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Een verantwoord en
toekomstvast concept
voor koppeling

Midoffice

van elektronische
dienstverlening aan
de bedrijfsprocessen

Midoffice, hoe maakt ú de verbinding?
Gemeenten die in zich in veel gevallen jarenlang richtten op de verwerking van administratieve gegevens in de primaire applicaties van burgeradministratie, sociale wetgeving of bouwtoezicht, kijken sinds kort naar nieuwe dingen als websites, callcenters of
zelfs SMS. Plotseling worden ambtenaren afgerekend op hun klantgerichtheid. Burgers krijgen inzicht in de werkprocessen achter
de façades van gemeentehuizen of stadskantoren. En, misschien nog confronterender, collega-ambtenaren van belendende kantoorkamers waar vroeger virtuele Berlijnse muren tussen zaten, zien tegenwoordig in rapportages op het intranet wat de verwerkingstermijnen, de klachten of de resultaten op andermans afdelingen zijn.
Het midoffice is het antwoord op de verbindingsbehoefte bij gemeenten die enthousiast nieuwe werkdruk omzetten in nieuwe
werkmethodes. ICT is wat gemeenten kan verbinden met burgers. Zo’n midoffice is dus een stuk techniek, een schakelkast met
verbindingstukken, met koppelvlakken. Of niet? Of is een midoffice een kantoor met mensen en parkeerplaatsen, waar het contact
met burgers wordt gerealiseerd, terwijl ondertussen de archiefwet en andere verantwoordingsverplichtingen worden geëerbiedigd?
Eind september hield Digital display in Amersfoort een seminar over dit onderwerp, onder de kop: ‘Midoffice, hoe maakt ú de
verbinding?’ Dit boekje is een vervolg op dat seminar, waar bovenstaande thematiek is geïntroduceerd.
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Inleiding op thema Midoffice

Volgen we het document of het proces?

Publieke dienstverlening, bedrijfsvoering en verantwoording kunnen, informatiekundig gezien, in deze tijd niet
los van elkaar worden georganiseerd. De uitdaging ligt in het samenbrengen van alle functionele, technische en
organisatorische componenten die het ‘informatiehuis’ vormen. Want, hoe beheren we die informatie op een
verantwoorde manier?
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De tijden dat de ambtenaar keurig zijn brief ter archivering
aan de registratuur aanbood en ‘de dossiers’ daardoor keurig
compleet waren, zijn al lang voorbij. De informatiehuishouding
van overheidsorganisaties, gemeentelijke overheidorganisaties
in het bijzonder, is zeer complex geworden. Nieuwe communicatiekanalen als fax (al weer over het hoogtepunt heen), e-mail,
SMS en website hebben hun intrede gedaan. Ondertussen
zijn de vertrouwde kanalen als post en balie gewoon gebleven.
Feitelijk is hiermee een digitale wereld náást de ‘fysieke’ wereld
komen te staan.
Publieke dienstverlening, bedrijfsvoering en verantwoording
zijn daardoor al lang geen aspecten meer die, informatiekundig
gezien, los van elkaar kunnen worden georganiseerd. De uitdaging ligt in dit informatietijdperk in het samenbrengen van alle
functionele, technische en organisatorische componenten die
samen het ‘informatiehuis’ vormen. Of het nu gaat om fysieke
of digitale componenten. Brokstukken als post en e-mail, document- en recordmanagement, zaken- en gegevensmagazijnen,
workflowmanagement en berichtencentrales moeten daarbij
tot één goed functionerend geheel worden gesmeed, vanuit
een integrale, organisatiebrede aanpak.
Gebeurt dat niet, dan zal men slechts deeloplossingen
creëren en kan het fout gaan bij publieke dienstverlening,
bedrijfsvoering en/of bij verantwoording. Dan zal bijvoorbeeld ook blijken dat de informatie die nodig is voor de
afhandeling van het proces nog steeds onvolledig is, dat
deze voor de burgers niet beschikbaar is, dat de dossiers
ook intern maar niet compleet te krijgen zijn en dat de
activiteiten van de eigen organisatie niet goed achteraf

gereconstrueerd kunnen worden. Met alle politiekmaatschappelijke gevolgen van dien.

De kracht van een informatiearchitectuur
In dit artikel zal worden betoogd dat wanneer een overheidsorganisatie álle drie de hiervoor genoemde aspecten (publieke
dienstverlening, bedrijfsvoering, verantwoording) wil verbeteren, dat dan ook echt álle daarbij horende elementen binnen
de informatiearchitectuur tot een logisch en samenhangend
geheel moeten worden gesmeed. Als het gaat om verantwoording moet men hebben nagedacht over de functionaliteit van
recordmanagement. Vanuit de optiek van de bedrijfsvoering
gaat het over de wijze waarop men over organisatiegrenzen
heen in staat is een compleet proces- of zaakdossier te vormen. En als men vanuit ambities in de publieke dienstverlening de mogelijkheid biedt om processen vanaf de website te
kunnen opstarten, moeten dat wel geborgd zijn in dat corresponderende zaakdossier.
De eerste stap om te komen tot dit ‘geheel’ bestaat uit de beschrijving van alle componenten in hun onderlinge verhouding
en werking. Vervolgens kan per proces worden geanalyseerd en
beschreven welke componenten op welke wijze worden ingezet
om het proces te ondersteunen. Als al deze aspecten op een
logische en overzichtelijke manier zijn samengebracht, is
sprake van een informatiearchitectuur.

visie

Schematisch kan dit als volgt worden voorgesteld.
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Een informatiearchitectuur kan nooit op zich staan en is nooit
het doel op zich. Het lijkt een open deur, maar het zij hier nog
maar eens herhaald. Het is altijd een directe afgeleide van de
organisatiedoelen, van de ambities die een overheidsorganisatie voor zichzelf, over een x tijdspanne, heeft gesteld. Op welke
wijze en welke vorm en in welk type document deze ook zijn
omschreven.

De keus: documentgericht of procesgericht
Bij het inrichten van deze informatiearchitectuur (waar ook het
trendy begrip ‘midoffice’ deel van uitmaakt) staat een organisatie voor een belangrijke keus. De essentiële vraag die daarbij
moet worden beantwoord, is of het document of het proces
leidend is binnen de architectuur. Het antwoord op deze vraag
bepaalt in zeer grote mate de wijze waarop de verschillende
componenten van de architectuur ten opzichte van elkaar
worden gepositioneerd en ingericht, en hoe deze onderling
met elkaar samenwerken. Het bepaalt ook voor een zeer groot
deel de wijze waarop men binnen een organisatie feitelijk het
werk gaat uitvoeren. De keus voor hetzij het document hetzij
het proces als leidend principe achter de architectuur bepaalt
tevens de inrichting van de informatiehuishouding én de
dagelijkse werkwijze van de medewerkers binnen een organisatie. Dit kan het beste aan de hand van een paar voorbeelden
worden toegelicht.
De werelden van het document en het proces bestaan in de
meeste gevallen volledig náást elkaar. De afdeling ‘post &
archief’ of ‘documentaire informatie’ (DI) registreert documen-

ten (‘de post’) en probeert, vaak tevergeefs, deze documenten
door de organisatie heen te volgen. In de praktijk blijkt dit
telkenmale zeer moeilijk. De focus van de behandelende afdelingen (in jargon: het ‘primair proces’) is namelijk veel meer
gericht op het volgen van het proces (waar het document deel
van uitmaakt) en niet zozeer op het volgen van het poststuk
zelf. Daar komt nog bij dat de behandelende afdelingen er
veelal niet blij van worden dat ze in een tweede applicatie de
route van documenten moeten bijhouden, waar ze voor het
volgen van het proces óók al een applicatie in gebruik hebben.
Deze op proces- statusbewaking ingerichte applicaties (zie
voor een voorbeeld hiernaast) bieden een goed zicht op de
stapjes die allemaal in het proces zijn genomen, de stapjes die
nog moeten worden genomen en de termijnen waarbinnen dat
moet gebeuren.
Twee applicaties naast elkaar bijhouden is voor de meeste
mensen teveel van het goede. En dat is logisch. Het gevolg
daarvan is in de praktijk, dat brieven alleen in de ‘eigen’ proces
applicatie, direct in relatie tot het proces, worden gevolgd. En
dat dezelfde brieven in de DI-applicaties als DocMan, Corsa en
Decos, op ‘nog niet afgehandeld’ en ‘open’ blijven staan. En
dat deze op een ‘rappellijst’ komen die hetzelfde lot is beschoren als de applicatie waarin deze zogenaamd niet afgehandelde
brieven worden ‘gevolgd’: niemand in het primair proces
schenkt er werkelijk aandacht aan.
De werelden van het document en het proces in een notendop. Naast elkaar. Elkaar vaak totaal niet begrijpend en elkaar
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zelfs vaak irriterend. Nog een ander voorbeeld om duidelijk te
maken hoe verschillend de focus is binnen deze twee werelden.
Op de volgende pagina wordt een overzichtscherm getoond
van een applicatie voor procesbewaking. Het overzicht bestaat
in dit geval uit een lijst van documenten die gedurende het proces zijn gegenereerd. Wat hierbij opvalt, is dat wordt vermeld
dat de burger een acceptgiro is toegezonden. Dit stapje, dit
gegeven, is voor het proces van net zo grote waarde als alle
andere stappen. En daarom wordt dit stapje in deze applicatie
geregistreerd.

De kans is groot dat dezelfde acceptgiro binnen de wereld
van het document niet als zó belangrijk wordt gezien dat de
kenmerkende gegevenselementen van dit type document
uitgebreid in het postregistratiesysteem zullen worden vastgelegd. De acceptgiro (of de begeleidende brief daarbij?) wordt
dus niet voorzien van een poststempel en er wordt ook geen
kopie van gemaakt voor in ‘het dossier’. Allemaal gebruikelijke
handelingen, bezien vanuit de wereld van het document en de
afdelingen DI. “Veel te veel werk voor zoiets onbelangrijks als
een acceptgiro!”, zal men in deze wereld vinden.
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Dus de acceptgiro wordt binnen de DI-wereld niet geregistreerd en komt daardóór (!) ook niet in het dossier. Daarmee
is niet bekend dat dit stapje in het proces is genomen.
Hetzelfde geldt voor de ontvangst van de verschuldigde leges.
Eveneens een niet onbelangrijke stap, die in het financieel
systeem uiteraard wel wordt vastgelegd, maar niet in het
documentregistratiesysteem en die vanuit dat systeem dus niet
bekend is. Met andere woorden: als van het document niet
allerlei kenmerken worden vastgelegd, is ook de processtap

waar het document een uitvloeisel van is, niet vastgelegd.
In een applicatie gericht op het bewaken van het proces
worden er evenmin gegevens over het documenttype
‘acceptgiro’ vastgelegd, maar wordt wél de processtap zélf (het
versturen van de acceptgiro) vastgelegd. Daarmee bieden dit
soort applicaties als geheel ook veel beter zicht op het hele
proces dan applicaties die zijn gericht op het vastleggen van
documenten.
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Kort samengevat:
1. Applicaties voor documentregistratie:
- Bieden alleen indirect zicht op het proces
		
o Toelichting: doordat bekend is waar het document
zich bevindt, kunnen daar, eventueel, conclusies
aan worden verbonden ten aanzien van de
voortgang van het proces
- Bieden alleen incompleet zicht op het proces
• Doordat alleen de processtapjes die zijn gerelateerd
aan documenten zichtbaar worden gemaakt via het
vastleggen van de gegevens over deze documenten.
		
o Toelichting: Doordat sommige processtapjes
(b.v. het wachten op een besluit in een commissie) niet document gerelateerd zijn, kunnen ze
met behulp van een applicatie voor document
registratie ook niet zichtbaar worden gemaakt.
• Doordat niet alle documenten die in het proces
ontstaan belangrijk genoeg worden gevonden om vast
te leggen (waarbij vaak niet het belang voor het proces
leidend is maar meer de praktische overwegingen om
wel of niet tijdrovend allerlei kenmerken vast te leggen
van in grote aantallen te versturen documenten, zoals
acceptgiro’s).

2.	Applicaties voor documentregistratie en –routering
enerzijds en statusbewaking anderzijds zullen nooit goed
naast elkaar kunnen functioneren dan wel kunnen
integreren doordat:
- De beider insteek (documenten volgen of processtapjes
volgen) onderling teveel verschilt;
- Men in de praktijk geen twee applicaties naast elkaar
wenst te gebruiken voor één en hetzelfde doel, het zicht
houden op het proces.
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Documentgericht: hooguit suboptimaal
Wanneer organisaties zich niet realiseren dat zij hierin een
keus moeten maken of wanneer zij bewust kiezen voor het
document als belangrijkste pijler van de informatiearchitectuur,
dan is de uiteindelijk te realiseren oplossing hooguit suboptimaal. Het hoogst haalbare is dan de realisatie van een enigszins completer dossier dan dat er in de vorige situatie was. Dit
wordt geïllustreerd aan de hand van de onderstaande figuur.

Zichtbaar in dit figuur is de scheiding die er bestaat tussen de
wereld van het document en de wereld van het proces, van de
behandelende afdelingen en de daarbinnen gebruikte (‘verticale’) applicaties voor statusbewaking. In de applicatie voor
documentbeheer wordt nog wel vermeld dat het document is
gerouteerd naar een bepaalde afdeling, maar wat er binnen
die afdeling met het document gebeurt is niet meer zichtbaar
vanuit een centraal punt in de organisatie. Het primair proces

)PSJ[POUBMFBQQMJDBUJFMBBHPG%.4
%PTTJFS

$PNQMFUFSEPTTJFS
;JDIUPQCFIBOEFMBBS

%*7

"GE9:;

4UBQ"
4UBQ#
4UBQ$
4UBQ%
4UBQ&

7FSUJDBMFBQQMJDBUJFMBBH

.JEPGGJDFMBBH CW9.-

,"MBBH

visie

is voor de wereld van DI een ‘black box’. Binnen dit proces
wordt de behandeling van de zaak vervolgd en worden alle
stapjes die daarbinnen moeten worden genomen, gevolgd. De
afdeling zelf heeft hier als enige zicht op.
De enige mogelijkheid om nu nog een enigszins compleet
digitaal1 dossier te creëren is door te proberen de documenten die binnen het primair proces ontstaan, af te gaan vangen
en in het digitaal dossier te gaan opslaan. Dit kan worden
gerealiseerd door koppelingen te leggen met de wereld van
de kantoorautomatisering (b.v. Microsoft Office). Op het
moment dat men dan een document in bijvoorbeeld Word
gaat aanmaken, bestaat de mogelijkheid dot document rechtstreeks toe te voegen aan het digitaal dossier (bijvoorbeeld
via sjablonen).
De hierboven beschreven documentgerelateerde manier van
werken blijft veel van de nadelen houden die eerder werden
genoemd. De belangrijkste is dat het zicht op het proces onvolledig en indirect blijft. Desalniettemin, en het is ook goed om
zich dat te realiseren, heeft men uiteindelijk toch een completer dossier dan voorheen. Want zonder deze oplossing blijven
de gescheiden werelden van het digitale en het fysieke document voor zeer incomplete dossiervorming zorgen.

Op weg naar procesgericht werken
Steeds meer organisaties realiseren zich dat de componenten
van een informatiearchitectuur moeilijk bij elkaar passen als
een deel (bijvoorbeeld postregistratie en documentroutering)
het document als ontwerpprincipe blijft houden en bij een
ander deel het proces leidend is. En in het verlengde daarvan
wordt ook steeds vaker ingezien dat men hierin een keus moet
maken. Idealiter is het daarbij zo dat de informatiearchitectuur
het beste helemaal en volledig kan worden geënt op de procesgedachte. De zaak2 staat daarin dan centraal. Centraal in de zin
dat alle componenten die functioneel, technisch en organisatorisch nodig zijn voor de start, ontvangst, registratie, archivering, distributie, behandeling, terugkoppeling en afronding
van deze zaak op een logische manier ten opzichte van elkaar
zijn beschreven en gepositioneerd. Dit positioneren kan op het
hoogste abstractieniveau vaak het beste worden ingevuld met
behulp van een schematische weergave, een figuur. Deze figuur
vormt vervolgens onderdeel van de informatiearchitectuur.
Op de volgende pagina wordt een dergelijk architectuurplaatje
weergegeven. Het is een plaatje waarbij de zaak en het proces
uitgangspunten zijn geweest voor de inrichting van de informatiearchitectuur3, het beschrijven van het ‘informatiehuis’.

1

 it concept is alleen te realiseren wanneer men kiest voor de voordelen van een tijd- en plaatsonafhankelijk te raadplegen digitaal dossier. Een fysiek dossier dat
D
tegelijk of volgordelijk op allerlei plaatsen in de organisatie wordt gebruikt en wordt gevuld met documenten is simpelweg gewoon niet te realiseren.

2

Definitie: Een hoeveelheid werk met een aanleiding en een gedefinieerd resultaat.
 et architectuurplaatje is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de Projectgroep Opgeruimd Informatiehuis van de gemeente Ede, welke projectgroep
H
onder leiding stond van ir. R.G. Meijkamp.

3
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dit meer functionele architectuurplaatje rechtstreeks te worden
afgeleid van de organisatorische doelstellingen.
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Op een niveau dieper dan hier geschetst zal (moeten) worden
beschreven hoe de genoemde functionele componenten technisch ten opzichte van elkaar gepositioneerd moeten worden.
En hoe dit vervolgens moet worden vertaald naar de diepere
technische infrastructurele lagen als ook naar de organisatorische kant van het verhaal. Met dit laatste wordt bedoeld, hoe
er nu precies op basis van dit concept in de praktijk gewerkt
zal gaan worden. Uiteraard, hetzij hier nogmaals gezegd, dient

In het figuur wordt een belangrijke plaats ingenomen door
de component ‘procesondersteuning’. In de praktijk zal deze
worden vormgegeven door de inzet van een applicatie voor
workflowmanagement (WfM). De gebruiksmogelijkheden van
WfM-applicaties verschillen echter enorm. Dus met alleen een
keus voor een WfM-applicatie is men er nog lang niet. Integendeel, er kan veel schade in een organisatie worden aangericht,
wanneer de mogelijkheden van workflow niet met zorg op de
wensen van de organisatie worden afgestemd en wanneer niet
exact duidelijk is dat dit alles netjes (dus ook organisatorisch!)
in de hele architectuur past.
Met systemen voor procesondersteuning of werkstroombesturing is het mogelijk om processen tot op de werkplek strak in
te richten. Het werk wordt in de vorm van taken die in inboxjes
van medewerkers verschijnen, van werkplek naar werkplek gedirigeerd. Overschrijding van termijnen kan gepaard gaan met
het letterlijk (!) laten rinkelen van bellen en tegelijk signaleren
naar de lijnmanager. Zover zullen de meeste organisaties niet
willen gaan, en terecht. In de praktijk komen dit soort vormen
van WfM dan ook nauwelijks voor. Maar er zijn andere redenen
om zeer voorzichtig te zijn met WfM.
Wanneer men in een organisatie de processen wil gaan
ondersteunen met workflowsoftware, dan zal dezelfde vraag
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moeten worden beantwoord als wanneer men documenten in
een ‘flow’ door de organisatie wil sturen en daar een aparte
applicatie voor wordt ingezet: welke applicatie wordt dan
leidend? Betekent dit dat de medewerkers uit het primaire
proces hun oude, vertrouwde manier van statusbewaking
(waarbij er zeker geen bellen gaan rinkelen) overboord
moeten gooien? Wordt er met twee applicaties naast elkaar
gewerkt? Dat laatste zal in de meeste gevallen in de praktijk
niet gaan werken.
Ook om een andere reden dient men voorzichtig te zijn met
de inzet van WfM. Het gestructureerd ondersteunen van
het proces, kan een vergaande vorm van digitalisering en
automatisering betekenen. Alle processen moeten dan zijn
beschreven en moeten worden vertaald naar de applicatie.
Er mogen geen uitzonderingen meer zijn en als iemand ziek
is moet dat ook voor de applicatie bekend zijn. Om maar
enkele van de vele consequenties te noemen. Iedereen in
de organisatie zal ook moeten participeren in dit digitale
proces. Ook het management en het secretariaat van het
hoogste management. Documenten worden dan volledig
digitaal door de organisatie heen geleid, handtekeningen
worden digitaal gezet en het papieren document bestaat dan
echt alleen nog maar als kopie. Even met een ‘okselstuk’ bij
iemand een echte handtekening ophalen omdat het digitale
document in een inbox zit van een medewerker die ziek is
geworden, dat is er dan niet meer bij … En de ene groep
medewerkers toestaan nog wél met papier te laten werken,
leidt direct tot scheve gezichten bij de rest van de organi-

satie. Uitzonderingen mogen er in dit opzicht dus eigenlijk
ook niet zijn …
Deze vormen van digitale werkstroom- (en tegelijk documentstroom-) ondersteuning zijn voor de meeste organisaties een
brug te ver. Ze vragen erg veel van het veranderend vermogen
als ook van het digitaal absorptievermogen van een organisatie.

Procesondersteuning in de vorm van een schil …
Maar WfM biedt ook andere mogelijkheden. Die veel beter
aansluiten bij de bestaande werkwijze. Waarbij de bestaande
werkwijze zelfs, indien gewenst, kan worden gecontinueerd.
Dit is mogelijk door de applicatie in te zetten als schil over alle
processen heen, waarbij de applicaties voor statusbewaking
die binnen de behandelende afdelingen reeds in gebruik zijn,
alleen de belangrijkste gegevens over processtappen aan de
WfM-applicatie overdragen. Het proces wordt daardoor ook over
de grenzen van afdelingen en sectoren heen (die niet allemaal
dezelfde applicatie gebruiken) zichtbaar en goed te volgen. Ook
biedt dit uiteindelijk de mogelijkheid om burgers vanaf thuis op
zoek te laten gaan naar deze proces- en statusinformatie.
Wat is hiervoor nodig om te realiseren?
Per proces zullen eenvoudigweg de momenten moeten worden
gedefinieerd die van belang zijn om het proces op hoofdlijnen
door iedereen te laten volgen. Er zal dus een extract moeten
worden gemaakt van alle kleine processtapjes die er op
afdelingen, waar de feitelijke behandeling plaats vindt, kunnen
worden onderscheiden.
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Schematisch is dit als volgt voor te stellen:
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Toelichting:
Bij de uitvoering van het proces worden meerdere organisatiegrenzen gepasseerd. Anders gezegd: er zijn meerdere
organisatieonderdelen bij betrokken. Het is niet nodig de
bestaande processystemen (voor statusbewaking) die bij deze
organisatieonderdelen in gebruik zijn, te vervangen door een
andere, centrale applicatie voor procesondersteuning (WfM).
Wat wel voor het overzicht over het hele proces nodig is, zijn
technische koppelingen tussen de bestaande processystemen

;BLFO
.BHB[JKO

en de (in de praktijk) webgebaseerde schil die zorgt voor het
overzicht over het proces. Via deze koppelingen kunnen de
status- en procesgegevens die voor het centrale overzicht
nodig zijn worden ‘overgegeven’.
Tegelijkertijd worden de documenten die tijdens de behandeling
van het proces ontstaan, via sjablonen of andersoortige koppelingen afgevangen en worden deze centraal opgeslagen in een
digitaal archief. Alle documenten worden gekoppeld aan een
zaak en alle zaken zijn weer gekoppeld aan een werkproces.
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De belangrijkste kenmerken van deze situatie zijn:
- Via een webgebaseerde ingang is voor iedereen het complete
dossier van een zaak beschikbaar.
- Dit digitale zaak- of procesdossier bevat niet alleen alle
documenten, maar ook alle proces- en statusinformatie over
de zaak
- Het ‘dossier’ is benaderbaar zowel voor medewerkers van
DI, als voor medewerkers uit het primair proces (uit de hele
organisatie). Ook burgers kunnen desgewenst toegangs
rechten worden gegeven.
- Het ‘dossier’ is gekoppeld aan onder meer een zaak en
werkproces. Hier weer aan gekoppeld is het archiefwettelijk
regime. Daardoor is gelijk bekend hoe lang het dossier
volgens de Archiefwet moet worden bewaard en wanneer het
kan worden vernietigd.
De leidende gedachte hierachter is dat documenten en procesgegevens in principe slechts één keer, in een goede, op zaken
gebaseerde structuur hoeven te worden vastgelegd. Afhankelijk
van rol en toegekende autorisatie kan iedereen de voor hem
of haar geschikte of toegankelijk gemaakte informatie over
een voorkomende zaak digitaal oproepen. Of dat nu de burger
is vanaf zijn privé-adres of de gemeentesecretaris vanaf zijn
vakantiebestemming…
* Timo ten Cate is directeur van Digital display
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Samenvattend
In het complexe informatietijdperk van heden, biedt
de opbouw van een informatiearchitectuur de enige
mogelijkheid om het eigen informatiehuis duurzaam
goed in te richten. Dit vraagt om een integrale, organisatiebrede aanpak die voorkomt dat er bijvoorbeeld
wel in de ‘kolom’ publieke dienstverlening schijnbare
successen worden gevierd, terwijl de bedrijfsvoering er
alleen maar slechter op wordt of omgekeerd.
Om een informatiearchitectuur in de vorm van een
logisch geheel van informatiegerelateerde componenten te kunnen smeden, moet elke organisatie eerst een
fundamentele vraag beantwoorden. Deze luidt: wordt
het proces door de héle architectuur heen leidend of
blijven er belangrijke componenten bestaan waarin het
document het leidende principe is. Indien dit laatste
het geval is, bestaat de uitdaging in het laten ‘praten’
van applicaties en facilitaire afdelingen die documentgericht werken en denken met applicaties en organisatieonderdelen die volledig procesgericht werken en
denken. Een suboptimale situatie, gebaseerd op een
redelijk compleet digitaal dossier, zal dan het hoogst
haalbare zijn. Als dat past in de ambitie van een
organisatie, is dat uiteraard prima.

Overheidsorganisaties echter die tegelijkertijd vanuit
het oogpunt van verbetering van publieke dienstverlening als mede vanuit het oogpunt van verbetering van
de bedrijfsvoering en het daaraan gekoppelde principe
van verantwoording, beter zicht op de afhandeling
van de eigen processen willen hebben, ontkomen er
niet aan de procesgedachte volledig als uitgangspunt
te nemen bij de inrichting van het eigen informatiehuis en van de informatiearchitectuur. Dat heeft
onder andere consequenties voor de applicaties en de
afdelingen die op dat moment nog volledig documentgericht werken.
De vorm van procesondersteuning die in het integrale
procesconcept het beste recht doet aan de goede
aspecten van de (verticale) wijze waarop de processen
momenteel zijn ingericht, vervangt niet de bestaande
applicaties, maar creëert aanvullend overzicht over
de procesafhandeling op een manier zoals die er
organisatiebreed niet was. Realisatie van een volledig,
digitaal dossier is daarbij het ‘wisselgeld’.

21

22

visie

Benno de Jongh*

Benno de Jongh
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Inleiding op thema Midoffice (2)

De componenten op weg naar realisatie

In het voorgaande artikel wordt betoogd dat wanneer overheidsorganisaties hun publieke dienstverlening, hun
bedrijfsvoering en hun verantwoordingsfunctie willen verbeteren, ze dan ook echt álle daarbij horende elementen
binnen de informatiearchitectuur tot een logisch en samenhangend geheel moeten smeden. Hierbij ontkomen ze
er niet aan om de procesgedachte volledig als uitgangspunt te nemen. Hoe ziet dat uitgangspunt er in de praktijk
uit? De centrale vraag in dit vervolgartikel.
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In vervolg op het voorgaande artikel wordt hier nader ingegaan
op:
- de functionele rol van de componenten die zijn opgenomen
in de informatiearchitectuur;
- de uitgangspunten die moeten worden gehanteerd bij de
inrichting en realisatie;
- de organisatorische en I&A aspecten die een rol spelen;
- het belang van realisatie onder een centrale regie waarbij de
samenhang wordt bewaakt.

Hierbij is het doel niet het schetsen van ‘de ultieme oplossing
of aanpak’. Dit artikel moet worden gezien als een pragmatisch
denkraam** dat een organisatie helpt bij het maken van de
slag van de geschetste informatiearchitectuur naar haar eigen
specifieke invulling ervan.

1. De componenten nader toegelicht
De componenten die in het plaatje zijn geschetst vervullen
ieder een hoofdrol op een ander vlak:
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Centraal sturen (gemeentebreed sturen, gemeentebrede
procesondersteuning)
- de functionaliteit betreffende zaken (in het plaatje “zaakinfo”
genoemd) zorgt voor:
oH
 et ontvangen, registreren en opstarten van zaken die niet
kunnen plaatsvinden in andere systemen. Dit ontvangen,
registreren en opstarten (dit zijn immers processtappen)
gebeurt in nauwe samenwerking/samenloop met de applicatie voor procesondersteuning.
o Bevraging van het zakenmagazijn betreffende de inhoud en
voortgang van zaken beschikbaar. Het biedt daarmee een
“doorkijk” naar het achterliggende zakenmagazijn en de
achterliggende informatie opgeslagen via de procesondersteunings- en documentmanagement functionaliteit.
o Het verstrekken van managementinformatie (in wezen ook
vragen/taken die moeten worden beantwoord/opgestart)
t.b.v. inzicht in de voortgang van alle zaken,planning, monitoring en bijsturing. Het is in staat managementrapportages
te produceren t.b.v. het geven van inzicht in de voortgang
van alle zaken, t.b.v. planning, monitoring en bijsturing (de
sturende/ondersteunende processen, zie het procesplaatje).
o De procesondersteunende functionaliteit (incl. documentmanagement functionaliteit) zorgt voor de afhandeling van
de (aan)vragen vanaf het begin tot en met het einde, door
de zaken langs de behandelend ambtenaar te leiden. De
hieraan gekoppelde documentmanagement functionaliteit
zorgt voor het registreren en opslaan van documenten en
hun metagegevens (veelal de “kern” van een zaak). Gecombineerd met procesinformatie en gegevens/documenten

afkomstig van andere applicaties wordt hier “idealiter*” het
volledige zaakdossier gevormd en wordt de “trigger” tot
overgang naar het digitaal archief (zie hierna onder centrale
archivering) gegeven.
*NB. In de minder ideale wereld, waarin wij leven, zal een applicatie die
deze functionaliteit volledig standaard in zich heeft, niet aanwezig zijn.
Op dat moment zal het zakenmagazijn gecombineerd met het zakeninformatiesysteem een dergelijke rol (deels) moeten vervullen (zie hierna).

Centrale vastlegging en beschikbaar maken van zaaken andere informatie
- Het zakenmagazijn vertegenwoordigt de functionaliteit voor
het centraal opslaan en beschikbaar maken van zaakgegevens. Idealiter zou een zakenmagazijn niet nodig zijn, echter
in onze niet ideale wereld is het niet te vermijden dat een zakenmagazijn nodig is, bijv. omdat de procesondersteunende
functionaliteit niet optimaal kan worden ingevuld en omwille
van veiligheid en beschikbaarheid.
- Het gegevensmagazijn vertegenwoordigt de functionaliteit
voor het centraal beschikbaar maken van andere gegevens
(andere relevante gegevens, zoals GIS informatie en gegevens
voor uitwisseling met ketenpartners, voor zover niet opgenomen in het zakenmagazijn).

Centrale archivering
- Het digitaal archief vertegenwoordigt de (recordmanagement) functionaliteit benodigd voor het archiveren van digitale zaakinformatie (zaakdossiers).
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Centrale distributie
- De berichtencentrale (de middleware/integratielaag in de
vorm van o.a. een broker) vertegenwoordigt de functionaliteit
benodigd voor het distribueren van berichten, waaronder
zaaks- en andere informatie.
- De koppelingen tussen de berichtencentrale en de aangesloten componenten zorgen voor het transport van berichten
tussen de componenten van het DIS en de horizontale en
verticale applicaties.
NB. Deze functionaliteit zal voor een klant of medewerker bijna
“onzichtbaar” zijn: de functionele componenten zijn gekoppeld aan
andere componenten en/of applicaties en zorgen zoals gezegd (“alleen”) voor gegevensdistributie en -opslag in de achtergrond.

Tenslotte: beheer
Elke component kent ook functionaliteit die nodig is om ze te
beheren (functioneel en technisch). Tevens is overkoepelende
beheerfunctionaliteit nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot
metadata.

2. Uitgangspunten bij het ontwerp en de inrichting
Indien vanuit een project (delen van) de geschetste informatiearchitectuur wordt gerealiseerd, dan is het van groot belang dat
de uitgangspunten voor eenieder duidelijk zijn.
Uitgangspunten die te allen tijde overeind moeten blijven zijn:
- De informatiearchitectuur wordt gerealiseerd vanuit een focus
op efficiënte bedrijfsvoering, klantprocessen (kwaliteit van
dienstverlening) èn interne verantwoordingsprocessen.

- De doelstellingen die ten grondslag liggen aan de geschetste informatiearchitectuur, kunnen alleen worden
gerealiseerd door de processen als (ontwerp)uitgangspunt
te nemen.
- Processen starten altijd via een zaak (er is dus geen zaak
zonder een proces en omgekeerd).
- Bij de inrichting (die per proces plaatsvindt) wordt per proces
vastgelegd:
o welke proces- en statusinformatie nodig is (welke input is
nodig, welke output komt uit het proces, welke procesinformatie (over de processtappen) is nodig).
o de metadata die “overall” nodig is (over alle processen
heen, want je moet denken vanuit een gemeenschappelijk,
overkoepelend datamodel, waaronder het GFO zaken).
o welke combinatie van componenten (gekoppeld) op welke
wijze wordt ingezet.
- Zaak- en procesinformatie mag alleen worden vernietigd
conform een vastgestelde procedure en indien dit gebaseerd
is op een gemeentelijk Basis Selectiedocument.
Natuurlijk zijn er nog legio andere uitgangspunten te benoemen, bijvoorbeeld rondom openheid en koppelingen. Echter
deze uitgangspunten vertegenwoordigen waar de organisatie
ècht voor kiest!

3. Welke aspecten spelen een rol?
Eerder zijn al meerdere aspecten genoemd die een rol spelen
bij het verder ontwerpen, inrichten en implementeren van de
geschetste informatiearchitectuur.
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Indien alle aspecten die een rol spelen in één plaatje worden
gezet, dan levert dit het volgende beeld op:
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Al deze elementen, aangevuld met de gebruikelijke projectmatige aspecten zoals tijd, geld, resources en kwaliteit, dienen
te worden meegenomen bij het vormgeven en invullen van
projecten, om te zorgen dat er:
- Draagvlak en draagkracht ontstaat om projecten uit te voeren.
- Alle procesmatige en inhoudelijke aspecten de juiste plek
krijgen.

4. Regie en samenhang of anders…
Is het nu zo dat deze informatiearchitectuur ‘zo maar’ kan worden ingevuld? Hopelijk zal niemand dat denken. Enerzijds is
gepoogd een reële informatiearchitectuur te schetsen, één van
‘morgen’ en niet van de toekomst. Anderzijds kan zelfs deze
informatiearchitectuur niet ‘zomaar’ worden ingevuld, omdat
er in de praktijk bijvoorbeeld combinaties van meerdere oplos-

Wat komen we o.a. tegen in de praktijk:
- De te kiezen applicaties sluiten functioneel en technisch niet (goed) op elkaar aan, bijvoorbeeld de combinatie
workflowmanagement, documentmanagement en recordmanagement.
- Idealiter is er geen zakenmagazijn nodig, maar er is geen sprake van een ideale situatie dus nu wel.
- Idealiter is er sprake van een workflowmanagement-oplossing waarin documentmanagement- en recordmanagement-functionaliteit volledig is geïntegreerd (en waarbij die oplossing dus eigenlijk ook als ‘zakenmagazijn’ kan
dienen) , maar een bewezen oplossing is er momenteel nog niet (al komen sommige leveranciers aardig in de
buurt).
- Idealiter zou elk proces moeten starten via de centrale workflowmanagement-applicatie (in een lichte of zware rol)
echter in de praktijk zal dit niet altijd lukken.
- Idealiter is er sprake van een puur op een Services Oriented Architecture (SOA) gebaseerde integratielaag/midoffice, echter in de praktijk is dit niet haalbaar.
- Idealiter wordt er gekozen voor oplossingen van leveranciers op basis van de beste kwaliteit/functionaliteit/prijs,
soms spelen echter ook andere factoren een rol (bijv. een mislukte implementatie of pilot in het verleden en/of
verstoorde verhoudingen).
- Idealiter zijn de oplossingen van leveranciers inwisselbaar. Meestal hebben ze echter hun eigen kenmerken en
levert elke combinatie dus andere functionele en technische gaten en overlappingen op.
- In het geval van meerdere leveranciers (en die kans is zeer groot) dienen ze samen te werken, niet alleen tijdens het
project, maar ook later vanwege nieuwe releases. Wat vaak een uitdaging op zich is.
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singen van meerdere leveranciers mogelijk zijn. En omdat elke
organisatie, gedreven vanuit haar context, op een andere plek
en wijze zal beginnen met de invulling.
In de praktijk zal er ook geen project met de titel ‘Verwezenlijken Informatiearchitectuur’ ontstaan, maar zal de informatiearchitectuur worden gerealiseerd via één groot project (bijv.
de invoering van procesgericht, digitaal werken) of meerdere
kleine projecten (bijv. de invoering van een web-intakesysteem,
de vervanging van een document management systeem of
de invoering van procesgericht werken). Dat blijkt ook uit de
voorbeelden die in dit boekje zijn opgenomen.
Daarbij is het cruciaal dat er een centrale regie is, die wordt
gevoerd vanuit een duidelijke visie op de benodigde informatiearchitectuur en de samenhang tussen de verschillende componenten.
Deze regie dient te liggen bij de Informatiemanager/CIO van een
organisatie. Hij of zij dient het ‘missiewerk’ te verrichten richting
de rest van de organisatie (waaronder het MT), gesteund door
bijvoorbeeld Informatiecoördinatoren die binnen de organisatie
werkzaam zijn, afdelingen in de organisatie die ‘mee willen’, een
I&A beleidsoverleg en de afdelingen DIV en ICT.
Indien de regie namelijk niet goed wordt ingevuld, dan is het
risico zeer groot dat:
- een project dat dient ter vervanging van een documentmanagement systeem (dms):
o k iest voor documentgericht in plaats van procesgericht
werken;

o geen aandacht besteed aan de cruciale openheid van een
nieuwe dms-applicatie;
o workflowmanagement (wfm) over het hoofd ziet c.q. onterecht kiest voor het buiten beeld laten van de wfm-component;
o en dus ook geen aandacht besteed aan de vraag of en hoe
er vanuit een toekomstige wfm-applicatie dient te worden
geïntegreerd met de te vervangen dms-applicatie.
- een project dat dient ter implementatie van een intakesysteem en midoffice:
o voorbij gaat aan de documentaire dimensie (incl. een koppeling met het dms);
o geen duidelijke afbakening aanbrengt tussen een te realiseren zakenmagazijn en gegevensmagazijn;
o voorbij gaat aan de toekomstige samenwerking met een
organisatiebrede, generieke wfm-applicatie en daardoor
onvoldoende scherp heeft waar er een scheidslijn dient te
liggen.
- een project dat zich richt op procesgericht werken volstrekt
solitair van start gaat en zich eerst volledig richt op de organisatorische dimensie. Waarbij er onvoldoende besef is dat
er tijdens het project elders keuzes worden gemaakt die de
resultaten van dit project nadelig kunnen beïnvloeden.
- afdelingen er toe overgaan om zelf (kleine) wfm-applicaties
aan te schaffen omdat ze procesgericht willen gaan werken en
de I&A functie nog niet zo ver is om ze een ‘goed aantrekkelijk aanbod’ te doen. Het later uitfaseren van deze applicaties
zal moeilijk zijn …
- en zo kan de lijst eigenlijk nog wel even doorgaan …
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De regie dient te worden gevoerd door een team, dat het
totaaloverzicht (gewenste situatie op korte termijn en langere
termijn) formuleert en bewaakt. Want alleen zij zullen samen
in staat zijn om het verband tussen de verschillende componenten en aspecten te zien. Dit betekent dus tijd investeren in
gezamenlijke discussie, gezamenlijke beeldvorming en gezamenlijke uitwerking van de geschetste informatiearchitectuur
voor hun organisatie. Ook moet het team bestaan uit personen
die voldoende hoog in de organisatie hun contacten, sponsoren hebben.
Het regieteam zal ook antwoord moeten geven op de vraag,
welke balans moet worden gezocht binnen de eigen organisatie:
- Zijn er op management en politiek niveau ontwikkelingen
waarop kan worden aangehaakt?
- Is een vrij fors, allesomvattend plan haalbaar, een groeiscenario vanuit één project of worden het ‘losse’ projecten (minimaal dus onder een centrale regie).
- Dienen alle kosten expliciet te worden gecalculeerd (all in) of is
een andere variant mogelijk en wat voor risico’s levert dit op?
- Wat is haalbaar in termen van eigenaarschap van de componenten van de informatiearchitectuur (want ze zijn organisatiebreed dus per definitie afdelingsoverstijgend)?
- Welke negatieve associaties met projecten, doelstellingen
dient te allen tijde te worden voorkomen?
- Welke ‘treinen’ rijden al (bijv. de aanschaffing van een gemeentebreed dms, een wfm-systeem in één sector of een intakesysteem) en hoe kan daar op in worden gespeeld, hoe kunnen de
hoofdrolspelers op die terreinen worden betrokken?

- Wat is de hieruit volgende implementatiestrategie?
Indien het verwezenlijken op een dergelijke wijze wordt begonnen en uitgevoerd, is realisatie zeker mogelijk! En wordt een
basis gelegd voor een gezonde informatiehuishouding die
toekomstvast kan inspelen op het verbeteren van de publieke
dienstverlening, een efficiëntere bedrijfsvoering en het daadwerkelijk kunnen afleggen van rekening en verantwoording.
*Benno de Jongh werkt bij Digital display.
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**Denkkraam

Het woord denkraam debuteerde op 7 januari 1950 in de
Nederlandse taal, in aflevering 870 van verhaal 38 Tom Poes en
Kwetal, de Breinbaas. Heer Bommel ontmoet Kwetal en vraagt
hoe hij heet, maar Kwetal begrijpt hem verkeerd.
,,Neem me niet kwalijk!’’, mompelde de oude, ,,er schijnt een
fout in mijn denkraam te zijn! Ik volg u niet. Ik heb daar trouwens meer last van, van mijn denkraam bedoel ik.’’

Kwetal gebruikt denkraam in de betekenis ‘verstand, brein, geest’,
maar in de omgangstaal werd het al snel gebezigd voor ‘denktrant, kader waarbinnen iemands denken zich afspeelt’. Mogelijk
is het Engelse frame of mind van invloed geweest. Van Dale
vermeldt denkraam sinds 1970. Het wordt nog zeer regelmatig
gebruikt, vaak in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord. Een
kleine greep uit recente krantenberichten: ‘het theoretisch denkraam’ (van Einstein), ‘het middeleeuwse denkraam’, ‘het astrale
denkraam’, ‘het neogotische denkraam’ en het ‘religieuze denkraam’. Kortom: een volledig ingeburgerd Toonderwoord.
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Jan Kloeze

Wouter Keller
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Wouter Keller aan het woord

Het midoffice heeft een parkeerplaats nodig

Op weg naar een referentiemodel voor het gemeentelijke midoffice kent het traject natuurlijk het inmiddels
wat verouderde midoffice-rapport uit 2004. Er zijn voorhoedegemeenten bijgekomen. EGEM werkt aan een
architectuurmodel. En in een laboratoriumomgeving testen specialisten onder leiding van Wouter Keller
leverancierspecifieke oplossingen voor het midoffice in de praktijk.
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Het is volgens mede-auteur van het EGEM 2004 Midoffice-rapport Wouter Keller een ‘hell of a job’ om alle moderne communicatiekanalen op een effectieve en klantvriendelijke manier
te verbinden met alle gemeentelijke werkprocessen, applicaties
en dienstensectoren. Keller (professor, doctor, ingenieur) is
directeur en oprichter van adviesbureau M&I/Argitek, treedt op
als bijzonder hoogleraar informatica aan de VU en leidde het
thema in tijdens het midoffice-seminar van Digital display. Hij
stelde de retorische vraag of een midoffice kan worden ingericht zonder rekening te houden met een parkeerplaats voor de
auto’s van de mensen die in het midoffice werken. Met andere
woorden, is een midoffice zuiver een technische verbindingskwestie tussen multichannel input en backoffice-verwerking
van gegevens en transacties, of komen er ook menselijke
handelingen aan te pas?
Om antwoord te kunnen geven op die vraag moet men allereerst weten wat de doelstelling van een midoffice is. Zo’n
doelstelling kan tweeërlei zijn en kan liggen in efficiencyverbetering of in optimalisatie van dienstverlening. Het eerste is
intern gericht en het tweede extern. Een keuze voor een van
beide heeft verregaande consequenties voor de inrichting van
een midoffice en leidt respectievelijk tot een ‘dun’ of tot een
‘dik’ midoffice. Wijzend op de eisen die de centrale overheid
stelt aan zaken als basisregistraties en elektronische dienstverlening kan volgens Keller de conclusie niet anders zijn dan dat
verbinding tussen voorkant en achterkant vooral tot doel heeft
om de dienstverlening aan de burger te verbeteren.
“De informatiearchitectuur van een midoffice heeft drie belangrijk componenten”, zegt hij. “Namelijk applicaties, gegevens

en processen.” De verwerking van berichten, van gegevens, is
essentieel om tot eenmalige gegevensregistratie te komen, het
fundament onder de basisregistraties. Eenmalig registreren,
meervoudig gebruiken. Dat is het idee. In een klantcontactcenter (KCC) komen de gegevens binnen, als gezegd via communicatiekanalen als web, balie, fax, e-mail, telefoon of post.
Ondanks deze diversiteit moet er in de gemeentelijke organisatie één beeld van de klant ontstaan en dat ene beeld stuurt de
processen en dus de werkstroom in de organisatie aan. Werk
(verwerking) vindt plaats in de achtergrond, in de administratieve organisatie, in het backoffice. Keller: “Daar draaien voor
allerlei sectoren allerlei applicaties variërend van DIT4all tot
DAT4all. Willen we die verschillende backoffices aansluiten
op de voorkant zonder de bestaande verkokering in stand te
houden, dan zullen we moeten ontkoppelen.”
En wat moeten we dan ontkoppelen? Eenvoudig, de voorkant
en de achterkant, de frontoffice en de backoffice. Zo ontstaat de behoefte aan het midoffice. Dit midoffice bevat per
definitie aspecten als documentmanagement, workflowmanagement, een brokerfunctie, een gegevensmagazijn (warm)
en een zakenmagazijn (koud). Zonder deze aspecten is die
ontkoppeling niet te realiseren. In het frontoffice vinden we
volgens het hiernaast weergegeven plaatje uit de presentatie
van Keller een portalfunctie, het KCC, Customer Relationship Management (zie ook het kader bij dit artikel), Content
Management, webintake, e-formulieren en authenticatie
(DigiD). Het backoffice kent uiteraard de sectorale indeling
met diensten als Bouwen en Wonen, Belastingen, Burgerzaken
en Uitkeringen. In dit backoffice spelen documentmanagement
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en workflowmanagement een grote rol, naast de sector
specifieke applicaties.
Jammer genoeg is de Nederlandse situatie zo dat er in de
meeste gevallen adapters nodig zijn om het midoffice met de

verschillende sectorale applicaties te verbinden. Die adapters
zijn zelden interoperabel en meestal sterk proprietary (eenkennig), reden waarom het bijvoorbeeld lastig is om e-mailcommunicatie met burgers tot stand te brengen.

In de praktijk bevat het midoffice meerder adapters die de verbinding met het
backoffice tot stand brengen. Deze zijn nog sterk proprietary.
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Terugkerend naar de centrale vraagstellingen in Kellers betoog,
gaat het over de kwestie van efficiencyverbetering of optimalisatie van dienstverlening, over een dik of een dun midoffice,
over wel of geen parkeerplaatsen voor wel of geen medewerkers van het midoffice? En dan wijst Keller op het verschijnsel
dat in praktijksituaties (zie ook de voorbeelden in dit boekje,
-red.) frontoffice en midoffice de neiging hebben in elkaar te
schuiven. Steeds meer processen worden in het midoffice afgehandeld, ten koste van het backoffice. In het gegevensmagazijn
staan de actuele data. Het zakenmagazijn koppelt producten,
documenten, personen of instellingen en adressen of andere
objecten. Natuurlijk is het backoffice nog nodig voor het
opslaan en beheren van data en metadata, voor het genereren
van managementinformatie en voor een verantwoording achteraf. Maar het werk in contact met de burger, de klant, vindt
plaats in een gecombineerd front- en midoffice.
Keller onderscheidt duidelijk het dunne op efficiency gerichte,
op een rotonde gelijkend midoffice met de volgende kenmerken:
• Technisch (zonder bemensing).
• Zonder geheugen (stateless).
• Het midoffice als een postkantoor.
• Adapters naar backoffice zijn noodzakelijk.
• Backoffice bevat (sector)specifieke software.
• Backoffice kent traditionele functie:
- intake: FO
- beschikking: BO
- administratie: BO.

Het dikke, op dienstverlening gerichte midoffice, met parkeerkplaats, heeft de volgende kenmerken:
• Organisatorisch (met bemensing).
• Met geheugen (statefull).
• Het midoffice als ‘publieksdienst’.
• Minder afhankelijk van adapters naar BO.
• Apllicatieloos, generieke software in MO.
• Backoffice is vooral administratief:
- intake: FO
- beschikking: MO (soms applicatieloos)
- administratie: BO.
De ontwikkeling naar meer generieke software zal zich volgens
Keller doorzetten, zowel voor het frontoffice als voor het midoffice. In zijn visie krijgt Business Process Management (BPM)
een belangrijke rol in het samensmeden van generieke frontoffice-services en generieke midoffice-functionaliteit en generieke
bronbestanden. BPM is een term voor het geïntegreerde procesdenken, waarin workflowmanagement een essentiële rol speelt.
Maar Keller wijst er aan het slot van zijn betoog op dat integratie van processen beslist geen technisch vraagstuk is, maar
vooral een beroep doet op organisatieverandering en dus op
het aanpassen van een bestaande bedrijfscultuur aan een
nieuwe situatie. In de vorm van een ijsberg presenteert hij het
belang van het vaak onder de zichtbare oppervlakte sluimerende cultuuraspect.
Dat bij invoering van nieuwe dienstverleningsconcepten applicaties moeten worden vervangen, is vaak snel duidelijk.
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Het onzichtbare deel van de ijsberg is vaak het grootst.

Ook het belang van een aangepaste informatiehuishouding is
meestal geen groot punt van discussie. Bij het in kaart brengen
van de processen blijkt echter vaak al een onzichtbare weerstand op te treden (lees ook het artikel van Timo ten Cate in
dit boekje). Maar cultuur is het lastigst om te buigen en vergt

$VMUVVS

bron: Argitek

strategie, visie en regie – zoals ook blijkt uit het artikel van
Benno de Jongh en het EGEM-interview, beide in dit boekje
opgenomen.
Het laboratoriumonderzoek, opgezet in opdracht van gemeente Zoetermeer en uitgevoerd door Keller’s adviesbureau, kan
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samen met de activiteiten van EGEM en de voorhoedegemeenten leiden tot een nieuw referentiemodel midoffice. Dit referentiemodel helpt om keuzes te maken voor het inrichten van de
informatiearchitectuur onder invloed van moderne eisen aan
dienstverlening. Maar het culturele aspect, de regie en de visie
moeten toch echt van de gemeentelijke organisatie komen.
Keller’s conclusie: “Het midoffice is geen technisch, maar een
organisatorisch vraagstuk.”
*Jan Kloeze is freelance journalist

Financiële sector kent midoffice al langer
Dagvoorzitter dr. Erik de Vries (universitair hoofddocent UvA en MSi) maakte in zijn inleiding de verbinding met midoffice-ervaringen uit het bedrijfsleven.
Hij hield de deelnemers aan het seminar van Digital
display voor dat de financiële sector al langer het
principe van kanaalgenerieke functionaliteit toepast,
een principe dat bij de gemeentelijke overheid nog een
wenkend perspectief is. Dat bevestigde Keller in zijn
presentatie. Vandaar dat De Vries’ opmerkingen in dit
kader bij het Keller-artikel zijn geplaatst.
Overigens is De Vries, anders dan Keller, een representant van de stroming die opteert voor een technisch
verbindingsconcept, een schakelmodel tussen front- en
backoffice, zonder dat er mensen werken. In zijn ogen
zorgt de schakelkast ervoor dat het werk wordt gerouteerd naar het juiste backoffice en terug, waarbij ook hij
inziet dat de toename van het aantal frontoffices door
multichannel communicatie de zaak complexer heeft
gemaakt. Daarom wijst hij op het belang van goede managementinformatie, te ontspruiten aan het technische
schakelmodel dat in het midoffice centraal staat.
Eenduidige klantgegevens door authenticatie, een
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centraal bijgehouden productencatalogus en procesintegratie (workflow) zorgen voor wat hij kanaalgenerieke
functionaliteit noemt. Verzekeraars en banken kunnen
niet functioneren zonder een totaaloverzicht van de
klant. Customer Relationship Management (CRM) is
een vanzelfsprekendheid. Een fraudeur kan geen nieuwe polis kregen. Een kredietlimiet kan niet overschreden worden. Ook is het ondenkbaar dat filiaal A andere
bankproducten verkoopt dan filiaal B. En de transacties
vinden altijd centraal in één geïntegreerde applicatie
plaats, open en generiek gekoppeld met andere transactionele software. Het inrichten van een Shared Service
Centre als gezamenlijk backoffice is daarom voor de
financiële sector nauwelijks een technisch vraagstuk.
In het midoffice situeert De Vries activiteiten als marketinganalyse, campagnemanagement, contactmanagement, channelmanagement, customerview, content en
productstructuur. Workflowmanagement verbindt de
verschillende communicatiekanalen met dit midoffice.
Managementinformatie ontstaat in de hele keten.
Lokale overheden kunnen van deze voorbeelden uit de
financiële sector nog veel leren.

Erik de Vries.
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Jan Kloeze

Mark van de Broek
EGEM verbindt alle belanghebbende partijen op weg naar het midoffice.
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Afspraken tussen oorspronkelijk gescheiden opererende domeinen

EGEM op weg naar referentiemodel midoffice

EGEM werkt aan de definitie van het midoffice, stimuleert de ontwikkeling van koppelvlakken, werkt
aan standaard uitwisselingsformaten, inventariseert de behoefte aan vraaggestuurde dienstverlening en
is betrokken bij de laboratoriumopstelling van Keller. Alle lijnen komen samen in het voor begin 2006
aangekondigde referentiemodel midoffice.
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Relativerend begint EGEM projectmanager Mark van den Broek
met de vaststelling dat een midoffice slechts een tijdelijke
oplossing is op weg naar wat een Services Oriented Architecture (SOA) wordt genoemd. “Maar voordat iedere gemeente in
Nederland zover is, zijn we minimaal een jaar of vijf verder”,
zegt Van den Broek. En hij weet als geen ander dat er een tussenoplossing nodig is om de huidige services (dienstverlening)
via het e-loket te verbinden met het traditionele backoffice.
EGEM is immers opgericht om de lokale overheid te helpen
op het pad naar een elektronische overheid en op dat pad is
het midoffice van cruciaal belang. En hoe belangrijk ook, 80
procent van de Nederlandse gemeenten heeft nog geen geautomatiseerde koppeling tussen front- en backoffice en vanzelf
komt het er niet. “Als we ons kwaad zouden maken, konden we
binnen drie maanden in elke Nederlandse gemeente technisch
een midoffice neerzetten”, zegt hij. “Maar het is geen technische kwestie. Het is geen doel op zichzelf. Op het moment
dat een gemeente stopt met de traditionele verdeling van

werkzaamheden tussen vele balies, variërend van Bouwen en
Wonen tot Sociale Dienst of van Burgerzaken tot Groenvoorziening, en haar dienstverlening via één loket aanbiedt, moet
er in de organisatie iets veranderen. En daar zit de werkelijke
problematiek. Daar begint de ellende”, zegt Van den Broek.
En hij maakt daarin geen onderscheid tussen een elektronisch
loket en een centrale balie in een stadskantoor. “Achter het ene
loket moet samenwerking tot stand komen en dat kan alleen
als de gemeente de verzuiling in sectorale applicaties doorbreekt”, zegt hij. “Maar in plaats van samenwerking zie je vaak
eerst een stammenstrijd ontstaan over vraagstukken als ‘wie
heeft de beste gegevens?’ of ‘wie houdt de mutaties voor de
anderen bij?’”
Hij wijst op het feit dat in de meeste gemeenten de ambtenaren van het sociale domein een andere set basisgegevens hanteren dan de mensen van burgerzaken of van de gemeentelijke
belastingen. Veel belangrijker dan het technisch implementeren van een infrastructuur voor het midoffice, is het maken van
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afspraken tussen deze oorspronkelijk gescheiden opererende
domeinen. “En dat is geen technisch, maar een organisatorisch proces.”
Van den Broek waarschuwt er in één adem voor om het ook
weer niet te groot en te moeilijk te maken. Hij gebruikt graag
de metafoor van de draaistoel tussen loket en printer enerzijds
en het backoffice anderzijds. Die draaistoel is het midoffice,
waar iemand gewoon handmatig de aan de voorkant geleverde
data invoert aan de achterkant om ze daar te laten verwerken
tot de gevraagde transactie. “Bij activiteiten die tweemaal per
jaar voorkomen en zelden meer dan acht of tien transacties tot
stand brengen, moet je je afvragen of je de situatie niet gewoon
tot de draaistoel moet blijven beperken. Waarom zou je voor
dergelijke, zeldzame handelingen een heel geautomatiseerd
proces optuigen?”, vraagt Van den Broek zich retorisch af.
Gemeenten hoeven in zijn ogen dus niet te wachten met het
inrichten van een centraal geregisseerde dienstverlening tot
de hele organisatorisch kwestie is geregeld en iedereen met
dezelfde set basisgegevens werkt. “Kies een dienst of een
domein waar snel draagvlak gewonnen kan worden en begin
desnoods met het draaistoelmodel. Dat is de beste manier
om ervaring op te doen en aan een groeimodel te beginnen.”
Als in een gemeente fraude met uitkeringen een belangrijk en
actueel probleem is, kan het voor de hand liggen een schakeling te maken tussen burgerzaken, huurwoningen en sociale
dienst om snel te achterhalen hoeveel overleden burgers nog
uitkeringen krijgen of huurwoningen ‘bezetten’. “Misschien is
het handiger om een regionaal shared service centrum voor het
sociale domein op te zetten en kan dát de eerste stap zijn in

een nieuwe organisatievorm”, aldus Van den Broek. “Maar als
het verlenen van vergunningen meer aandacht vraagt, bijvoorbeeld omdat een gemeente veel horecavoorzieningen kent,
dan is het wellicht slim om op dat terrein te beginnen.” In dit
opzicht wijst hij ook op het programma e-formulieren dat een
sterke stimulans voor de start van midoffice-oplossingen kan
zijn. Want elektronische, interactieve formulieren in het e-loket
maken de behoefte aan een geautomatiseerde koppeling met
het backoffice direct actueel.

Achterhoedegevechten
Als het kwestie van organisatie is … als het een kwestie is van
‘gewoon beginnen’ … als het zelfs met een draaistoel kan …
waarom werkt EGEM dan zo hard aan definitiekwesties, pilots
en onderzoeken? Is EGEM dan niet bezig achterhoedegevechten te voeren? De vraag is aanleiding voor Van den Broek om
toe te lichten wat de strategie is van EGEM op het gebied van
het midoffice. “Met zes gemeenten zijn we bezig vast te stellen
wat de meest voor de hand liggende scheidslijnen zijn tussen
de drie entiteiten front-, mid- en backoffice. Hier zoeken we
naar definities die zoveel mogelijk generiek zijn. Daarom stoppen we bij het moment waarop communicatie tussen burger
en gemeente vanuit het front- en midoffice bij het backoffice
aankomt. Zo realiseren we een architectuuropzet, beschrijven we de componenten en beschrijven we de behoefte aan
aansluitingen, aan koppelvlakken.” Met dat laatste punt, was
EGEM al meer dan een jaar geleden begonnen. De gedachte
was toen dat koppelvlakken voor de meest gebruikte diensten
met de meest gebruikte backoffice sectorale applicaties de
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belangrijkste voorwaarde voor de totstandkoming van het
midoffice zou zijn. Op wat EGEM ambitieniveau 1 noemde,
probeerde de organisatie voor tien populaire gemeentelijke
producten dergelijke koppelvlakken beschikbaar te stellen. Vier
van de tien zijn inmiddels beschikbaar (verhuizingen, uittreksel, geboorte & overlijden, bouwen & wonen), maar de animo
om met deze koppelvlakken te piloteren, is relatief gering.
Nog altijd staat EGEM open voor gemeenten die pilots willen
starten met de beschikbare koppelvlakken, maar Van den Broek
zegt op ambitieniveau 3 door te willen gaan. “Dat wil zeggen
dat we inzetten op open standaarden voor koppelingen met
sectorale applicaties.” Dat past ook bij het traject dat STUF is
gedoopt, standaard uitwisselingsformaat. In september 2005
bereikte de projectgroep waar de belangrijkste spelers in het
werkveld aan deelnemen, een breed gedragen XML-variant van
dit uitwisselingsformaat.
Zo ontstaat in de ogen van Van den Broek een geïntegreerde
benadering van het midoffice-concept, waarin koppelvlakken,
pilots, definities, vraaginventarisatie, laboratorium, standaarden en uitwisselingsformaten niet los van elkaar kunnen worden gezien. En het is geen vrijblijvend beleidsvraagstuk, want
al begin 2006 moeten de eerste resultaten van deze benadering zichtbaar zijn. “We komen maart of april 2006 met een generiek referentiemodel voor het midoffice waarin we een relatie
leggen met de door ons gedefinieerde scheidslijnen tussen de
drie componenten van een centrale (elektronische) dienstverlening, gebaseerd op een combinatie van wat technisch mogelijk
is en wat gemeenten nodig vinden. Iedere gemeente kan straks
ons referentiemodel pakken, er uithalen wat voor de eigen situ-

atie van toepassing is en met het hele pakket de markt op gaan
voor een aanbesteding van de eigen midoffice-inrichting”, zegt
Van den Broek. Natuurlijk wordt er ondertussen doorgewerkt
aan de ontwikkeling van de open standaarden met de sectorale
applicaties.
Voor het referentiemodel dat hem voor ogen staat, ziet Van
den Broek weinig brood in de discussie tussen een dik of dun
midoffice. “Belangrijk is dat gemeenten aan burgers kunnen
laten zien wat de status is van de onderhavige dienst. Want dat
is een van de grote voordelen van een digitale, elektronische
dienstverlening. Zonder een dergelijke inzichtelijkheid is het
elektronische loket ten opzichte van een balie in het stadskantoor nauwelijks in het voordeel. Maar wie inzicht in het
werkproces rondom een aanvraag of een transactie wil bieden,
ontkomt niet aan een zaaksgewijze benadering van dat proces.
Het stelt eisen aan workflowmanagement, administratie en document management.” Zaaksgewijs werken veronderstelt per
definitie een ontsluiting van het backoffice op procesniveau.
Het betekent een integrale benadering van de gemeentelijke
werkzaamheden. Het veronderstelt een zwaardere functionaliteit dan alleen de brokerfunctie van een kaal, dun midoffice.
Zo beschouwd zal in de ogen van Van den Broek een geautomatiseerd, elektronisch midoffice eerder neigen naar de ‘dikke’
variant. Maar hij wijst ook op het feit dat wat hem betreft een
gemeente kan beginnen met de draaistoelvariant, een echte
en kale brokerfunctie dus. “Focussen op een dik midoffice kan
verlammend werken. Ik pleit er echt voor gewoon met een
bepaald product of dienst te beginnen en desnoods zo dun of
kaal als men maar wil.”
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Jan Kloeze

Ede zet het spel op de wagen

Midoffice schakelt werkprocessen en informatiebeheer

Rens Meijkamp

Drie jaar heeft verandermanager Rens Meijkamp gekregen en een budget van 840.000 euro. In die tijd en met
dat geld wil gemeente Ede een innovatieprogramma tot stand hebben gebracht. In dat proces is het midoffice
een essentiële schakel, maar dan wel een midoffice met veel functies. De keuze voor leverancier eMaxx is
opmerkelijk.
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Ede is een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. Twee
jaar geleden is Ede gestart met een innovatieprogramma onder
leiding van strategisch adviseur en naar eigen zeggen verandermanager Rens Meijkamp. Volgens beproefd communistisch
gebruik heeft Ede een meerjarenplan opgesteld, het gaat om
drie jaar. Maar daarmee houdt verder alle vergelijk met Oost
Europa op. Want Ede is buitengewoon open en eerlijk over aanleiding en doelstelling van het innovatieprogramma. Meijkamp
noemt bijvoorbeeld moeiteloos een rijtje problemen die in Ede
noopten tot een nieuwe aanpak in het ICT-beleid:
• Eigen winkeltje (integraal management).
• Spaghetti voorzieningen.
• Digitale dementie.
• Beperkte acceptatie DocMan (van Circle).
• Registratie afhankelijk van drager.
• Geen formeel informatiebeleid en structuur.
• Ontbrekende procesarchitectuur.
• Onduidelijke verantwoordelijkheidsstructuur.
• Geen toezicht (controle-functie).
Stuk voor stuk kwalificaties die niets aan de verbeelding over
laten. Meijkamp benadrukt dat hij geen schuldigen wil of kan
aanwijzen. “Mensen voelen zich snel aangevallen en dat moet
je willen vermijden.” Hij zegt ook dat Ede in dit opzicht niet
echt afwijkt van andere gemeenten, waar vergelijkbare ICTsituaties aangetroffen kunnen worden. Belangrijker is het feit
dat in Ede vrij snel consensus is bereikt over de weg ‘uit het
moeras’. “Misschien omdat de implicaties van de voorgestelde
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veranderingen op dat moment moeilijk waren te overzien”,
zegt hij nu. De nieuwe doelen van het Informatiebeleid luidden
als volgt:
• Alle informatie eenmalig vastleggen.
• Alle informatie eenduidig ontsluiten.
• Permanente beschikbaarheid van informatie.
• Concernbreed samenstel van applicaties (DIS).
• DIS onafhankelijk van drager informatie.
• Concernbrede structuur voor procesbeschrijving, dossiervorming en beheersing werkprocessen.
• Kennis informatiebeleid verankerd.
• Toezicht duidelijk belegd.
• Heldere verantwoordelijkheidsstructuur voor informatieverwerking.
Dit zijn uiteraard vrij algemeen geformuleerde doelstellingen,
waar niemand het op voorhand mee oneens kan zijn.
Meijkamp: “Maar het zijn wel de regels van het spel. Als
iedereen het ermee eens is dat we dit spel gaan spelen dan
moet men zich dus aan deze regels willen houden.” Ook is het
duidelijk dat dit soort doelstellingen niet vanzelf verwezenlijkt
kunnen worden. Veranderen kost altijd geld. Een verander
manager zonder budget is op weg naar minimaal een burnout.
Meijkamp kreeg 840.000 euro voor een driejarig investeringsprogramma. Wie wil weten welk innovatieprogramma hij op
touw heeft gezet, kan terecht op www.ede.nl, want daar staat
vrij uitgebreid beschreven welke stappen hem voor ogen staan.
Opnieuw transparant dus.

Belangrijk in het kader van dit boekje is de relatie tussen de
plannen van Ede en de functie van een midoffice bij de realisatie van die plannen. En die relatie doet zich het duidelijkst
voor bij de keuze voor een nieuw digitaal informatiesysteem
(DIS), cruciaal onderdeel van het nieuwe spel waarin informatiebeleid/beheer centraal staat. “Toch is de grootste valkuil dat
we wel even een nieuw DIS zouden kopen om van alle problemen af te zijn”, waarschuwt Meijkamp ex cathedra tijdens het
seminar in Amersfoort. Zo’n DIS kan alleen voor een centraal
en eenduidig informatiebeleid zorgen als het geïmplementeerd
wordt op een infrastructuur die geïntegreerd is met front- en
backoffice. Met andere woorden, zonder midoffice geen
succesvol DIS.

Vaste lasten dekken
In Ede is een midoffice zowel een communicatie-, als een logistiek- en een servicecentrum. Deze infrastructuur is in 2004
gebouwd, dus ruim voordat implementatie van het DIS aan
de orde was. Op basis van XML communiceren frontoffice en
backoffice met elkaar. Alle informatie is centraal bereikbaar en
het midoffice bevat gemeenschappelijke faciliteiten voor alle
gemeentelijke sectoren; denk aan identificatie, kassa, archiefvorming en terugkoppeling naar de burger via fax, e-mail of
zelfs SMS. Op ede.nl schrijft de gemeente over het gerealiseerde midoffice onder meer:
‘De keuze voor een architectuurmodel met een midoffice heeft
nog vele andere voordelen. Zo maakt deze keuze het mogelijk
dat sectoren volledig verantwoordelijk blijven voor de eigen
bedrijfsvoering terwijl tegelijk de context wordt gecreëerd om

optimaal samen te werken en van elkaars productie en kwaliteiten te profiteren. (…) De midoffice zorgt ervoor dat iedereen
werkt met dezelfde juiste informatie. (…) De realisatie van de
midoffice is een ingrijpende operatie. Niet alleen in technische
zin. Het vergt ook intern een enorme inspanning, bijvoorbeeld
om alle informatie in één centraal systeem te integreren. De
ontwikkeling heeft wel absolute prioriteit omdat het een basis
voorziening is voor de verdere ontwikkeling van website en
digitaal loket.’
De keuze voor digitale ketenintegratie en midoffice, zoals hier
beschreven, gaat in Ede gepaard met uitgangspunten als ‘open
source’, ‘inverdien financiering’ en ‘extern beheer’. Dit betekent
onder meer dat het innovatieprogramma uitsluitend eenmalige
financiële steun biedt. Alle structurele kosten zijn voor rekening van de sectoren en moeten dus uit bestaande budgetten
gefinancierd worden. De innovaties genereren dus structurele
besparingen, anders kunnen de vaste lasten niet gedekt zijn.
Ede koos tot nu toe voor leverancier eMaxx, ontwikkelaar van
een midofficearchitectuur. Ook het beheer is momenteel belegd
bij eMaxx. Hoewel hiervoor geen aparte licentiekosten worden
betaald aan de leverancier, is er geen sprake van ‘open source’.
Broncodes worden immers niet of nauwelijks ter beschikking gesteld door de leverancier en doorontwikkeling daarvan in eigen
beheer door de gemeente Ede gebeurt daardoor niet. Vooralsnog
een situatie die in de toekomst voor verbetering vatbaar is.

Spel en spelregels
Terug naar het informatiebeleid en het daarmee corresponderende digitaal informatiesysteem. Zoals gezegd is het midoffice
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ingericht met het oog op het centraal beschikbaar stellen van
informatie en bevat het gemeenschappelijke faciliteiten voor
alle gemeentelijke sectoren, faciliteiten als identificatie, kassa,
archiefvorming en terugkoppeling naar de burger via fax, e-mail
of zelfs SMS. Op zo’n infrastructuur past alleen een digitaal
informatiesysteem dat de Zaak als vertrekpunt kiest. Een Zaak
is namelijk gedefinieerd als een samenhangende hoeveelheid
werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd
eindresultaat. Voorbeelden zijn:
• Behandeling van een vergunningsaanvraag.
• Afhandeling van een klacht/melding.
• Afhandeling van een in/externe vraag.
• Controle van een milieu-inrichting of café.
• Afgifte van een paspoort.
In het functioneel ontwerp van het DIS gaat men dus uit van
procesgericht werken en een klantgerichte oriëntatie. Dat
betekent dat het midoffice in staat moet zijn om informatie
op te slaan, te distribueren, te sturen en te beheersen. Het
betekent ook dat de activiteiten in het backoffice transparantie
gaan vertonen, want zonder statusinformatie over de voortgang van de processen, kan er nauwelijks van klantgerichtheid
worden gesproken. En niet in de laatste plaats, de werkprocessen dienen inclusief de ondersteuning daarvan digitaal plaats
te vinden. En hier brengt Meijkamp opnieuw het spel en de
spelregels ter sprake, spel en spelregels die tijdens het vaststellen van de doelstellingen in het ICT-beleid van de gemeente
Ede zijn ontwikkeld. “Om er nog maar eens enkele te noemen:
We wilden permanente beschikbaarheid van informatie en een
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concernbrede structuur voor procesbeschrijving, dossiervorming en beheersing werkprocessen. Als je dat concreet maakt
bij de inrichting van het midoffice en het functioneel ontwerp
van het DIS dan blijkt dat er nieuwe spelers aan het spel mee
gaan doen, namelijk ICT’ers en procesanalisten. En het blijkt
ook dat oude spelers nieuwe beoordelingen krijgen. Managers
worden afgerekend op de afhandeling van de processen en
niet op een deeltaak in het geheel.” Maar zijn conclusie is in
het tweede jaar van zijn driejarig veranderingstraject positief.
Meijkamp: “Als je dit goed inricht, kent het nieuwe spel alleen
maar winnaars.”

Wat wil de burger
Tijdens de discussie na afloop van de presentatie door Rens Meijkamp spitste de discussie zich toe op de vraag of
de burger wel zit te wachten op een digitaal loket, e-mail en zelfs SMS om in contact te treden met de gemeente.
Want uit klantonderzoeken blijkt vaak dat mensen tevreden zijn met een goede dienstverlening via de telefoon of
de balie, als de dienstverlening dan ook maar echt goed is. Als dat zo is, moet een gemeente dan wel zo’n midoffice
infrastructuur inrichten en een geavanceerd DIS implementeren? Of is het veel slimmer om een goede telefoon
centrale en een callcenter te installeren?
Wetenschappers in de zaal en op het podium (Meijkamp is zelf gepromoveerd academicus) stelden vraagtekens bij
dit type klantonderzoeken met open vragen over de kanaalpreferentie van de burger. “Burgers weten niet wat ze van
de overheid kunnen verwachten in een digitale dienstverlening. Ze kiezen daarom vanzelfsprekend voor bekende
concepten, maar dan beter. Het is daarom verstandiger om onderzoek te doen naar klantervaringen, bijvoorbeeld in
pilotsituaties, dan klantwensen te inventariseren”, zo waren de deskundigen het met elkaar eens.
Een ander discussiepunt betrof uiteraard de kwestie van open source, waar Ede toch een opmerkelijke keuze heeft gemaakt. Slechts tien procent van de aanwezigen zou ook voor open source kiezen bij de implementatie van een midoffice,
zo bleek uit een snelle inventarisatie in de zaal met een ruime honderd specialisten en deskundigen uit het werkveld.
De noodzaak van open standaarden werd veel breder gedragen. Backoffice-applicaties zijn gewoon nog veel te
gesloten. Om ze te kunnen openen voor midoffices en frontoffices zijn open standaarden buitengewoon belangrijk.
“Maar”, zo zei iemand, “We hebben alles en iedereen in Den Haag nodig om die oude applicaties van de gevestigde
leveranciers open te krijgen.”
Paneldiscussie
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Kees Crone*

Overlast na WOZ-aanslag bleef uit

Gemeente Arnhem bouwt digitale transactionele dienstverlening

Robert Simons

Al enige jaren is de gemeente Arnhem haar burgers via de elektronische snelweg van dienst. Via de website
www.arnhem.nl informeert de gemeente de bezoeker onder andere over wonen, werken en de eigen politieke organisatie. Het aanvragen en downloaden van digitale formulieren functioneert al twee jaar tot volle
tevredenheid. Het logische vervolg hierop is het daadwerkelijk doen van transacties. Dankzij de inzet van
midoffice-technologie is dat nu mogelijk.
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De vraag of de gemeente Arnhem er in slaagde front-, mid- en
backoffice succesvol met elkaar samen te voegen, beantwoordt
Robert Simons met een volmondig ‘ja’. Niet dat er geen problemen te overwinnen waren. Zo gaven de koppelingen tussen
mid- en backoffice de nodige hoofdbrekens. Of, zoals Simons
zegt: “Er zijn simpelweg te weinig koppelingen. De verbinding tussen de applicaties in het midoffice, en bijvoorbeeld
de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) erachter, moet nu
zelf worden gelegd. Het zou veel makkelijker en logischer zijn,
wanneer daar standaardkoppelingen voor beschikbaar zijn.”
Simons is ruim twee jaar projectmanager Publieke Dienstverlening, studeerde communicatie en wijsbegeerte en is nu tien
jaar werkzaam bij de overheid. Hij vertelt enthousiast over de
Publieke Elektronische Dienstverlening (PDA) in Arnhem.

PDA-project
Een bezoek aan de website van de gemeente Arnhem levert
de surfer een schat aan informatie op. Hij kan formulieren
downloaden, de gemeentegids raadplegen en allerhande informatie over stad en bestuur lezen. Tevens kan hij inloggen op
een afgeschermd sitegedeelte en daar uit één of meer van de
zes - tot nu toe - PDA-producten kiezen. Concreet kan hij een
verhuisbericht, dan wel een binnengemeentelijke verhuizing
doorgeven, zich aan- of afmelden voor de hondenbelasting,
bezwaar tegen gemeentelijke heffingen indienen, een uittreksel persoonsgegevens bestellen, vergunning aanvragen
voor Oneigenlijk Gebruik van Openbare Grond, of zijn WOZtaxatieverslag inzien. Met andere woorden, de Arnhemmer kan
opzoeken, aanvragen starten en gegevens controleren. Volgens
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Simons koos Arnhem voor de middenwegbenadering en bouwt
het stadhuis gelijktijdig aan zowel het front-, als het mid
office. De dienstverlening gebeurt aan de voorzijde niet alleen
‘ouderwets’ per telefoon, brief of aan de balie. Contactleggen
geschiedt ook via e-mail en straks tevens door middel van
chatten of forums. Het stadsbestuur voert het selfservice
concept hoog in het vaandel. Het tij voor gemeentelijke, elektronische dienstverlening is gewoonweg gunstig. Tweederde
deel van de Arnhemse bevolking (141.000 inwoners) is bekend
met de site en 43 procent bezocht hem al.
Het PDA-project werd in 2004 Europees aanbesteed. Uit een
longlist van 37 aanbieders werd een shortlist van vijf offrerende
partijen gedestilleerd. Uiteindelijk kwam Inter Access met
front- en backoffice oplossing Web+ als winnaar uit de bus.
Zij kreeg de voorkeur vanwege haar integrale benadering van
de publieke dienstverlening én de gevraagde prijs. Arnhem
host haar site zelf, faciliteert zowel internetbetaling als het op
digitale wijze verifiëren van iemands identiteit (DigiD). Simons:
“In augustus 2004 zijn we begonnen met het herontwerp van
het administratieve proces. In december van dat jaar waren we
klaar met het in digitale vorm gieten van wat voorheen al dan
niet fysiek gebeurde. In februari aansluitend was de technische
omgeving gereed en werkte de aansluiting met DigiD. Eind
februari was voor ons cruciaal. Toen stond de WOZ online
en konden burgers hun taxatieverslag inzien en eventueel
bezwaar aantekenen.” Hij vult aan dat vanaf september 2005
zes producten via het digitale loket benaderbaar zijn. “We zitten inmiddels in een tweede projectfase. Van de in totaal 300
producten die een gemeente aanbiedt, zijn er ongeveer 120

geschikt om via internet aan de burger te brengen. Zij worden
aangeboden in de VIND-catalogus, of wel de Vraaggerichte
Interactieve Diensten Catalogus. We zijn nu druk bezig om de
volgende producten voor de Arnhemmer digitaal leverbaar te
maken.” Zo wilde hij vóór 2006 een veertigtal producten online
te hebben, zoals de Arnhem Card voor bijstandsgerechtigden.
“We staken veel op van het in een digitaal jasje gieten van de
eerste zes producten. Van de WOZ-operatie leerden we niet te
lang over het herontwerp van processen - zeg maar de doorlooptijd - te doen.”

Spannend
Simons ervoer februari 2005 als een spannende tijd. Op zaterdag 27 februari ging het WOZ-traject digitaal. Gelukkig functioneerde op de valreep het door de Belastingdienst onderhouden
DigiD-systeem. “Arnhem was één van de eerste gemeenten
die met DigiD in zee ging. Het was toen een nieuwe activiteit
van de Belastingen. Om die reden kregen we in de dagen vlak
vóór de digitale-WOZ-introductie veel automatiseringsellende
over ons uitgestort.” De verwachting was dat burgers massaal
inzage wilden in hun woningtaxatie. Voor de zekerheid was
hiervoor reserve in de midoffice programmatuur ingebouwd.
Zelfs als dat onderuit zou gaan, stond extern een systeem
paraat waar onmiddellijk naar geswitcht kon worden. “Enfin,
onze zorgen bleken achteraf bezien onnodig. We verwachtten
dat DigiD een forse drempel voor de burger zou zijn. Dat bleek
niet het geval. Binnen een paar weken werden ruim 4.000
DigiD-aanmeldingen geregistreerd. De reactie op WOZnieuwe-stijl overtrof onze verwachtingen behoorlijk.”

In totaal werden ca. 6.000 raadplegingen over taxaties gedaan.
Van alle ingediende bezwaren is 30 procent op digitale wijze
ingediend. Simons: “Het is echter moeilijk aan te geven hoe
groot het effect van onze front- en midoffice aanpak is.
Conform de landelijke trend is er dit jaar sowieso - ook bij ons
dus - minder bezwaar tegen de WOZ-aanslag aangetekend.
Maar ik ben er van overtuigd dat er een positief effect van onze
nieuwe systeem is. Met andere woorden, deze pilot is voor mij
en mijn collega’s succesvol verlopen.” Hij verduidelijkt, dat
normaliter na verzending van de traditionele WOZ-aanslag alle
zeilen moeten worden bijgezet. De aanslag valt op zaterdag
in de brievenbus. De maandag er op krijgen de telefonistes
veel telefoontjes en gaat soms de telefooncentrale plat. “Ook
dit jaar stond iedereen stand-by. De drukte waarop iedereen
rekende, bleef wonderwel uit. Ook de hoeveelheid per post
ingestuurde bezwaren viel mee. Al met al winst voor de
gemeentelijke organisatie. Het kan niet anders dan dat het
nieuwe systeem hier debet aan is.”

Slim
Simons merkt op dat de bouw van midoffices überhaupt nog
pril is. Hij kent weinig gemeenten die de technologie op dit
vlak helemaal onder de knie hebben. Hier zijn dan ook grote
uitdagingen te pareren. Het bedrijfsleven ontbeert eveneens
standaardprogrammatuur op dit terrein. “Adapters aan zowel
midoffice als backoffice kant zijn er niet of nauwelijks. En als
ze er al zijn laat de kwaliteit ervan te wensen over. Voorts is
de workflow in het midoffice moeilijk in te regelen.” Hij licht
toe, dat ten behoeve van die workflow bedrijfsprocessen heel
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expliciet gemaakt dienen te worden. Dat geldt voor zowel de
vóór- als achterkant van de organisatie. Het binnenkomende
telefoontje, de ambtenaar die de boodschap aansluitend op
een briefje schrijft en dat vervolgens fysiek overhandigt aan
de collega die de adresmutaties bijhoudt, moeten allemaal in
één digitaal proces worden gevangen. “En dit is nog maar een
voorbeeld op microniveau. Als je dit voor duizenden processen
binnen een gemeentelijke organisatie op een slimme manier
wilt doen, heb je met een gigantische klus van doen. De 7 x 24
uur bereikbare Operational Data Store (ODS) in het midoffice geeft die mogelijkheid.” Een eenmaal goed ingeregeld
werkproces levert per saldo schaalvoordeel op. Een ingediende
(adres)mutatie in het frontoffice (per e-mail, post, loket, enz.)
resulteert - als het goed is - in een organisatiebrede wijziging
binnen alle front-, mid- en backoffice systemen. Midoffice
systemen zijn binnen elke gemeente het meest kritisch. Het
ODS-systeem zorgt er daarbij voor, dat de beschikbaarheid van
achterliggende gegevens groter wordt. In de meest ideale situatie kan een XML-koppeling worden gemaakt.
De praktijk ten tijde van de laatste Arnhemse WOZ-operatie
was een andere. Het lukte niet om op bevredigende wijze
- door middel van een adapter - met de achterliggende backoffice systemen van Centric te communiceren. Met behulp
van screenscraping, werden gegevens uit het frontoffice
op onelegante wijze overgezet naar het GBA in het backoffice. Simons: “Het was een tussenoplossing maar zij functioneerde wel. Het komt er nu op aan, dat gemeenten zich
verenigen en een front vormen ten opzichte van de leveranciers van backoffice programmatuur als Centric en Getronics
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PinkRoccade.”Aansluitend zegt hij: “Het gaat immers niet aan
om op automatiseringsgebied zelf het wiel uit te vinden. Het
is onacceptabel dat backoffice-applicaties alleen via applicaties
van de zelfde leverancier benaderbaar zijn. De landelijk opererende kennisplatforms als EGEM en ICTU vervullen hier een
belangrijke rol. Zij ondersteunen gemeenten bij het verbeteren
van hun e-dienstverlening en bedrijfsprocessen, door een effectieve en efficiënte inzet van ICT.”
Maar Simons begrijpt de houding van leveranciers van dit
soort programma’s wel. Zij hebben een commercieel belang
om de midoffice trend af te houden. “Er is nu een Werkgroep
Koppelvlakken waarin verschillende gemeenten zitting hebben.
Men denkt na over het ontwikkelen van connectoren op het
gebied van Bouw- en Woningtoezicht (BWT), evenals andere
Centric-applicaties. Het gaat dan om pure XML-oplossingen.”
Tot besluit zegt hij: “De grootste succesfactor bij de integratie
van de front-, mid- en backoffice functionaliteit was de wijze
waarop het was georganiseerd. Het gaat hier niet alleen over
techniek. Producten lopen kriskas door een organisatie heen.
We hebben alle tijd genomen om processen te digitaliseren.
Deze automatiseringsprocessen snijden diep in de organisatie.
Het werk dat ambtenaren nu nog op ouderwetse wijze doen,
verandert radicaal door moderne, digitale technieken.”
*Kees Crone is freelance journalist.

De ‘WOZ’ in Arnhem
• 72.800 WOZ-objecten.
• 67.000 woningen.
• 5.000 courante niet-woningen.
• 800 incourante objecten.
• Belastingcapaciteit: € 12,5 miljard.
• 95% beschikt in de eerste fase.
• Gemiddeld 4% bezwaarschriften.
• Backoffice applicaties van Centric (GHS4all).
• Taxatieprogrammatuur van OrtaX.
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Marieke Vos*

Dordrecht maakte eigen midoffice

Eerst koppelen, dan kantelen

Corné Dekker

De gemeente Dordrecht laat zien dat de overgang naar een burgergerichte organisatie niet per se gepaard
hoeft te gaan met grote procesveranderingen in de gemeentelijke organisatie. Nog niet, tenminste. Want eerst
kan men met de inzet van een midoffice de bestaande processen volgen en tóch efficiënt en transparant alle
zaken behandelen die een burger aangaan. Modernisering van de documentaire informatievoorziening is een
belangrijke voorwaarde.
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De gemeente Dordrecht hecht aan een praktische aanpak.
Geen uitgebreide procesaanpassingen, geen groots opgezette
‘alles-in-één’ projecten, geen aanschaf van peperdure softwarepakketten. Maar wel: ergens beginnen en het na bewezen
kwaliteit verder uitbouwen. Zo begon de gemeente in het jaar
2000 met het invoeren van e-government in de eigen organisatie. Er werd een e-government architectuur opgesteld, waarmee
de gemeente het digitale tijdperk tegemoet kon treden. Men
startte met het uitbouwen van de website en maakte één loket
waar burgers met al hun aanvragen voor producten en diensten terecht kunnen. Een content managementsysteem, een
raadsinformatiesysteem waarmee alle raadsstukken digitaal
zijn in te zien en een web intake systeem zijn de stevige basis
van dit e-loket. Burgers kunnen er met een set webformulieren
allerlei aanvragen doen en op de website de status van hun
aanvraag volgen. Het web intake systeem werkt niet alleen voor
de burger, want ook de interne organisatie kan ermee uit de
voeten. Zo kan het management behandelingstermijnen van de
via het web aangevraagde diensten en producten bewaken. Het
systeem is ook intern in gebruik. Aanmelden van verwacht bezoek bij de balie gebeurt bijvoorbeeld ook - en uitsluitend - via
dit systeem. Zo wennen de medewerkers alvast aan het werken
in een ‘digitale gemeente’.

Midoffice is meer dan koppelpunt
Het web intake systeem ging in 2001 van start. Toen bleek dat
deze aanpak werkt, startte men met de volgende fase: wat al
voor de aanvragen via het web kon, wilde men ook voor de
fysieke poststroom realiseren. Een veel lastiger traject, niet
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in het minst omdat het hier om aanzienlijk grotere aantallen
gaat (het web is nu goed voor tien procent van het verkeer,
het overige is post, balie en telefoon). Daardoor was een
bredere aanpak nodig, ook voor de onderliggende systemen.
Naast het ene e-loket voor de burger, kwam er één portaal
voor de medewerkers. Zoals burgers alle informatie kunnen
vinden in het e-loket, moeten medewerkers alle informatie
die zij nodig hebben kunnen vinden op dat ene intranetportaal. “Alle gegevens en toepassingen die dit mogelijk maken,
vormen de midoffice,” zegt Corné Dekker, de informatiearchitect van het programma e-government bij de gemeente.
Volgens hem is deze midoffice niet puur een technische laag.
“Het is méér dan een koppelpunt. Dat is het wellicht in eerste
instantie, maar het gaat groeien. Ook een gegevensmagazijn,
zaken-systeem en zaakdossiers maken onderdeel uit van de
midoffice. En je ziet nu al dat er ook organisatorisch consequenties uit voortkomen.”

Indeling naar zaaktypes
Een deel van de midoffice functionaliteit werd in eigen huis
ontwikkeld, omdat de gemeente volgens Dekker weinig zag
in de veelomvattende en dure pakketten van leveranciers van
dit soort documentmanagement- en samenwerkingssoftware.
Het voor het beheer van zaken en zaakdossiers ontwikkelde
systeem, Mozaiek genaamd, werkt samen met het gegevensmagazijn (een registratie met alle gemeentelijke basisgegevens, waaronder die van burgers en bedrijven). Het systeem is inmiddels deels gerealiseerd en wordt nu gefaseerd
ingevoerd. Dekker laat op zijn eigen computer zien hoe het er

nu uitziet. Hij opent een kleurig scherm, een intranetportaal,
waarop allerlei informatie is te vinden: de nieuwsberichten
van het intranet, zijn eigen inbak met binnengekomen e-mail
en post, zijn links en de documentmappen die hij aanmaakte
en waar anderen die hij daar toegang toe gaf, ook in kunnen
werken. Ook bevat het portaal een ‘taakbak’: daarin krijgt elke
medewerker te zien waar hij op dat moment aan werkt. Zoals
de behandeling van een vergunningaanvraag of het afhandelen van een klacht.
Dekker neemt ons mee naar de onderliggende architectuur:
de midoffice draait om ‘zaken’. Een zaaktype is bijvoorbeeld
een aanvraag voor een bouwvergunning of het verstrekken
van een paspoort. Deze zaken hebben een proces tot gevolg
en de midoffice is procesmatig ingericht, vertelt hij. “Het gaat
om alle processen waarvan wij de kwaliteit en de doorlooptijd
moeten bewaken. Dat is een belangrijke kanttekening, want
niet alle processen hebben deze twee kenmerken. Koffie halen
is bijvoorbeeld ook een proces.” Overigens hoefde Dordrecht
niet zelf uit te zoeken wat men van elke zaak moet vastleggen,
want het maakt gebruik van het GFO-Zaken, het Gemeentelijk
Functioneel Ontwerp dat door de VNG werd ontwikkeld en nu
door EGEM wordt beheerd. “Het GFO-Zaken is een datamodel waarin staat omschreven welke gegevens je centraal moet
registeren met betrekking tot alle zaken. Je wilt bijvoorbeeld
altijd weten wat de status van een aanvraag is en welke afdeling waarvoor verantwoordelijk is in het proces.” Aan elke zaak
is één zaakdossier gekoppeld, voor alle documenten rondom
deze zaak. Niet alleen de fysieke poststukken, maar ook emails worden daarin opgeslagen.

Nagemaakt digitaal poststempel
Waarom koos Dordrecht voor een inrichting rondom zaken?
“Omdat we op deze manier veel beter gemeentebreed het overzicht kunnen houden. We kunnen doorlooptijden bewaken en
effectiever handhaven omdat we per burger of bedrijf een overzicht kunnen krijgen van de zaken die daar spelen en gespeeld
hebben.” Dossiers en zaken zijn dus aan elkaar gekoppeld,
waarmee Dordrecht ook direct de regels van het Document
Structuur Plan kon volgen: per proces is vastgesteld hoe lang
welke documenten moeten worden bewaard.
Omdat zaakgericht én digitaal werken een behoorlijke
verandering zijn, koos Dordrecht ervoor om de medewerkers eerst te laten wennen aan het digitaal werken. In het
document managementproject Papier Passé verandert de
postverdeling dan ook niet. Alleen het distribueren van de
binnenkomende post en het voor gereed paraferen gebeurt
nu digitaal. De DIV-medewerker bepaalt nog steeds naar
welke afdeling een stuk wordt verzonden, het enige verschil is dat stukken direct in Mozaiek in de Taakbak (post
ter afhandeling) of de Inbak (post ter kennisname) belanden. Dat processen in eerste instantie ongemoeid worden
gelaten, wordt hier goed zichtbaar. De poststempel die alle
inkomende post krijgt, is zelfs digitaal nagemaakt. Waarom
zo’n voorzichtige aanpak? Dekker: “Wij hebben nog geen
ervaring met het afhandelen van digitale post. Op deze
manier laten we de organisatie wennen aan de nieuwe manier van werken, zonder dat er teveel ineens verandert. We
gaan vervolgens zaaktype voor zaaktype zaakgericht werken
implementeren.”
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Straks kan dat ook voor aanvragen via de post. “De gemeente
geeft aan in welke fase een aanvraag verkeert, of en om welke
reden er uitstel is en laat zien hoeveel dagen er nog over de
aanvraag mag worden gedaan. Er wordt óók vermeld op welke
dag de burger de uiteindelijke beslissing mag verwachten.” Dat
is nogal wat, erkent ook Dekker, want de gemeente is niet gewend aan zulke harde deadlines. Dordrecht gaat hier echter wel
mee in mogelijk toekomstig beleid. Tweede Kamerleden hebben al laten weten dat ze wel wat zien in een harde sanctie op
te late beslissingen: als een gemeente niet binnen de gestelde
termijn een besluit neemt, dan mag de burger er vanuit gaan
dat ze akkoord is.

E-Government architectuur

• niet-specialisten
gebruiken midoffice
functionaliteit
• één loket voor burgers
en bedrijven
• één loket voor
medewerkers

DIV in dienstverlening
Smoesjes

E-Team 2005
6

Zachte workflow
Mozaiek bevat workflow management, maar dan wel een zachte vorm daarvan. “We werken met checklists. Als een medewerker aanvinkt dat een zaak naar een volgende status gaat, dan
moet hij een aantal vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld of zijn
baas akkoord is. We registreren in Mozaiek dus slechts dat de
behandelaar heeft aangegeven of de stap is uitgevoerd.” Maar
Mozaiek biedt ook veel mogelijkheden om het werk aan een

zien dat dat niet hoeft.” En die verbinding met de backoffice?
Is het niet nodig om de daar aanwezige gegevens te ontsluiten,
om de burger goed van dienst te kunnen zijn? “Het is handig
als dat kan, ja. Maar het is nu vanwege de gesloten backoffice
systemen nog nauwelijks mogelijk. En tot dat het geval is, doen
wij het nog met de hand. Maar dat betekent géén extra werk.
Aanvragen bij de balie worden nu immers ook door medewerkers in de backoffice systemen geregistreerd. Overigens zijn
voor veel eenvoudige processen backoffice systemen helemaal
niet nodig. Die doen we nu in Excel of Word en die kun je
straks prima alleen in Mozaiek afhandelen.”

Dordtse architectuur.

strakker regiem te onderwerpen. “Per status kunnen we definiëren welke documenten in het dossier moeten zijn opgenomen
en welke kenmerken verplicht moeten zijn ingevuld. Wordt hier
niet aan voldaan, dan kan de status niet gewijzigd worden en
de zaak dus ook niet worden afgehandeld. Het gevolg is dat de
dossiers vollediger zijn.” Het levert ook transparantie op. Nu
al kan de burger op de website van de gemeente de status van
zijn aanvraag volgen, als hij die tenminste via het web deed.

Mozaiek wordt momenteel gefaseerd ingevoerd bij alle afdelingen, in die zin dat alle post nu digitaal wordt verspreid en dat
men werkt met digitale dossiers. Het werken volgens zaaktypes
verkeert nog in een proef: eerst wordt het proces rond bouwvergunningen getest. Deze proef start in januari en omvat dan
meteen al het verkeer dat over bouwvergunningen binnenkomt:
e-mail, post, balie én telefoon. In maart 2006 moet deze proef
zijn uitgebreid met vijf zaaktypes. Daarna wordt zaakgericht
werken verder geïmplementeerd. “Dit kan nog best enkele
jaren duren.”
Uit Dekkers verhaal mag blijken dat Dordrecht nog steeds niet
stil zit als het gaat om e-government. De gemeente laat zich
niet tegenhouden door argumenten als een niet toegankelijke
backoffice of de noodzaak eerst de processen in kaart te brengen. Dekker noemt dat ‘smoesjes’ om niet met e-government
te beginnen. “Eerst je processen in kaart brengen? Wij laten

Op den duur verwacht informatiearchitect Corné Dekker dat
elke gemeentelijke organisatie zal kantelen en kiezen voor
één frontoffice, bijvoorbeeld een sector Dienstverlening. Deze
sector zal alle contacten met burgers en bedrijven onderhouden en de midoffice gebruiken als belangrijkste systeem. De
gespecialiseerde afdelingen vormen dan de backoffice, met
hun eigen systemen. De DIV-taken zullen waarschijnlijk onderdeel uitmaken van die nieuwe sector Dienstverlening, die een
veel actievere rol gaat spelen in het bewaken van de termijnen,
voorspelt Dekker. De eerste veranderingen zijn in Dordrecht al
zichtbaar: per 1 maart 2006 zullen alle afdelingen die te maken
hebben met informatievoorziening zijn ondergebracht in één
nieuwe afdeling. Medewerkers informatiemanagement, documentaire informatievoorziening en geo-informatie zullen dan
elkaars directe collega’s worden.
*Marijke Vos is freelance journalist.
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Marieke Vos

e-Government in Zoetermeer

Op zoek naar toekomstvaste keuze midoffice

Marjan Scholl

De gemeente Zoetermeer heeft in het kader van e-government een midoffice aangeschaft waarin vier processen
worden afgehandeld. Ze werden waar nodig verankerd in de front- en in de backoffice, zodat handelingen nu
grotendeels automatisch verlopen. De gemeente koos voor een midoffice van Centric, die tevens leverancier
is van een aantal door de gemeente gebruikte backoffice-systemen. Zoetermeer bekijkt nu of deze keuze
toekomstvast genoeg is.
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“De dienstverlening verbeteren in combinatie met meer
efficiency, dat was en is onze doelstelling. Dat staat soms
op gespannen voet met elkaar. Want je kunt ook een betere
dienstverlening realiseren die meer werk oplevert. Dat burgers
bijvoorbeeld een aanvraag via het web doen, die wij hier moeten uitprinten en in de backoffice-systemen handmatig moeten invoeren. Dat zou voor burgers meer service opleveren,
maar voor ons betekent het meer werk. Dat soort dingen doen
wij dus niet.” Marjan Scholl is projectleider bij de gemeente
Zoetermeer. Ze was verantwoordelijk voor het pilot-project
Digitale Dienstverlening en trekt nu het nieuwe project van de
gemeente Digitale Publiekshal.
Het project Digitale Dienstverlening startte in 2002. “We
hadden een website met veel informatie, die we wilden laten
groeien en interactief maken. Eén van de eerste acties van het
project was de aanschaf van een nieuw content management
systeem (cms). We gebruikten een cms voor ons intranet,
maar wilden ook een cms voor het internet. En dat moest
hetzelfde systeem zijn. Daar kwam onze efficiencydoelstelling
om de hoek kijken, want met twee aparte systemen zouden de
beheerkosten natuurlijk stijgen. Dat wilden we niet.” Voor het
internet gebruikte de gemeente de Vindcatalogus, een producten- en dienstencatalogus die toentertijd door de Rijksoverheid
was ontwikkeld. Deze werd vervangen door het nieuwe cms,
een product van Segment Interactive Media.

Kinderziektes
Met het nieuwe content management systeem had de gemeente in 2002 dus de tool in handen om de website verder uit te
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bouwen. Echter, de efficiencydoelstelling van de gemeente
dwong ook af dat de uitbreidingen in de webdienstverlening
zo kostenbewust mogelijk werden doorgevoerd in de achterliggende organisatie. “We wilden dus de frontoffice koppelen met
onze backoffice systemen. Er was daar in die tijd veel over te
doen en het begrip dat daar steeds bij ter sprake kwam was de
midoffice. Onder meer de VIAG (project virtuele gemeenschap)
raadde een midoffice aan.”
Zoetermeer koos voor het invoeren van een midoffice en
besloot met één proces te beginnen. Daarbij stond vanaf het
begin voorop dat de gemeente geen maatwerk wilde, maar
een standaard oplossing. Echter: die oplossingen waren in
2002 niet bepaald ruim voorhanden. “We besloten daarom
voor een techniek en een leverancier te kiezen die dan wel niet
standaard was, maar in ieder geval de belofte inhield om een
standaard te worden. Dan zouden wij zogezegd de rol van
eerste gebruiker vervullen.”
De keuze viel op Centric. Vooral omdat de gemeente al oplossingen van Centric gebruikt in een deel van haar backoffice.
Scholl: “We wilden de midoffice eerst uitproberen voor de
aanvraag van een bouwvergunning. Centric bleek daar zelf
een nieuwe dienst voor te hebben ontwikkeld en benaderde
ons met het voorstel om die dienst bij ons te implementeren.
We hebben ook naar andere leveranciers gekeken, maar die
hadden toen niet eenzelfde oplossing. Bovendien wisten we
dat Centric veel kennis heeft van de gemeentelijke markt en we
kenden hun techniek. Dat betekende dat de gekozen oplossingen door ons beter te beheren zou zijn dan een geheel
nieuwe techniek.” Ondanks het feit dat die nieuwe dienst zo

gemeente

Zoetermeer

‘van de plank’ geleverd werd, duurde het nog een aantal weken
voordat de functionaliteit gebruikt kon worden. Scholl is er
mild over: “Als je de eerste gebruiker bent, dan zitten er nog
kinderziektes in zo’n systeem, bovendien bleek het mogelijk

om wat kleine aanpassingen op verzoek van de gemeente aan
te brengen. Het is leuk om als eerste met zo’n toepassing te
komen. En als het dan eenmaal werkt, dan vergeet je de strubbelingen uit het begin weer.”
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Open genoeg?
In 2003 kon de gemeente informatie over (de status van)
lopende bouwaanvragen via een midoffice verstrekken. De koppeling tussen front- en backoffice was geslaagd. “Critici zeiden
toen: dat is geen kunst, want je onsluit je backoffice met een
midoffice van dezelfde leverancier. Je doet in feite niets anders
dan die backoffice voor één proces toegankelijk maken. Is de
gekozen oplossing wel open genoeg? Kun je er ook toepassingen op maken die je moet koppelen met de backoffice van
andere leveranciers?” Dat bleek zo te zijn, want het daaropvolgende jaar ontsloot de gemeente via dezelfde midoffice
het bevolkingspakket van leverancier Procura. “Het was ons
tweede grote project binnen Digitale Dienstverlening. Burgers
kunnen via de website een uittreksel uit het bevolkingsregister
aanvragen, die aanvraag elektronisch versturen en betalen. Die
aanvraag gaat via de midoffice naar het backoffice systeem,
waaruit het uittrekstel wordt geprint. Het enige dat de gemeente nog doet, is het paraferen van die print en het opsturen naar de burger.” Ook bij het volgende project van Digitale
Dienstverlening, het afhandelen van klachten en meldingen dat
dit jaar van start ging, werkte de koppeling tussen midoffice en
backoffice van een andere leverancier (Beheervisie) goed.
De gemeente werkt dus al sinds 2002 met een midoffice van
Centric. Hoe ziet dat eruit? Scholl laat op de gemeentelijke
website zien wat de burger ziet. “Men kan op de site zoeken
in alle bouwaanvragen. Per straat, wijk of op onderwerp. Die
gegevens heb je als gemeente, in een procesbewakingspakket.
Maar dat is een backoffice pakket, waar je burgers geen toegang toe wilt geven. Want deze pakketten zijn niet gemaakt op
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internettoegang, zo zijn ze buiten kantoortijden niet toegankelijk omdat er dan verwerkingen plaatsvinden. De gegevens over
alle bouwaanvragen gaan nu één keer per dag naar een aparte
database, die onderdeel uitmaakt van de midoffice. De gegevens die burgers zien, komen daar uit.” Aan de kant van de
medewerker ziet het systeem er anders uit. Daar is de mooie
opmaak van een webscherm ingeruild voor de sobere, DOSachtige uitstraling van het backoffice systeem. De medewerker
werkt met dit systeem en krijgt er onder meer overzichten van
alle lopende aanvragen, met statusinformatie.

Digitaal archiefsysteem op verlanglijstje
Scholl: “Eigenlijk hebben we twee toepassingen in de midoffice. Eén die koppelingen gebruikt met de backoffice (bouwaanvragen, uittreksels uit het GBA en indienen van klachten en
meldingen). De tweede is een module voor eenvoudige aanvragen via de website, waar geen backoffice systeem voor nodig
is. Bijvoorbeeld de aanvraag en het verlenen van een visvergunning. Die worden helemaal in de midoffice afgehandeld.”
Bij de invoering van de midoffice veranderde er weinig in de
werkprocessen voor de gemeentelijke medewerkers. “Er zijn
geen processen aangepast, behalve dan dat sommige processen veel gemakkelijker zijn gemaakt. Zo hoeft de gemeente
bijna niets meer te doen voor een aanvraag uit het bevolkingsregister.”
Een grotere verandering bracht een project dat verbonden
was aan de digitale bouwaanvraag, zegt Scholl. “We hebben
de bouwdossiers digitaal gemaakt. Normaal krijgen we hier
met een bouwvergunning dozen vol papier binnen, met grote

kaarten en plattegronden. Dat wordt nu allemaal gescand
en gaat in digitaal formaat de organisatie in. Medewerkers
moeten nu die grote plattegronden op een computer bekijken.
Dat is natuurlijk wennen.” Het was het gelijktijdige digitale
documentproject dat de gemeente initieerde naar aanleiding
van Digitale Dienstverlening en op dat moment het enige. Wat
doet de gemeente dan met de andere aanvragen en meldingen
die nu digitaal binnenkomen? “We printen ze uit, omdat we ze
moeten bewaren. Nog niet echt geavanceerd, dat geef ik toe.
Het staat wel op ons verlanglijstje, want we willen de midoffice uitbreiden met een koppeling naar een digitaal archiefsysteem.”

Pas op de plaats
De gemeente wil dus nog het nodige uitbreiden aan het midoffice systeem, maar maakt nu een heroverweging of zij hiervoor
in het huidige midoffice gaat investeren. Ze is tevreden over
de huidige midoffice, maar plaatst haar kanttekeningen bij de
toekomstvastheid ervan. “Terwijl wij met deze techniek bezig
waren, zijn de ontwikkelingen in de markt doorgegaan. Er zijn
of komen nu midoffices op de markt die geavanceerder zijn,
die andere technieken gebruiken. Ook zijn er leveranciers bijgekomen.” De gemeente zou zelf deze nieuwe midoffices graag
onderzoeken, maar mist daarvoor de capaciteit. Daarom heeft
het samen met de gemeentes Utrecht en Rotterdam gekozen
voor een extern laboratoriumonderzoek, waarin Wouter Keller
(zie elders in dit boekje) de midoffices van acht leveranciers
zal testen. “Het midoffice dat we nu hebben, werkt goed voor
ons. Die gaan we dus niet zomaar inruilen voor een ander,

alleen omdat de leverancier zegt dat het beter is. We wachten
de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek af, voordat we
verder gaan.”
Het midoffice waar de gemeente uiteindelijk mee door wil
gaan, moet de plannen van de gemeente verder ondersteunen.
En die zijn groots. Het nieuwe project dat Scholl leidt, Digitale
Publiekshal, moet het onder meer mogelijk maken dat burgers
persoonlijke informatie krijgen. “In het eerste project richtten we ons op een brede dienstverlening. We gaan verder met
maatwerk voor de burger.” Zo moet er een persoonlijke website
komen, waar de burger zijn eigen gegevens op kan inzien en
beheren.
Het uitgangspunt in het nieuwe project is wederom een betere
dienstverlening en meer efficiency. Want kan Scholl vertellen
over de resultaten hiervan in het eerste project? “Doordat uittreksels uit het bevolkingsregister nu automatisch worden aangevraagd, is een besparing van bijna één FTE in de backoffice
mogelijk.” Geen enorme efficiencywinst. “Dat klopt. Maar het
is wel een vernieuwing die een betere service heeft gebracht.
En het kost geen extra geld of menskracht, het sluit dus aan bij
onze doelstelling,” concludeert Scholl.
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Freek van Geest*

Microsoft

visie

Straks wordt het Services Oriented Architecture

Microsoft verrassende speler in midoffice

Dit artikel geeft in hoofdlijnen een schets van de mogelijkheden die Microsoft biedt bij de implementatie van
het midoffice. In feite is er sprake van twee oplossingsrichtingen, te onderscheiden als webintakesysteem (1) en
een brokerfunctie (2). Anders dan de meeste andere aanbieders in deze relatief nieuwe markt, komt Microsoft
niet vanuit het backoffice naar voren, maar gaat het bedrijf juist vanuit de spits naar het middenveld.
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De positie die Microsoft inneemt in de ICT-industrie is die
van een “IT’enabler”. Met behulp van Microsoft technologie
kunnen midoffice-systemen worden gerealiseerd, waarbij
overeenkomstig de meest gangbare definitie sprake is van een
‘combinatie van een webintakesysteem en een broker, eventueel voorzien van generieke koppelvlakken en adapters voor
backoffice applicaties’. De standaard beschikbare functionaliteit
van de Microsoft technologieën/bouwstenen is over de jaren
heen sterk toegenomen waardoor een groot deel van de in het
kader van midoffice-systemen gewenste functionaliteit ‘out-ofthe-box’ beschikbaar is. Voorbeelden van deze technologieën
zijn Sharepoint Portal Server, Biztalk Server, Microsoft CRM en
Content Management Server. Met het Microsoft platform kunnen, naast end-to-end oplossingen (webintake tot backoffice),
uiteraard ook deeloplossingen worden gebouwd. Door gebruik
te maken van open standaarden is een goede integratie met
bestaande omgevingen en systemen mogelijk. Hierdoor wordt
gekapitaliseerd op gedane investeringen maar wordt tevens
nieuwe functionaliteit beschikbaar gesteld. Voorbeelden van
gemeenten waarbij de rol van Microsoft kan worden gezien als
enabler zijn te vinden in Deventer en Den Haag.
De laboratorium-opstelling bij M&I Argitek (zie onder meer
artikel Wouter Keller) in opdracht van gemeente Zoetermeer
bevat vier (van de acht in totaal) voorbeelden van hoe Microsoft het midoffice-vraagstuk benadert.

In spagaat
Het huidige economische klimaat dwingt de overheid om op
alle niveaus de kosten te drukken. Tegelijkertijd eisen burgers

en het bedrijfsleven, de samenleving, steeds meer en ook
betere openbare (e-)diensten. Dit leidt tot een bestuurlijke en
organisatorische spagaat, uit te drukken als enerzijds kostencontrole en anderzijds waarde en kwaliteit van dienstverlening
verbeteren. Een moeilijke positie om lang vol te houden. Openbare besturen moeten dus meer met minder doen.
Steeds meer bestuurders worden zich ervan bewust in welke
mate ICT integraal verbonden is met de dagelijkse gang van
zaken in hun organisatie. ICT is, indien juist toegepast, daardoor ook een ‘enabler’ van bijvoorbeeld efficiëntie. Het kan een
verbinding zijn tussen alle lagen van de organisatie. Daarmee
ondersteunt ICT kruislingse samenwerking. Dit leidt direct tot
meer integrale dienstverlening. En de integrale burgervraag
wordt integraal beantwoord.
Aangezien overheidsbestuurders onder druk staan om de uitgaven te verminderen is er een behoefte aan strategische ICT-investeringen. Deze moeten dan wel echte voordelen opleveren. Het
kunnen aantonen van rendement (ROI) van gedane investering is
nu meer dan ooit tevoren een terecht en zeer belangrijk aandachtsgebied. Overheidsorganisaties zoeken dus naarstig naar de
voordelen van een ICT-hefboomwerking. Er moet te kapitaliseren
zijn op de bestaande investeringen in informatietechnologie! Het
vinden van die hefboom maakt dat sneller en gemakkelijker.

De kaders van gemeentelijke e-loketten
Een moderne gemeente kenmerkt zich onder andere door
een ‘single point of contact’. Hier worden specifieke diensten
geïntegreerd aangeboden via een grote verscheidenheid aan
toegangskanalen. Waar vroeger voor elk wissewasje een apart
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eenheid binnen een bepaalde afdeling of gemeentelijk kantoor.
Maar door de toegenomen vraag naar naadloze burgercentrische dienstverlening vereisen moderne werkschema’s meer en
meer de betrokkenheid van verscheidene backoffices tegelijkertijd, zelfs op verschillende niveaus van de (lokale) overheid.
De meeste lokale overheidsorganisaties bewegen zich daarom
nu steeds meer weg van papiergeoriënteerde processen naar
geautomatiseerde processen om zo administratieve lasten
te verlichten en efficiency te verhogen. De nieuwe systemen
stroomlijnen de invoer van herhalingsdata en minimaliseren de
factor menselijke fout. Gegevens kunnen gedeeld worden met
andere systemen en toepassingen.

loket was, is tegenwoordig het streven vanuit de vraag van het
individu één virtueel loket beschikbaar te stellen. Hierbij is het
minder interessant via welk medium (callcenter, webdienst of
fysiek loket) de vraag binnenkomt. De verschillende toegangskanalen komen immers op één virtueel loket uit. Om deze evolutie in dienstenverlening te ondersteunen moet de backoffice
van de gemeente diepgaand anders worden georganiseerd.
De term backoffice verwijst hier naar alle interne procedures
en werkschema’s (processen) die voorkomen om een dienst
aan ‘de klant’ ter beschikking te kunnen stellen. Deze backoffice-processen kunnen, handmatig, gedeeltelijk of geheel
geautomatiseerd zijn ingericht, of wellicht een combinatie van
de twee. Traditiegetrouw worden nauw omschreven processen geleverd door één corresponderende, nauw omschreven

Bovenstaande wordt gestaafd in het onlangs verschenen rapport gepubliceerd met de titel: “Reorganisation of Government
Back-Offices for Better Electronic Public Services – European
Good Practices”. Dit rapport is geschreven door onderzoekers
van zowel het Deense Technologie Instituut als onderzoekers
bij de Universiteit van Bremen. De conclusie van dit onderzoek
wijst uit dat het efficiënter is om processen te digitaliseren en
vervolgens te reorganiseren boven de kokers uit.
In het rapport staat concreet: “It is clear that the greatest benefits do not come from replicating paper-based processes directly onto a computer, but rather from using the potential of the
technology to re-engineer the process, to check whether each
step is still necessary and whether steps might be merged.”
In de meeste IT-netwerken van gemeenten coëxisteert Microsoft Windows met andere technologieplatforms. Voor de
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Connected Systems
IT-manager bij de gemeenten van vandaag is de uitdaging om
bestaande systemen van meerdere leveranciers met elkaar te
integreren zonder andere, vooral dure revisie-oplossingen toe
te hoeven passen.Om deze ongelijksoortige eilanden van technologie te integreren en de interoperabiliteit tussen systemen
bij de gemeente te reduceren, kijken veel specialisten naar een
coherent kader van wat in Microsoft’s visie services oriented
architecture (SOA) heet.

Visie op technologie
Het aantal raakpunten dat de mens heeft met technologie
neemt alsmaar toe en blijft voorlopig toenemen. De ‘interface’
tussen mens en technologie wordt daarbij steeds natuurlijker
(spraak, schrift, audiovisueel, virtuele realiteit) waardoor een

naadloze toegang ontstaat tot via ICT aangeboden informatie
en diensten. Niet alleen de aan ICT bestede tijd, ook het aantal
apparaten neemt toe waarmee de mens zich toegang tot ICT
verschaft. Ook zal die mens in toenemende mate ICT willen
inzetten in de verschillende contexten of rollen waarin hij/zij
opereert: als gezinslid, medewerker van een bedrijf, lid van een
vereniging, vriend(in) etcetera.
Bedrijfsprocessen worden steeds belangrijker en daarbij vervagen de grenzen tussen de organisatie. Met andere woorden de
organisatie als juridische entiteit wordt steeds meer ondergeschikt aan de organisatie als virtuele entiteit dat de inrichter,
dirigent en manager van het bedrijfsproces wordt. Daarmee
ontstaat de virtuele organisatie. Organisaties die op die manier
zijn ingericht worden ook wel ‘service oriented enterprises’
genoemd. Ze zijn ingericht op het verlenen van services/processtappen aan allerlei dienstafnemers.
Dankzij de ontwikkeling op het vlak van de ICT, maar ook door
de toenemende globalisering van wet- en regelgeving vormen
fysieke grenzen zoals afstanden, landen en juridische entiteiten
steeds minder een barrière.
Webservices zorgen daarbij voor de basisvoorwaarde dat
systemen, devices en toepassingen op een standaard manier
aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daardoor kunnen ze
informatie uitwisselen en diensten bij elkaar aanroepen, onafhankelijk van het onderliggende platform, met andere woorden
onafhankelijk van hardware, software en programmeermodel.
Het koppelen gebeurt op een veilige, betrouwbare en transactionele manier. Webservices wordt gezien als de standaard
ICT-oplossing om de Service Oriented Enterprise te realiseren.
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Architecturen
Omdat het onmogelijk is om alle informatiedomeinen te
ondersteunen vanuit één geïntegreerd softwarepakket, is er
een trend in de markt waarneembaar om deze integratie te
bewerkstelligen op basis van open standaarden binnen een
SOA architectuur (Service Oriented Architecture). Veel grote
ondernemingen en overheidsinstanties hebben een referentie-

architectuur gedefinieerd op basis van deze SOA principes.
Met een SOA-architectuur heeft een instantie ook nog steeds
de mogelijkheid om componenten binnen een dergelijke omgeving te vervangen door andere op basis van open standaarden
en webservices werkende bouwstenen.
*Freek van Geest werkt bij Microsoft.

De front- en midoffice
De totale architectuur valt grofweg in drie delen te splitsen. De frontoffice, de midoffice en de backoffice. In de
frontoffice vindt de directe interactie met de gebruiker
plaats. Programma’s als Outlook, Word en Excel vallen hieronder, maar bijvoorbeeld ook de webbrowser. De
backoffice wordt gevormd door de applicaties en databases
waarin alle informatie wordt opgeslagen en verwerkt.
Tussen de frontoffice en de backoffice bevindt zich logischerwijze de midoffice. In de midoffice zit de functionaliteit die de informatie vanuit de backoffice geschikt en
overzichtelijk maakt voor de frontoffice.
Om informatie-overdracht zo eenvoudig en beheersbaar
mogelijk te maken, wordt er tussen de front-, mid- en
backoffice zo veel mogelijk via open standaarden gecommuniceerd. Indien de backoffice-applicatie dat niet direct
ondersteunt, wordt er gebruik gemaakt van adapters, waardoor de informatie alsnog eenvoudig ontsloten kan worden.
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Zoveel mogelijk automatiseren

COSA - integrale oplossing voor digitale dienstverlening

Tegenwoordig wordt een midoffice, een koppeling die de gegevensuitwisseling tussen front- en backoffice in
goede banen leidt, dan vaak als dé oplossing gezien. Maar wat als de intake van een aanvraag in het frontoffice
al niet goed verloopt? Of als bij de afhandeling in de backoffice niet de juiste procedures in acht worden genomen? Volgens COSA is een compleet platform voor integrale procesbesturing, dat zowel front-, mid- als backoffice kan beslaan, de enige toereikende oplossing.
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Eén van de belangrijkste rollen van een gemeente of andere
overheidsorganisatie is die van dienstverlener aan burgers en
bedrijven. Hierbij zijn zowel front- als backoffice betrokken,
hetgeen een goede organisatie vergt. Verschillende doelgroepen – particulieren, bedrijven – vragen immers verschillende
producten en diensten aan: een vergunning, een ontheffing,
een paspoort, een uittreksel uit het bevolkingsregister, een
uitkering, et cetera. Bovendien komen deze aanvragen via
verschillende kanalen binnen: internet, e-mail, post, fax, balie
en telefoon. De aanvraag moet bij de juiste medewerker op
de juiste afdeling belanden, die de aanvrager vervolgens op
korte termijn van een reactie moet voorzien. Een efficiënte
informatie-uitwisseling tussen front- en backoffice, én tussen
de verschillende afdelingen of systemen in de backoffice, is dus
essentieel.

hulpmiddelen (applicaties) en de meest actuele informatie? En
is dit achteraf ook eenvoudig in te zien en aan te tonen?
Veel overheidsorganisaties moeten meerdere van deze vragen
ontkennend beantwoorden. Om te zorgen dat het antwoord
op alle vragen ‘ja’ is, is het belangrijk om bij het begin te beginnen: de aanvraag van een product of dienst. Een aanvraag
moet altijd op dezelfde manier worden afgehandeld, ongeacht via welk kanaal deze binnenkomt. Daarom is het van
belang dat elk product of dienst een eigen vaststaand intakeen afhandelingsproces heeft. De burger die zijn aanvraag
via internet indient, de baliemedewerker, de telefonist en de
postregistrator – allemaal gebruiken ze hetzelfde standaardformulier, dat bovendien 1-op-1 gekoppeld is aan het afhandelingsproces.

Aansturing
Knelpunten
Het concept midoffice wordt tegenwoordig vaak gezien als
oplossing voor overheidsinstellingen om de informatie-uitwisseling optimaal te laten verlopen. Zo’n midoffice zou dan
moeten zorgen voor een koppeling tussen front- en backoffice
en de gegevensoverdracht tussen beide in goede banen leiden.
Maar dan nog blijven er vaak veel knelpunten over. Een overheidsorganisatie moet zich altijd de volgende vragen stellen:
Is elke aanvraag juist en volledig? Komt een aanvraag altijd bij
de juiste medewerker terecht, onafhankelijk van het gebruikte
communicatiemedium? Wordt de aanvraag altijd op de juiste
manier, volgens de geldende wettelijke regels en bepalingen,
afgehandeld? Gebruiken de behandelaars daarbij altijd de juiste

Om te garanderen dat dit afhandelingsproces ook daadwerkelijk wordt gevolgd is het echter niet voldoende om slechts
een beschrijving ervan vast te leggen. Het proces moet ook
aangestuurd en gecontroleerd kunnen worden.
In COSA is die aansturing geregeld dankzij de uitgebreide
workflow-functionaliteit met heel veel mogelijkheden om werk
te distribueren. Taken worden verdeeld aan de hand van rollen,
competenties, aanwezigheid, werkdruk, prioriteit, et cetera.
Ook kunnen er escalatieprocedures worden opgestart bij het
overschrijden van bepaalde kritieke waarden. De werkopdrachten worden kortom op het juiste moment naar de juiste
medewerker gestuurd. Dit ontlast de organisatie, omdat men
niet meer continu zelf in de gaten hoeft te houden of de juiste
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(wettelijke) procedure wel wordt gevolgd, wanneer termijnen
verlopen, of taken wel door de behandelaar met de juiste bevoegdheden worden uitgevoerd, et cetera.
Om de uitvoering van taken te ondersteunen en te garanderen
dat de juiste gegevens worden gebruikt en vastgelegd, worden
de werkopdrachten binnen COSA weergegeven in overzichtelijke werkschermen. Bovendien kunnen er vanuit deze schermen
allerlei koppelingen worden gerealiseerd met de verder voor die
specifieke taak benodigde toepassingen en informatiebronnen.
Hiermee wordt alle benodigde context (het dossier, gerelateerde dossiers, registratiegegevens, backoffice-applicaties, kennisbank, actuele wetteksten, et cetera) direct aan de behandelaar
aangereikt. Omdat hij dus niet meer zelf hoeft te zoeken naar
de juiste en actuele informatie, neemt zowel de kwaliteit als de
efficiëntie van het werk significant toe.

Controle
Ook voor controle van de procesafhandeling biedt COSA uitgebreide functionaliteit. Gemeenten hebben te maken met
procedures (zaken) die volgens een aantal vaste handelingen worden afgewerkt. Voorbeelden zijn een vergunningaanvraag of een klachtafhandeling. COSA legt alle handelingen
die worden verricht met betrekking tot een zaak, plus de
daarbij gebruikte of gegenereerde informatie, vast in een
zogenaamd zaakdocument. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd overzicht van de afhandeling en kan er achteraf
verantwoording worden afgelegd. Via internet kunnen burgers bovendien de behandeling van hun klacht of aanvraag

volgen, hetgeen resulteert in een grotere transparantie van
de gemeentelijke organisatie.
Vanuit de werkprocessen worden documenten automatisch
voorzien van de juiste kenmerken en vervolgens in de juiste
elektronische dossiers gearchiveerd. Ook ontvangen papieren
documenten kunnen na het inscannen eenvoudig aan een
nieuwe of bestaande zaak worden gekoppeld. De documenten
worden daarbij voorzien van documentkenmerken die van de
procesbeschrijvingen zijn afgeleid en zijn vastgelegd in het
Documentair Structuur Plan. Ontvangen of gecreëerde documenten worden zo conform het DSP automatisch gearchiveerd
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in het zaakdossier. Alle cruciale informatie is meteen beschikbaar voor geautoriseerde personen en het gebeurt niet meer
dat documenten zoekraken of niet tijdig, dan wel niet volgens
de juiste procedures, worden behandeld.
Daarnaast biedt COSA functionaliteit voor Business Activity
Monitoring, waarmee zowel realtime als historische proces
gegevens kunnen worden getoond. Geautoriseerde gebruikers
krijgen waardevolle managementinformatie over bijvoorbeeld
werkdruk, het aantal lopende processen, kritieke indicatoren
en statussen. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden
om taken te (her-)verdelen, werkprocessen te optimaliseren of
vragen van klanten te beantwoorden.

Complete digitale dienstverlening
COSA biedt kortom een integraal systeem voor complete
dienstverlening, dat zowel de front-, mid- als backoffice beslaat.
Dankzij de centrale procesbesturing komt dat onderscheid
tussen front-, mid- en backoffice in feite te vervallen. Omdat
COSA workflow-, document-, records- en business process management combineert in één oplossing, kan de gebruiker binnen één omgeving zijn taken inzien en uitvoeren, documenten
opzoeken, gebruiken en archiveren en managementinformatie
raadplegen. De klantvriendelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van
een organisatie worden zo daadwerkelijk naar een hoger niveau
gebracht.
* Chris Jousma werkt bij COSA.
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Aansluiten bij de Andere Overheid

Centric Midoffice: centrale oplossing digitale dienstverlening

Het klinkt als een open deur: er komt de komende jaren veel op gemeenten af op het gebied van elektronische
dienstverlening. Iedereen in gemeenteland is zo langzamerhand bekend met termen als e-loket, DigiD,
Burgerservicenummer en de één-loket-gedachte. De visie van Centric koppelt al deze ontwikkelingen aan elkaar.
Zo kan een spannend en uitdagend proces in goede banen geleid worden.
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Met het actieprogramma ‘Andere Overheid’, dat door de
regering in 2003 is vastgesteld, is er brede maatschappelijke
aandacht gekomen voor elektronische dienstverlening. In dit
actieprogramma worden de lijnen uitgezet om de verhouding
tussen overheid en samenleving te herzien. Eén van de belangrijkste acties van de regering is het verbeteren van de dienstverlening aan de burger. ICT wordt hierbij nadrukkelijk gezien als
doel én als middel. De overheid streeft er naar dat in 65 procent
van de publieke dienstverlening in 2007 verloopt via internet.
De gewenste verbeteringen worden met name gezocht in de
contactmomenten tussen de overheid en de burger. Concreet
betekent dit onder andere ruimere openingstijden, klantgericht
werken, vermindering van regels en het onderbrengen van
diensten en producten in één (virtueel) loket. Dit elektronische
loket is voor de burger te allen tijde en vanaf elke willekeurige
plek bereikbaar. Vrijwel alle gemeenten zijn gestart met het ontsluiten van een aantal producten via het internet aan de burger.
De doelstelling van de gemeenten is duidelijk: de burger op
het internetkanaal houden, door in de loop van de jaren steeds
meer producten via internet aan te bieden.
Het VNG-rapport “Publieke dienstverlening, professionele
gemeenten. Visie 2015” onderschrijft het standpunt van de landelijke overheid. Het rapport geeft aan dat gemeenten binnen
tien jaar dé poort zullen vormen voor publieke dienstverlening
van de overheid. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen
alle producten direct bij de gemeente afnemen, of deze door
bemiddeling via andere overheidsinstellingen of ketenpartners
verkrijgen. Dit betekent een grote uitbreiding van de portaalfunctie van de gemeente.

Een voorbeeld van het verbeteren van de dienstverlening is het
principe van de eenmalige gegevensverstrekking door de burger. Dit uitgangspunt zet de landelijke overheid onder andere
uiteen in het rapport “Op weg naar de elektronische overheid”.
Eenmalige gegevensverstrekking betekent idealiter dat een
eenmaal verstrekt gegeven binnen de openbare sector bekend
en vastgelegd is en de overheid dit gegeven (verplicht) hergebruikt. In dit kader zal de komende jaren een heel stelsel van
basisregistraties gerealiseerd worden. Voor een probleemloze
en betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling met en tussen de overheidsorganisaties zullen standaarden vastgesteld
moeten worden, die voor een goed functionerend stelsel van
basisregistraties onmisbaar zijn.

Definitie Elektronische dienstverlening
Elektronische dienstverlening omvat zowel statische en interactieve diensten op de gemeentelijke website, maar ook ondersteuning
van de publieksfunctie aan de balie met moderne ICT-hulpmiddelen. Daarmee vallen alle vormen van digitale communicatie
tussen een gemeente en haar afnemers onder elektronische
dienstverlening. Centric omschrijft elektronische dienstverlening
door lokale overheidsinstanties dan ook als volgt:
Het ondersteunen van de publieksfunctie van de gemeentelijke
organisatie met behulp van ICT, vooral gericht op dienstverlening
via het internet en aan de balie. Digitale communicatie – zonder
tussenkomst van een medewerker – speelt een centrale rol.
Door dit uitgangspunt groeit de rol van de gemeentelijke
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Illustratie 1: Centric Midoffice referentiearchitectuur

website binnen elektronische dienstverlening snel. En dat gaat
verder dan het op de website aanbieden van een productencatalogus of een aanvraagformulier.

Drie lagen architectuur
In veel gemeenten is gestart met het ontwerp en de ontwikkeling van een architectuur voor de toekomst, gebaseerd op
het drie-lagenmodel. In deze architectuur wordt een duidelijke plaats gegeven aan een frontoffice, midoffice en backof-

fice. Centric ondersteunt de keuzes die door de gemeenten
en EGEM zijn gemaakt volledig en ziet deze als een verdere
uitbouw van de reeds bestaande samenwerking. Daarmee
anticipeert Centric tevens op de mogelijke EGEM-referentiearchitectuur (zie ook artikel EGEM), waarbij sprake is van een
ontkoppeling van front- en backoffice door het inzetten van een
midoffice. De ontwikkeling van elektronische dienstverlening
is tot op heden in goede samenwerking tussen de gemeenten,
EGEM en Centric verlopen. Mede door de invulling van het
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opdrachtgeverschap vanuit enkele koplopers, is het mogelijk
geweest de producten van verschillende leveranciers tot een
effectieve elektronische dienstverlening aaneen te smeden.
Daarmee heeft Centric als midoffice leverancier aangetoond
werkende koppelingen te kunnen realiseren, die in overeenstemming zijn met de wensen van EGEM.
Bovenstaande leidt tot een architectuur, waarbij Centric een
sleutelpositie inruimt voor een midoffice, waar een broker het
hart van de oplossing is. Deze broker is op termijn verantwoordelijk voor de afhandeling van alle verkeer tussen frontoffice en
backoffice.
Het frontoffice is naar de mening van Centric de plaats waar
het klantcontact met de burger plaatsvindt, of dit nu via het
internet, de post, de telefoon of aan een fysieke balie is. Dit
sluit aan op de visie van de VNG die stelt dat gemeenten binnen tien jaar multichanneling toepassen om burgers, maar ook
bedrijven en instellingen, te bedienen. In deze visie sturen gemeenten er op aan dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt
van (web)selfservice. Er is één centraal telefoonnummer, maar
ook de fysieke loketten blijven bestaan. Verder kunnen SMS en
beeldtelefoon gebruikt worden om bepaalde doelgroepen te
bedienen.
Het midoffice fungeert als tussenlaag, met als hoofdtaak het
garanderen van toegankelijkheid en beveiliging. Het Centric
Midoffice sluit aan op de wens van de gemeenten om 7 x 24
uur diensten te verlenen, waarbij het backoffice optimaal beveiligd blijft. Als tussenlaag tussen frontoffice en backoffice zorgt
het Centric Midoffice voor de beschikbaarheid, maar blijft dat

in de backoffice volledig onder controle van de medewerker.
Het Centric Midoffice is daarbij faciliterend aan deze multichannel benadering.
Het Centric Midoffice speelt een centrale rol in het managen van
de aanvragen (de zaken), de correcte doorverwijzing van gegevens van en naar de verschillende backoffices, en van en naar de
frontoffice, door middel van een broker. Een belangrijk onderdeel
van het Centric Midoffice vormt de Operational Data Storage
(ODS);het gegevensmagazijn en het zakenmagazijn. Het ODS
maakt het mogelijk op snelle en veilige wijze bijvoorbeeld statusinformatie te ontsluiten. EGEM spreekt in dit verband over een
“dik midoffice.” Volgens Centric is de keuze voor een dik midoffice onder de huidige omstandigheden en op de lange termijn de
meest logische, hoewel op de korte termijn een “dun midoffice”
een goede opstap kan bieden. Overigens wil de term dik midoffice niet zeggen dat Centric het midoffice per definitie bemenst.
Centric is van mening dat zowel een bemenst als niet-bemenst
midoffice tot goede resultaten kan leiden.
In de backoffice vindt de verdere inhoudelijke afhandeling van
de aanvragen plaats, wat in veel gevallen zal leiden tot concrete
producten. Tijdens het afhandelingproces zal statusinformatie
via het midoffice aan de burger beschikbaar gesteld worden.
Zo kan de burger te allen tijde geïnformeerd worden over de
voortgang.

Open Standaarden
De discussie rondom open standaarden is zeer actueel door
het ontstaan van het midoffice. Centric is van mening dat zo
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illustratie 2: digitale gemeentelijke omgeving

snel mogelijk standaarden moeten worden gerealiseerd en is
daarom vanaf het begin betrokken geweest bij initiatieven zoals
EGEM. Alleen in dergelijke samenwerkingsverbanden is het
mogelijk het ontstaan van standaarden te coördineren. In het
model gaat Centric uit van adapters op de frontoffice, midoffice
en backoffice, die allen als open standaard beschikbaar worden
gesteld.
Om ingrijpende vernieuwde dienstverlening via elektronische
middelen te realiseren, zullen EGEM, gemeenten en markt-

partijen op korte termijn meer standaarden voor gegevensuitwisseling vaststellen. Deze standaarden zijn essentieel voor
het bereiken van de noodzakelijke interoperabiliteit: alleen
op deze wijze kunnen “computersystemen”, informatie en
processen binnen én tussen organisaties met elkaar worden
verbonden. De overheid kiest via EGEM uitdrukkelijk voor open
standaarden omdat deze het mogelijk maken software van
verschillende marktpartijen in samenhang te gebruiken. Open
standaarden maken het in de toekomst mogelijk makkelijker
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te koppelen met nieuwe systemen en als de semantiek en de
syntax eenmaal zijn vastgelegd, kan ook in de toekomst de
informatie worden begrepen, gelezen en uitgewisseld.
De eerste standaarden zijn intussen in samenwerking tussen
leveranciers en overheid operationeel. Een reeds bestaande “de
facto” open standaard voor gegevensuitwisseling binnen de
lokale overheid betreft het “StandaardUitwisselingsFormaat
binnengemeentelijk” (StUF-bg), waarop verschillende leveranciers met verschillende softwarepakketten aansluiten. De
basis voor deze standaard is in 1996 gelegd, toen een aantal
leveranciers op de gemeentelijke markt tot het inzicht kwam
dat ‘interoperabiliteit’ tussen systemen een gemeenschappelijk
voordeel oplevert. Deze ontwikkeling heeft onder leiding van
de VNG geleid tot het StUF-bg. Centric heeft niet alleen bijgedragen aan de totstandkoming van StUF-bg maar zich ook aan
deze standaard gecommitteerd. In de afgelopen jaren is, mede
door de inspanningen van Centric, StUF-bg omgezet in StUF
2.0 waarmee gegevensuitwisseling op basis van XML wordt
ondersteund. Deze nieuwe open standaard zal Centric in 2006
waar mogelijk ondersteunen.
In illustratie 2 is de gemeentelijke digitale omgeving te zien,
inclusief de relatie tussen interne en externe gegevensbronnen.
Het stelsel van basisregistraties is een belangrijk onderdeel
in het groeipad naar een digitale omgeving. In het geel staan
de leveranciers van authentieke gegevens, in het blauw de
afnemers. Dit verkeer zal voorlopig deels via een toepassing als
DDS4all verlopen, om integriteit van data in de verschillende
backoffices te kunnen garanderen.

Conclusie
Concluderend stelt Centric dat de ontwikkelingen bij gemeenten elkaar snel opvolgen. Om in een dergelijke situatie het
overzicht te houden, is een goede verhouding tussen gemeenten, vertegenwoordigende organisaties en leveranciers van
essentieel belang. Centric is van plan alles in het werk te stellen
om in een open, door samenwerking gekenmerkte, omgeving
de doelstellingen van gemeenten te helpen realiseren.
* A.F. van Lier MCM CMC werkt bij Centric.

Digital display helpt vooral (semi-)overheidsorganisaties bij het nemen van stappen in de richting
van een digitalere documenthuishouding. De activiteiten lopen van bijvoorbeeld het verzorgen van
architectuuradvies en strategieworkshops voor het management tot het maken van een functioneel
detailontwerp of het feitelijk begeleiden van de implementatie van een documentmanagementsysteem.
Digital display (1997) behoort tot de Dd.Groep waartoe ook behoren K2O (organisatieadviezen),
Specialité (strategisch IT advies) en Differs (DIV- en archiefprojecten). Voor meer informatie over de
activiteiten van Digital display: zie www.ddisplay.nl <http://www.ddisplay.nl/> .

