
Over mensen, 

organisaties, 

processen en 

documenten

Workflow en documentflow





Organisaties zijn al jaren dol op processen.

Ze benoemen hun processen, beschrijven hun processen en 
werken volgens hun procesbeschrijvingen.
Ze vragen zich voortdurend af of de kwaliteit van hun processen 
goed is, en zo ja, of die processen zelf dan ook kwalitatief goed 
worden uitgevoerd. En of alle processen van begin tot eind bin-
nen de gewenste tijdspanne worden uitgevoerd.
Ze monitoren, volgen, toetsen en evalueren.

Soms zijn het honderden processen. De organisatie wil de 
uitvoering van al die processen digitaal ondersteunen. Het kan, 
dus waarom niet?
Al jaren worden softwareprogramma’s gebouwd voor de onder-
steuning van processen. Sommige organisaties beschikken over 
meer ondersteunende programma’s dan over processen.
En wat dan, als ze hun processen opnieuw gaan beschrijven, 
opnieuw gaan ontwerpen zelfs?

Daarnaast is er nog ‘de wereld van het document’. Voor organi-
saties toch een houvast. Processen zijn abstract, documenten 
kun je beetpakken (nadat je een printer hebt gebruikt). Maar 
documenten staan niet los van processen. Documenten spelen 
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‘een belangrijke rol’ in processen, zijn vaak ijkpunten binnen 
processen. Veel processen bestaan niet zonder documenten.

Nog iets: niet alle organisaties zijn hetzelfde. Je hebt organisaties 
die in het leven zijn geroepen voor de uitvoering van één proces 
of enkele processen. Je hebt organisaties die alleen maar beleid 
hoeven te maken. Je hebt organisaties die alles doen, het liefst 
door elkaar.

Om enige duidelijkheid in deze ingewikkelde materie te schep-
pen zijn er twee begrippen. Workflow: het ondersteunen van de 
afhandeling van processen. Documentflow: het ondersteunen 
van de afhandeling van documenten.

Over die twee begrippen ging het seminar dat Digital display in 
september 2006 organiseerde. Over die twee begrippen gaat ook 
dit boekje.
Het is een boekje dat bestaat uit acht interviews met mensen. 
Steeds beginnen ze met te vertellen wat zij verstaan onder work-
flow en documentflow. Daarna vertellen ze over de praktische 
vorm die deze begrippen in hun organisatie hebben gekregen.

Zodat iets ontstaat wat concreet is. Concreet als een document.
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“De weg kan verschillen, maar de oplossingen zijn niet  
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Nils Borgesius, Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nils Borgesius (1946) is hoofd informatiebeleid bij de VNG en draagt vanuit die functie zijn 

steentje bij aan het moderniseren van de bedrijfsvoering van gemeenten. Daarbij richt hij 

zich vooral op de bedrijfsmatige consequenties en doelstellingen van de digitalisering van de 

overheid.
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Nils is van oorsprong civiel ingenieur. Hij werkte, voor hij bij de 
VNG begon, als senior adviseur informatisering en automatise-
ring bij de gemeente Utrecht.

Workflow. Wat is dat en wat hebben mensen en organisa-
ties eraan?

Het digitaal orkestreren van werkprocessen onder voorwaarde 
dat die processen geformaliseerd en vastgelegd zijn. Kort 
gezegd, en misschien voor sommigen niet leuk om te horen: 
workflow is de lopende band voor witte-boordwerkers. Er is 
weinig verschil tussen een arbeider die aan de lopende band 
een schroef moet aandraaien en een kantoorman die van zijn 
pc een signaaltje krijgt dat hij een taak moet uitvoeren.

Documentflow. Wat is dat en wat hebben mensen en orga-
nisaties eraan?

Documentflow is de beweging van documenten door de orga-
nisatie heen. Of dat fysiek of digitaal is, maakt niet zoveel uit. 
Alleen wijst de praktijk uit dat het steeds vaker digitaal gebeurt.

Met hetzelfde document kun je verschillende flows inrichten. 
Een documentflow en een workflow kunnen gelijk op gaan, 
maar kunnen ook haaks op elkaar staan. Bij workflow staat het 
proces centraal, bij documentflow het document.

Een aardig voorbeeld is misschien de omgevingsvergunning. 
Dat kan een vergunning zijn die te maken heeft met milieu, 

met bouwen en met het aanleggen voor een uitrit. Als een 
ambtenaar die over bouwen gaat een document ontvangt 
waarvan hij denkt dat zijn collega van milieu er ook nog iets 
van moet vinden, dan kan hij dat document in een zijworkflow 
zetten.

Wat is de rol van de VNG of wat zou de rol van de VNG 
moeten zijn als het gaat om het ‘vooruithelpen’ van ge-
meenten die worstelen met documentflow, workflow en 
digitale dienstverlening.

De VNG doet eigenlijk twee dingen. De klassieke taak van de 
VNG is belangenbehartiging. Als een departement iets verzint 
dat weerslag heeft op het werk van gemeenten, dan komen 
wij in het geweer. Of die weerslag positief of negatief is, maakt 
voor ons geen verschil.
Daarnaast heeft de VNG een functie ‘naar beneden’, doen we 
dingen met en voor gemeenten. Die functie is in beweging. De 
klassieke opvatting over die functie naar beneden is: we doen 
niets zonder duidelijke uitnodiging van de gemeenten. Het 
bureau van de VNG is immers niets anders dan het secretari-
aat van het bestuur van de VNG. Maar zeker op het terrein van 
de digitalisering wint de moderne opvatting terrein: we mogen 
best wat meer doen voor de gemeenten, we hebben eigenlijk 
een soort aanjaagfunctie. Het is duidelijk dat de gemeenten 
iets moeten doen met digitalisering en alles daaromheen en 
de VNG heeft moreel gezag genoeg om de gemeenten actief te 
helpen.
Als je die opvatting nog verder zou uitwerken, kom je mis-
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schien zelfs op het punt dat je eisen gaat stellen aan gemeen-
ten: “Jij mag alleen lid zijn van de VNG als je aan die en die 
eisen voldoet.”

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de VNG de handen 
vol heeft aan belangenbehartiging. Onze personeelsformatie is 
niet zodanig dat we alles kunnen doen wat we willen doen.

De gemeenten staan over het algemeen niet onwelwillend 
tegenover een aanjaagfunctie van de VNG. Een jaar of twee 
geleden was er enorme schrik in gemeenteland. Over alles 
wat over de gemeenten heen kwam. Burgerservicenummer, 
digitale dienstverlening, DigiD, noem maar op. Een stortvloed 
aan nieuwe opdrachten vanuit het Rijk. Het was echt: “Help, de 
dokter verzuipt!”
Wij noemen dat altijd de ballenbak. Alle ministeries storten, 
zonder onderling te overleggen, een bonte verzameling aan 
digitaliseringsprojecten gericht op het verbeteren van ketens 
waar gemeenten een grote rol vervullen, dan wel initiatieven 
om tot generieke voorzieningen te komen als een verzameling 
veelkleurige ballen uit over de gemeenten en de gemeenten 
moeten maar zien hoe ze al die ballen opvangen en in de lucht 
houden. We zijn enorm veel tijd en energie kwijt aan het in 
toom houden van de actiedrift van het Rijk.
Door die ballenbak blijft er weinig ruimte om gemeenten met 
meer dan zachte drang de elektronische snelweg op te krijgen. 
Wel hebben natuurlijk veel van die ballen te maken met digitale 
dienstverlening. Dus de druk vanuit de gemeenten op de VNG 
neemt toe.

Informatiebeleid en archieven
Er zit ook een archiefkant aan de zaak. Lange tijd was voor de 
VNG documentbeheer identiek aan archiefbeheer en richtte 
de VNG zich sterk op de archieven. Documentafhandeling, 
processen en bedrijfsvoering bleven buiten onze blik.
De laatste jaren zien we digitalisering van informatie juist 
steeds meer in het licht van de bedrijfsvoering. Als verbetering 
van de bedrijfsvoering en als verandering van de bedrijfsvoe-
ring.

De mensen bij de gemeenten zullen het merken: over een jaar 
of vijf zijn alle belangrijke documenten in de gemeentelijke 
organisatie digitaal. Natuurlijk is er nog papier op de bureaus, 
maar dat zijn kopieën.
We hebben allemaal al jaren de beschikking over programma’s 
om digitale documenten te maken en netwerkschijven om die 
documenten op te slaan, helemaal naar eigen inzicht. De kloof 
tussen het beheren van documenten en de bedrijfsvoering is 
volledig uit de hand gelopen. Die zal de komende jaren worden 
gedicht.
Er zijn nu nog gemeenten met een klassieke archiefopvatting. 
Dus met een DIV-afdeling die de inkomende en uitgaande 
post netjes in dossiermappen opbergt. Op dat punt hebben wij 
zeker een taak. Wij moeten zulke gemeenten de 21ste eeuw in 
helpen.

Er zijn natuurlijk voorlopers en achterlopers onder de gemeen-
ten. Ik kan niet zeggen dat kleine gemeenten achterlopen en 
grote voor. Wat ik wel merk is dat grote gemeenten allemaal 



oog hebben voor de problematiek, maar niet in alle gevallen 
weten ze hoe ze het moeten aanpakken. Bij kleine gemeenten 
is het wisselend. Ik beschouw het wel als onze taak de ge-
meenten op dit punt te ondersteunen. Allereerst moeten we ze 
overtuigen dat de dynamiek er is, en dat ze mee moeten. En 
dan moeten we ze helpen natuurlijk.

We hebben direct contact met de informatiemedewerkers 
van gemeenten via het OZO-netwerk. Dat is een nuttig en 
levensvatbaar initiatief gebleken. Er komen ook veel DIV-mede-
werkers op af. De ene is wat actiever dan de andere, maar de 
interesse is er.
Het is al heel wat dat al die mensen uit kleine gemeenten 
komen opdagen, vind ik. Vaak krijgen die, door de hectiek 
van de dag, geen toestemming om bijeenkomsten bij te 
wonen.

Wij brengen op die bijeenkomsten, in verschillende vormen, 
steeds weer dezelfde boodschap: probeer te begrijpen wat de 
elektronische overheid is en wat die betekent in jouw eigen 
situatie.

DIV en ICT
De bijdrage van DIV in deze zaken in onmisbaar. ICT’ers zien 
vaak alleen maar de ‘basisgegevens’, maar ze begrijpen niets 
van documentgebonden informatie. Van het belang van de 
context, de contextgevoeligheid. Voor een ICT’er zijn gegevens 
goed of fout. Een document onttrekt zich aan die tweedeling. 
Een brief is niet goed of fout.

de grote lijn10
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De verhouding tussen ICT en DIV is voor veel gemeenten 
cruciaal in dit proces. Een jaar of vier geleden was ik be-
leidsmedewerker in de gemeente Utrecht en nam ik deel aan 
een functioneel overleg van medewerkers informatisering 
van de gemeente. Op een dag kwam de DIV-afdeling langs 
om te vertellen wat zij zoal deden. Dat werd een heftige 
bijeenkomst. Het gesprek liep volledig uit de hand, want 
zowel de ICT als de DIV bleef volhouden dat juist zij over 
de informatievoorziening gingen. Ik heb dat met verbazing 
aangehoord.

Overigens is de tijd van ruzie tussen ICT en DIV zo langza-
merhand wel voorbij. Zeker bij kleine gemeenten vinden de 
informatie- en documentatie-afdelingen elkaar wel. Vaak gaan 
ze samen. En op die schaal hebben ze als gezamenlijke afde-
ling ook wel iets te betekenen binnen de gemeente.

Voorlopers en zij die niet voorlopen
Voorlopers herken je aan hun brede opvattingen over informa-
tiebeleid: ze begrijpen dat ICT, documentbeheer en procesbe-
heer niet zonder elkaar kunnen en mogen.
Een ander punt waaraan je voorlopers herkent, is dat ze een 
modern documentsysteem hebben en dat ook gebruiken, met 
workflow en een zakenmagazijn en digitale dossiers.
Die driehoek: documenten, workflow en zaken. Als gemeenten 
twee van deze drie grootheden ondersteunen met applicaties, 
dan liggen ze aardig op schema. Dan zijn het wat mij betreft 
voorlopers, want ik weet wat voor een bereklus het is om zulke 
applicaties te laten landen in de organisatie. 

Wat ik ook erg belangrijk vind is het antwoord op de vraag: 
hebben zij een relatie gelegd tussen kantoorautomatisering 
en documentbeheer? Het is toch te dol voor woorden dat wij 
niet alleen digitaal onze documenten kunnen maken, maar ook 
nog, ieder voor zich, op het netwerk onze eigen dossiers kun-
nen vormen? Dat is toch vragen om moeilijkheden? Dus: een 
schil om je Word en andere kantoorapplicaties heen, zodat je 
de dossiervorming kunt beheersen.

Gemeenten die achterlopen kenmerken zich door de ouderwet-
se opvattingen op het gebied van informatiebeheer. Bij zulke 
gemeenten is documentbeheer niets anders dan poststukken-
beheer en heeft DIV geen enkele toegang tot ICT.

Het is, voor de duidelijkheid, zeker niet zo dat grote gemeen-
ten per definitie verder zijn dan kleine gemeenten. Juist in 
kleine organisaties kom je lobbyisten tegen die, soms in hun 
eentje, een heleboel voor elkaar krijgen. 

Zijn alle gemeenten min of meer met hetzelfde bezig of 
zie je verschillende stromingen?

In de grond zijn alle gemeenten met hetzelfde bezig. De komst 
van de kopieermachine en later de komst van de pc heeft voor 
een rotzooi gezorgd. Het beroep van archivaris, een beroep 
dat bestond sinds de tijd van de kleitabletten, is in het putje 
gelopen. In een paar jaar tijd.
Gemeenten worstelen er allemaal mee, proberen allemaal weer 
greep te krijgen op de informatie. Het lijkt weleens of ze met 
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verschillende dingen bezig zijn, maar dat komt door persoon-
lijke inzichten, doordat de één een ander referentiekader heeft 
dan de ander, en andere woorden gebruikt.

Tot voor kort hebben de gemeenten altijd hun autonomie ge-
koesterd. Elke gemeente verzon zijn eigen bedrijfsvoering, ook 
als het taken betrof die door ministeries in medebewind waren 
opgedragen.

Op zich kunnen alle gemeenten hun werk op min of meer 
dezelfde manier inrichten. Natuurlijk is er wel verschil tussen 
Ameland en Rotterdam… maar heel lang hebben topbestuur-
ders toegestaan dat alle gemeenten alles voor zichzelf verzon-
nen.
De weg kan per gemeente verschillen, maar de oplossingen 
zijn niet zo verschillend. Er zijn namelijk helemaal niet zoveel 
verschillende oplossingen.

De richting

Op hoofdlijnen convergeert alles. We hebben het EGEM-pro-
gramma in het leven geroepen en EGEM heeft een gemeente-
lijke referentiearchitectuur gemaakt. Die zit ergens tussen een 
proces-, organisatie- en informatie-architectuur in. Zo simpel 
als wat. Met een aantal kanalen aan de voorkant, een midof-
fice als verdeelstation, en daaronder de gemeenschappelijke 
gegevens.

Gemeenten werken nu vaak nog in kolommen, los van 

elkaar. In die kolommen zit veel meer overeenstemming dan 
je denkt. Neem bijvoorbeeld subsidies. In alle kolommen 
tref je subsidies aan. Welke stappen heb je in een subsi-
dieproces?
Je moet bekendmaken wie je bent. Dan moet worden bekeken 
of je voldoet aan de eisen om de subsidie te mogen aanvragen. 
Daarna krijg je het zogenaamde redeneermechanisme, het 
beleidsgevoelig gedeelte. Dat verschilt per subsidie, maar is 
eigenlijk maar één stap in het subsidieproces. Vervolgens krijg 
je de beslissing: wel subsidie of geen subsidie. Waarna wordt 
uitgerekend hoe hoog die subsidie is. Er komt een brief en 
tenslotte is er de betaling.
Elke subsidie verloopt zo of kan zo verlopen. Maar het duurt 
een tijd voordat je dit onderkent, toegeeft en dan ook nog 
organiseert. Maar het gaat echt die kant op. Mensen ontdekken 
steeds vaker dat anderen al jaren dezelfde dingen doen.

Het streven is procesonderdelen uit de kolommen generiek te 
maken. Dat begint met documenten, met workflows en later 
komt daar een betaalfunctie bij.
De midoffice wordt dikker. De interface met de buitenwereld 
wordt breder. Heb je eenmaal een midoffice, dan bestaat dat 
midoffice al snel niet meer alleen uit data, maar ook uit functio-
naliteit.

Het is een simpele architectuur, zeg ik nu, maar we hebben er 
lang mee geworsteld. Er zijn heel wat discussies nodig geweest 
over het begrip midoffice, over allerlei andere begrippen. Ter-
wijl de essentie toch is: wat kunnen we ermee?
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Het Huis van Thorbecke

Ik heb me weleens afgevraagd: waarom heeft Thorbecke onze 
staatsinrichting zo bedacht als die is, met rijk, provincies en 
gemeenten. Ik heb daar zo mijn gedachten over. Ik denk dat 
bij de gemeente zijn gedachte was: een dagloner moet in staat 
zijn binnen een dag te voet zijn gemeentehuis te bereiken.
Dan de provincie. De provinciehoofdstad moet je op je paard 
binnen een dag kunnen bereiken. Met het rijk mocht de afstand 
nog wat groter zijn. Denk eens aan de ambassadeurs. Als die 
een missive naar Den Haag moesten sturen en een antwoord 
ontvangen, dan was je misschien een hele week verder.
Dat veronderstelt dat berichten niet sneller kunnen gaan dan 
dat. Dus de tijd die je nodig hebt om een bericht op de juiste 
plaats te krijgen zou wel eens een van de grondslagen van onze 
staatsinrichting hebben kunnen zijn.

Tegenwoordig kun je een bericht met de snelheid van het licht 
ergens naartoe sturen. Gegeven die nieuwe mogelijkheden 
moeten we toch eens nadenken hoe we, met instandhouding 
van herkenbare gemeenten, de inrichting van het geheel zou-
den kunnen verbeteren.

Over vijf jaar

Als ik denk aan de situatie over vijf jaar, dan zie ik het volgende 
voor me.
De basisregistraties die we nu aan het opzetten zijn, zijn dan 
geïmplementeerd in de complete bedrijfsvoering. Het is afgelo-

pen met die adressenbestanden die je overal aantreft.
Alle gemeenten hebben een goed functionerende website en 
een goed telefonisch loket. De mensen die de fysieke balies 
bemensen, want die zijn er nog, die zijn minstens even goed 
ondersteund als de internetbalies.
Documentbeheer is volledig geïntegreerd met de procesinrich-
ting. Geen enkel document kan bestaan zonder dat ergens de 
vraag wordt gesteld of het moet worden bewaard.
Er zijn digitale archieven, geordend op eeuwigheidswaarde.
De hele procesvoering is gedigitaliseerd, net als de gemeente-
lijke bedrijfsvoering.
Voor de burgers is er intelligente inspraak waar dat nodig en 
plezierig is en niet, zoals je nu nog vaak ziet, waar het onge-
vaarlijk en onbelangrijk is.
Op veel plaatsen in Nederland zijn shared service organisaties 
verschenen waar verschillende gemeenten hun automatise-
ringsdiensten hebben ondergebracht. Er bestaat een bovenge-
meentelijk informatiemanagementorgaan.
Gemeenten werken gestandaardiseerd en maken alleen nog 
beleid over zaken waarover ze echt beleid willen maken. Voor 
de rest maken ze gebruik van gestandaardiseerd beleid.

En dan komt de situatie in zicht zoals die zou moeten zijn: een 
betrouwbare overheid die het op het operationele vlak uiterst 
goed doet. Dat moet. Want de burger kan niet kiezen welke 
overheid hem diensten verleent.
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“Processturing ligt in het verlengde van klantgericht  
denken, het denken van buiten naar binnen”

Timo ten Cate, Specialité

Timo ten Cate (1960) is oprichter van Specialité BV, dat onderdeel uitmaakt van de Dd. Groep 

(waartoe ook behoren K2O, Digital display en Differs). Timo studeerde middeleeuwse 

geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, voltooide de Rijksarchiefschool en volgde 

verschillende opleidingen op het gebied van informatica en informatiemanagement. In 1997 

richtte hij Digital display op waar hij nog als partner aan is verbonden. Zijn expertise ligt op het 

grensvlak van IT, proces en organisatie.
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Workflow. Wat is dat en wat hebben mensen en organisa-
ties eraan?

In het vak haalt men begrippen als DMS en workflow gemak-
kelijk door elkaar. Je hoort steeds maar weer opmerkingen als 
‘we hebben een DMS met workflowmanagement’, en als je dan 
eens gaat kijken is het niet veel meer dan postregistratie met 
een beetje documentroutering.

Workflow, of workflowmanagement (WFM), zie ik als een over-
koepelend begrip voor het geheel van afspraken en technische 
middelen waarmee je processen geautomatiseerd kunt onder-
steunen én sturen. Een workflowmanagementsysteem (WFMS) 
is software die de verschillende processtappen geautomati-
seerd kan ondersteunen. Je kunt met zo’n systeem processen 
modelleren, volgen en monitoren. Strak of flexibel. Parallel of 
sequentieel. Zo’n systeem is vooral erg handig als je termijnen 
wilt bewaken, afhandelingstermijnen. Of als je het werk wilt 
routeren en verdelen. Workflow komt erg goed van pas in bulk-
processen waar een heleboel werk aan vastzit. Maar kan ook bij 
de meer eenvoudige werkstromen goede diensten doen. Het 
hangt er maar vanaf of je wilt sturen op de stappen die in een 
proces moeten worden genomen. Van belang voor het onder-
werp waar we het hier over hebben is daarbij vooral: je kunt 
ook allerlei stappen digitaliseren zonder dat er documenten 
aan vastzitten. Dat is het essentiële verschil met documentflow 
of -routering: dat gaat altijd in eerste instantie over het heen en 
weer sturen van documenten.
Neem als voorbeeld de stap: ‘verstuur een factuur’. In het 

proces als geheel is dit een belangrijke stap. Iets dat je wel wilt 
vastleggen als onderdeel van een proces. Maar niet iets dat 
je snel in een systeem voor document- of postregistratie gaat 
vastleggen. Want als je van alle verstuurde facturen allerlei 
metagegevens zou moeten vastleggen, zou je gek worden. En 
dat is het cruciale verschil tussen de wereld van het proces en 
de wereld van het document. 

Documentflow. Wat is dat en wat hebben mensen en orga-
nisaties eraan?

In de wereld van de DIV betekenen de begrippen voortgangs-
bewaking, documentflow en documentroutering hetzelfde. 
Documentflow is, zoals ik al kort aangaf, iets heel anders dan 
workflow. Documentflow ligt over het algemeen in het ver-
lengde van postregistratie en postverspreiding. Feitelijk is het 
niet veel meer dan een document van A naar B sturen met een 
dienstopdracht erbij.

Leveranciers zeggen vaak dat ze workflow kunnen leveren en 
dan jokken ze. Het lastige is echter dat overheidsorganisa-
ties enorm documentintensief zijn en dat documentflow dus 
al gauw workflow lijkt. Met alle gevolgen van dien, want de 
mogelijkheden om met documentflow processen te ondersteu-
nen, te volgen en te monitoren zijn beduidend minder dan de 
mogelijkheden die WFM op dat punt biedt.

Met workflow heb je veel meer mogelijkheden om het proces 
in al zijn facetten, wel of niet gerelateerd aan een document, 
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te ondersteunen. Neem de aanvraag voor een verzekering. Je 
start met een inbakje, daar komt de aanvraag voor een polis in. 
De eerste behandelaar kijkt of alles goed is ingevuld. Klik, naar 
het volgende bakje. De volgende behandelaar maakt een paar 
berekeningen, klik, naar de derde behandelaar. Die moet ak-
koord gaan met de polisberekening. Mensen voeren zo allerlei 
werk, taken en berekeningen uit, volledig ondersteund door de 
workflowsoftware. Het document hangt er wel achter, maar dat 
is niet waar de workflowsoftware zich op richt. Er is dus een 
subtiel, maar belangrijk verschil tussen het sturen van taken en 
het sturen van documenten. Vaak gaat iemand die een docu-
ment ontvangt wel een taak uitvoeren, maar iemand die een 
taak krijgt, heeft daar niet altijd een document voor nodig. Ook 
bij de overheid gaat het steeds meer de kant op van: het sturen 
van taken. 

Overheidsorganisaties, bijvoorbeeld gemeenten, hebben 
nu al vaak allerlei procesondersteunende of processturende 
software in de backoffice. Al die software is gericht op de 
uitvoering van taken. Waarbij met procesondersteuning wordt 
gedoeld op applicaties waarin men veelal handmatig proces-
stappen wijzigt en met processturing op het helemaal digi-
taal, van digitaal postbakje naar digitaal postbakje routeren 
van het werk. In de backoffice zit men om die reden niet te 
wachten op nog weer een extra applicatie waarmee poststuk-
ken worden aangeleverd. Zelfs niet als dat digitaal gebeurt. 
Want in dat laatste geval krijgen ze er weer een digitaal post-
bakje bij. Dan nog liever de post fysiek op het bureau, hoor je 
dan vaak.

Daarom zie je ook steeds meer DIV-afdelingen op zoek naar 
combinaties van documentmanagement en workflowmanage-
ment, waarmee ze de vertrouwde vormen van postregistratie 
en –routering gaan vervangen. Dit vanuit de gedachte dat je, 
als je de poststroom ondersteunt met workflow, beter aansluit 
bij de procesgerichte activiteiten van de backoffice. Dat is dé 
manier om de processen die aan de frontoffice starten, de digi-
tale dienstverlening, op de backoffice aan te laten sluiten Ook 
de DIV gaat op deze manier steeds meer in processen denken 
en steeds minder in documenten.

Proces en zaak

Tja, wat is nu een proces en wat is nu een zaak? Het verschil 
tussen proces en zaak, en ook tussen procesgericht en zaak-
gericht werken, vind ik hoogstens semantisch. Je kunt het zo 
zien: als je zaakgericht werkt, behandel je een zaak. En een 
zaak is feitelijk een unieke, eenmalige uitvoering van een be-
paald proces, van een bepaalde soort zaak (een zaaktype). Dat 
leidt altijd tot een uniek zaakdossier.

Om allerlei praktische reden kan het overigens zijn dat je met 
de toepassing van dit concept flexibel moet omspringen. Be-
zwaar- en beroepszaken zijn daarbij wel leuk als voorbeeld. Die 
kunnen onderdeel zijn van een heleboel (werk)processen, maar 
worden voor de praktische hanteerbaarheid vaak benoemd 
als aparte processen, als aparte zaken. Het voordeel van het 
benoemen van bezwaarschriften als apart proces, terwijl het 
zuiver theoretisch altijd gaat om een stap als onderdeel van 
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een proces, is dat er ook apart over kan worden gerapporteerd, 
er managementinformatie over valt te genereren. Als het alleen 
ingericht zou zijn als onderdeeltje van een proces, dan is dat 
een stuk moeilijker. Hetzelfde geldt overigens voor brieven van 
burgers aan de overheid. Een andere reden om bezwaarschrif-
ten als apart proces en als apart zaaktype te beschouwen is dat 
dit over het algemeen door juridisch geschoolde vakmensen 
en dus door een ander organisatieonderdeel wordt behandeld. 
Je houdt je rechten – en autorisatiestructuur dan bijvoorbeeld 
een stuk simpeler, door dit als een apart proces, te behandelen 
door een apart organisatieonderdeel, te benoemen.   

Ik heb lange tijd gedacht vanuit het document. Tien jaar 
geleden dacht ik: als je alles regelt rondom het document, dan 
komt alles goed. Workflowmanagement zou alleen maar kun-
nen werken in strakke, procesgerichte omgevingen, de bank- 
en verzekeringswereld en zo.
Ik ben van inzicht veranderd. Ik denk dat je veel meer kunt met 
workflowmanagement, dat je organisaties kunt laten denken in 
processen en processtappen, en dat dat heel verfrissend is. Je 
ziet ook een bedrijf als Mircosoft zich mengen in deze ontwik-
keling. Door een heel scala aan verschillende mogelijkheden 
op het gebied van WFM aan te bieden in hun nieuwe platform 
(onder meer Sharepoint 2007).

Het gaat niet overal op. Beleidsafdelingen en departementen 
werken niet zo, vooral de meer uitvoerende instanties doen 
dat. Dat betekent dus dat documentmanagementsystemen die 
vooral bedoeld zijn voor het delen en beheren van documen-

ten, uiterst geschikt zijn voor ministeries en bestuursdiensten. 
Bij provincies en de uitvoerende onderdelen van gemeenten 
zou dat wel eens anders kunnen liggen: die hebben veel (meer) 
uitvoerende processen. Die kunnen voor zestig of zeventig 
procent volledig procesgericht bezig zijn en daar hun systeem 
op inrichten. Dan past softwarematige ondersteuning met 
WFM veel beter. WFM past ook beter bij de ambitie van digitale 
dienstverlening. 

In procesgerichte organisaties worden documenten van steeds 
minder belang. Je ziet in zulke organisaties dat de afdeling DIV 
zich alleen nog maar bezig houdt met de fysieke post. Bijna 
alles gaat in het proces of in de zaak, dus het is logisch dat de 
organisatie daarop wordt ingericht. De ingang is niet een docu-
ment, maar de zaak, als praktische uitwerking van het proces. 
De start is een vraag, een verzoek of een idee. Daarmee ga je 
aan de gang, en misschien maak je ergens in de afhandeling 
van de zaak nog een document, maar dat is geen hoofdzaak 
maar bijzaak.

Veel organisaties worstelen met de combinatie van document 
en proces. Als ze werken met postregistratie en een scanner, 
dan noemen ze dat al DMS. Maar eigenlijk is een DMS be-
doeld voor het beheer van de intern gecreëerde documenten.
Je ziet al enige tijd dat er behoefte is aan veel meer procesge-
richte systemen. Op die behoefte spelen leveranciers in. Ze 
bieden steeds vaker zulke mogelijkheden aan, maar het kost 
nog veel moeite om systemen bij een organisatie te laten pas-
sen. Om er een werkend geheel van te maken.



En eigenlijk vind ik dat je moet kiezen voor één van de moge-
lijkheden. Als ik het op dit moment bij een gemeente voor het 
zeggen had, zou ik kiezen voor WFM met de mogelijkheid om 
documenten op te slaan. Als je wilt werken met een WFMS 
en een DMS tegelijk en die ook nog op een mooie manier wilt 
integreren, terwijl die systemen bovendien van verschillende 
leveranciers zijn, dan haal je jezelf veel problemen op de hals. 
Dan is het resultaat nooit precies wat je voor ogen had.

Overigens is de discussie over documentflow en workflow de 
opmaat voor iets heel anders, namelijk voor het denken vanuit 
platformen. Grote spelers als IBM, Microsoft en Oracle gaan 
procesorkestratie, processturing en documentopslag steeds 
beter geïntegreerd aanbieden. Van binnenkomst tot afhande-
ling, met procesondersteuning en documentopslag, en geen 
problemen met koppelingen, want binnen het platform praat 
alles gemakkelijk met elkaar.

Van document naar zaak naar proces

Van document naar zaak naar proces, ja, ik geloof wel dat dat 
een evolutie is. De overheid werkt steeds meer procesgericht, 
gaat steeds meer van buiten naar binnen denken. Dat komt 
doordat de overheid antwoord wil en moet kunnen geven op 
relevante vragen. Kunnen we verantwoorden hoe we hebben 
gedaan wat we hebben gedaan? Weten we hoe onze proces-
sen verlopen? Als je de burger de mogelijkheid biedt om een 
proces aan de voorkant te starten, dan moet die burger ook 
de afhandeling van het proces kunnen volgen. Het document 
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wordt dan vanzelf minder belangrijk. Ik durf wel te stellen: hoe 
minder belangrijk het document wordt, hoe zakelijker de over-
heid wordt. In goede zin.

Het kost enorm veel tijd om organisaties volgens dit principe 
te veranderen. Je moet alle kanalen op elkaar afstemmen, alles 
‘kanaalonafhankelijk’ inrichten, organisatorisch ook daarop 
aanpassen. De afdeling DIV wordt daarbij misschien wel ge-
woon onderdeel van een KCC, een Klant Contact Centre. Het is 
niet van belang hoe een organisatie tot actie wordt geprikkeld 
(of dit nu via de website is of via het traditionele ‘DIV-kanaal’ 
post), het gaat erom dat de processen goed en inzichtelijk ver-
lopen en op eenduidige manier worden afgehandeld. Het kan 
niet zo zijn dat een burger op verschillende manieren wordt 
behandeld en verschillende informatie krijgt als hij zich via 
verschillende kanalen als klant bij de overheid meldt met een 
verzoek of aanvraag.

Informatiearchitectuur

De laatste jaren ben ik me steeds meer gaan interesseren voor 
de wereld van de informatiearchitectuur. Voor mij is dat, als ik 
het heel eenvoudig zeg, het antwoord op de vraag: hoe koppel 
ik digitale dienstverlening aan digitaal werken en aan digitaal 
archiveren? Binnen de architectuur schets je eerst dát plaatje, 
stel je vast wat de belangrijkste componenten zijn die je met el-
kaar wilt regelen, die je onderling goed op elkaar móet afstem-
men. Zodat dat procesverkeer inderdaad van voor naar achter 
ongestoord kan verlopen. Dan maak je een ist- en vervolgens 

een soll-situatie. En vervolgens kun je samen, en dat samen is 
erg belangrijk, bepalen waar de aandacht van de organisatie als 
eerste naartoe gaat. Want je kunt niet alles in één jaar regelen. 
Je móet keuzes maken, je moet een informatieplan hebben 
voor meerdere jaren. En dat plan moet ook door iedereen wor-
den geaccepteerd.

Nogmaals mijn idee: als je je informatiehuishouding inricht 
louter en alleen rond documentafhandeling, schiet je alleen al 
archiefkundig tekort, omdat je procesgericht moet archiveren. 
Anders heb je geen digitaal archief, maar een bak met docu-
menten. Als je eenmaal zaakgericht werkt, trek je het begrip 
‘zaaktype’ door heel je documenthuishouding heen.

Digitaal werken

Als je aan honderd mensen vraagt wat ze verstaan onder ‘di-
gitaal werken’, krijg je honderd verschillende antwoorden. Dat 
zal altijd zo blijven. Ik kan uit ervaring zeggen dat een aantal 
zaken belangrijk zijn.
Je moet bijvoorbeeld vooraf met het management en het 
bestuur afspreken wanneer je de situatie van digitaal werken 
bereikt hebt. Dus niet digitaal werken in het algemeen, maar 
wat betekent digitaal werken voor je eigen organisatie. Is dat 
bij wijze van spreken alleen scannen? Of burgers via SMS 
attenderen op een bouwaanvraag in de buurt? Wat wel en wat 
niet? Of alles? Je moet investeren in het goed en concreet 
durven te beschrijven van wat je met dat einddoel bedoelt. 
Daarna moet je de stappen definiëren om van de huidige naar 
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extern: burger, bedrijven, ketenpartners intern: ambtenaar, college, raad

website post fax telefoon b alie  zaakinfo

ontvangen, registreren (intake), zoeken en terugkoppelen

gegevens (gestructureerd)

datastore: start proces

zakenmagazijn: terugkoppeling

CRM: beheer klantrelatie
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CMS: publiceren
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de gewenste situatie te komen. Die stappen zijn de basis voor 
de plannen die je maakt om je ambities staps- en fasegewijs 
te realiseren. Je moet vooral concreet durven zijn en dan 
keuzes durven maken. Te vaak maak ik nog projecten mee die 
al jaren aan de gang zijn, waarbij men ‘digitaal gaat’, maar 
waar men mij niet kan uitleggen wat dat op de werkplek dan 
precies betekent. 

Als ik het over digitaal werken heb, zie ik een heleboel aspecten 
die geadresseerd moeten of zouden kunnen worden. 
De basis is volgens mij gelegen in het door de hele organisa-
tie (!) goed gebruiken van één digitaal archiefsysteem. En dat 
aan alle wettelijke eisen voldoet. Wat weer impliceert dat er 
geen officiële fysieke dossiers meer worden gevormd en iedere 
ambtenaar zijn stukken opbergt in digitale dossiers. Ook zijn 
e-mails, als dat van belang is. Het is dan afgelopen met het on-
gelimiteerd en ongecontroleerd gebruik van netwerkschijven. 
De inkomende post gaat digitaal door de organisatie, het in-
terne circuit van paraferen en ondertekenen verloopt digitaal.
En het gaat verder: de primaire processen, zeg maar alles wat 
zich in de backoffice afspeelt, worden volledig digitaal on-
dersteund. Er zijn her en der nog wel papieren documenten 
(misschien wel heel veel!), maar dat zijn allemaal kopieën 
van de digitale originelen die keurig in het digitale archief zijn 
opgeslagen. 
Burgers, bedrijven en ketenpartners kunnen vervolgens ook 
helemaal digitaal en kanaalonafhankelijk communiceren met 
de organisatie. En de organisatie zelf communiceert volledig 
kanaalonafhankelijk met de buitenwereld en zorgt ervoor dat 

alle relevante documenten keurig in het digitale dossier terecht 
komen.

Ik ken in Nederland geen enkele organisatie die dat al allemaal 
heeft gerealiseerd. Sterker nog, ik denk dat zo’n ambitieniveau 
niet binnen een jaar of tien jaar valt te realiseren. Er zijn in 
Nederland toch wel wat grote gemeenten al zeven of acht jaar 
bezig en ze zijn nog niet op een derde van het plaatje dat ik 
schets. Er valt dus nog veel moois te doen.



Mijn software
beheerst het digi-
tale koninkrijk. Ik
weet van de hoed en
de rand; ik beheers 
de werkprocessen 
van het bedrijf en
ken de laatste stand!
Ik ben de ruggengraat
waarlangs het werk
proces in stappen om
mij verstrengeld ligt.
Documenten leid
ik van A naar B en
het document stroomt
door mij van  persoon 
X naar Y. Zo breng ik 
orde aan en controleer
het waar, het wanneer!
En signaleer als de 
afhandeling stokt, of 
als buiten de tijd dreigt
te worden afgeklokt.
Door mij wordt alles
transparant en heerst
er orde in het digitale
land.
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Workflow

Hein van den Assem, 2007
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“We zijn ons veel bewuster geworden van de waarde van 
documenten”

Edwin Ouwejan, ministerie van Algemene Zaken

Edwin Ouwejan (1970) is hoofd van de eenheid Adviseurs en plaatsvervangend hoofd van de 

centrale afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement bij het 

ministerie van Algemene Zaken (AZ).
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Hij studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit van 
Leiden met als specialisatie internationale betrekkingen en 
werkte na zijn studie bij de OPCW, Cap Gemini en de directie 
Materieel van de Koninklijke Landmacht.

Vanaf 2002 is hij projectleider van het project Plato dat als 
doel heeft om het document- en recordmanagementsysteem 
Hummingbird gefaseerd in te voeren bij alle onderdelen van 
het ministerie van AZ. De invoering bij de centrale afdelingen, 
de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet van de Minister-Pre-
sident is intussen (begin 2007) afgerond.

Documentflow. Wat is dat en wat hebben mensen en orga-
nisaties eraan?

Documentflow is de manier waarop een organisatie met docu-
menten omgaat. De een creëert een document, stuurt het naar 
een ander, die doet er iets mee, net zolang tot het helemaal af 
is. De tocht die een document volgt door het departement, als 
het ware.

Workflow. Wat is dat en wat hebben mensen en organisa-
ties eraan?

Workflow heeft veel meer te maken met taken. Bij workflow 
gaat het erom dat mensen hun activiteiten in een bepaalde 
volgorde binnen een bepaalde termijn uitvoeren. Workflow is 
veel gestructureerder dan documentflow.

Bij AZ werk je met een digitale documentrouteringsmo-
dule. Wat kun je daarmee? En werkt het in de praktijk 
ook?

Die module zorgt ervoor dat je documenten in een behan-
delroute kunt zetten die je vooraf kunt bepalen. Je kunt dan 
ook aangeven wat een medewerker met het document moet 
doen, bijvoorbeeld advies geven, wijzigen of lezen. En je kunt 
ook aangeven hoe lang die medewerker mag uittrekken voor 
zijn activiteiten. Op zich werkt dat prima. Alleen heeft AZ niet 
zoveel vaste behandelroutes. Dan komt het erop neer dat je 
per document de behandelroute gaat aangeven. Dat doen we 
wel met de gescande inkomende post, maar verder wordt die 
module in de praktijk nauwelijks gebruikt. Wij zitten bij AZ 
allemaal tamelijk dicht bij elkaar en gaan informeel met elkaar 
om. In de meeste gevallen is het veel efficiënter om elkaar een 
mailtje met een verwijzing naar een document te sturen.

De e-mail speelt een belangrijke rol in de documentafhandeling 
bij AZ. Zeker driekwart van de medewerkers van AZ gebruikt 
die om documenten naar elkaar toe te sturen, commentaar te 
vragen, documenten gezamenlijk af te maken.

We hebben een briljante vinding in het systeem laten bouwen 
en die heet de antwoord-e-mail. Op basis van een document 

Enkele passages uit dit interview zijn in enigszins gewijzigde vorm eerder 

verschenen  in het tijdschrift OD, januari 2007, een uitgave van Sdu Uitgevers 

te Den Haag.
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kun je een e-mail aanmaken, met bijvoorbeeld aanwijzingen 
voor de afhandeling van dat document erin, en als je die e-mail 
naar een collega stuurt, wordt deze automatisch in het systeem 
opgeslagen, gekoppeld aan het document. Zo leg je zonder 
moeite de context van de afhandeling vast. En je hebt aan het 
eind van de rit een volledig dossier, wat toch ook een van de 
bedoelingen van Plato is.
Als klein departement zijn we toch vernieuwend bezig, denk ik, 
en we dragen ons steentje bij aan de verbetering van de specifi-
caties van het systeem.

Bij het Kabinet van de Minister-President (KMP) krijg je 
te maken met staatsgeheime documenten. Hoe richt je bij 
zo’n organisatie je systeem in?

Het maakt voor Plato geen verschil of die documenten staats-
geheim zijn of niet. We hebben ooit een aanbesteding gedaan 
voor een documentmanagement- en archiefsysteem en alles 
wat KMP doet past in het systeem wat we hebben aangeschaft.
Met de autorisaties hebben we sowieso geen problemen, 
want voor staatsgeheime stukken hebben we een gescheiden 
netwerk dat fysiek volledig losstaat van de rest van de wereld. 
We gebruiken Plato dus op twee netwerken, en op het geheime 
netwerk kun je alleen komen als je voor dat netwerk geautori-
seerd bent. 

Valt het gebruik van Plato bij KMP je mee of tegen?

Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Het draait bij 

KMP pas een paar maanden en we zitten in een rare fase, met 
de formatie. Ik denk dat het echte werk nog moet beginnen.
Het valt me wel op dat bijvoorbeeld raadadviseurs veel handi-
ger blijken te zijn met Plato dan we vooraf hadden ingeschat. 
Dat is mooi meegenomen. Tegelijkertijd blijft het moeilijk men-
sen los te weken van het werken op schijven en in mapjes. Ook 
al omdat we met twee gescheiden netwerken werken waartus-
sen je niet moeiteloos bestanden kunt uitwisselen.

We passen geen dwang toe om het werken met Plato te bevor-
deren. We hebben een aantal digiDIV’ers en één van de rollen 
die zij moeten spelen is een toetsende rol. Ze toetsen hoe het 
systeem wordt gebruikt en kijken naar onderwerpsomschrijvin-
gen en dossiervorming. Maar ook naar de hoeveelheid regi-
straties van medewerkers, de hoeveelheid vastgelegde e-mails. 
Het valt overigens niet mee om die toetsende rol op te pakken 
gezien het vele andere werk dat op de schouders van de digiDI-
V’ers terecht is gekomen.

Ik weet ook niet of het onze ambitie moet zijn om in zo’n korte 
tijd een volledig gebruik van een nieuw systeem te realiseren. 
Medewerkers moeten wennen, processen moeten worden 
aangepast. Dat kost tijd en daarom moeten we een beetje 
geduld hebben. Wat we nastreven is dus: het gebruik van Plato 
optimaliseren door rapportage en ondersteuning.

Veel gemeenten zijn naarstig op zoek naar een toekomst-
bestendige systeemarchitectuur, waarin het niet van 
belang is welke applicaties er zijn, maar of je alle diensten 
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kunt verlenen die je wilt verlenen. Een DMS gebruik je 
voor opslag, voor flows gebruik je andere systemen. Zijn 
bij AZ ook zulke ontwikkelingen aan de gang?

Het is me opgevallen dat bij provincies en gemeenten veel 
meer over dit soort zaken wordt nagedacht. Wij kijken heel 
nadrukkelijk naar hoe wij onze informatie in een digitale om-
geving opslaan en hoe we die er weer uit krijgen. Op abstract 
niveau hebben wel wel onze gedachten over een IT-strategie, 
maar ondanks alles blijven we gebonden aan de systemen die 
we in huis hebben.

Heb je de indruk dat Plato de afhandeling van documen-
ten verbetert?

Het is ontegenzeggelijk waar dat de afhandeling in het verle-
den minder duidelijk verliep. De status van documenten was 
onbekend, versiebeheer was moeizaam, en heel veel kwam 
niet in het archief terecht. Plato heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd om dat te verbeteren.
Aan de andere kant kon Plato niet veel meer verbeteren, als je 
kijkt naar de bescheiden omvang van AZ en het belang dat wij 
traditiegetrouw aan documenten hechten. Op sommige plek-
ken verliep alles al heel gestructureerd.

Plato heeft wel een nieuwe wereld gecreëerd. Er zitten nu zo-
veel documenten in dat je eigenlijk zou moeten bekijken of dat 
allemaal de moeite is om te bewaren. Zelfs al is het maar voor 
een korte periode. Ontzettend veel kattenbelletjes, actielijstjes, 

nooit voltooide concepten die bijna nergens over gaan… alles 
wordt er zonder controle in gegooid. Het ordeningsplan, zeg 
maar het archief, is daar helemaal niet op ingesteld. Het wordt 
een vergaarbak. En dat maakt het zoeken en vinden toch weer 
een stuk moeilijker.

Het is natuurlijk een gevolg van ons uitgangspunt dat alle 
werkgerelateerde documenten in Plato moeten worden 
opgeslagen. Als we het tegengestelde uitgangspunt hadden 
genomen, ik bedoel alleen de documenten opslaan waarvan we 
weten dat ze voor langere tijd van belang zijn, dan hadden we 
waarschijnlijk weer veel te weinig in ons systeem.

Je hebt nu een jaar of drie, vier implementatie-ervaring. 
Welke lessen daaruit kun je anderen meegeven?

Het is leuker om ervaringen te delen dan gelijk aan het begin 
van een traject op de trom te roffelen en te roepen wat je ambi-
ties allemaal wel niet zijn. Laat dat duidelijk zijn. Mijn belang-
rijkste ervaringen en adviezen zijn de volgende: 

Werk in een klein en toegewijd multidisciplinair team.
We hebben steeds een heel klein team van vier of vijf men-
sen gehad die de kern van het project vormden. DIV, ICT, de 
leverancier en de klant waren vertegenwoordigd. Functioneel 
bedachten we zaken en werkten die vervolgens technisch direct 
uit. Het is heel belangrijk geweest dat dit team constant dicht 
op elkaar bleef. Je hoort wel eens verhalen dat de leverancier, 
die moet implementeren wat de organisatie aan werkwijzen 



heeft bedacht, meer op afstand staat. Maar dat werkt echt niet. 
Je moet direct op elkaar kunnen inspelen, zaken kunnen aan-
passen, elkaar kunnen beïnvloeden en elkaars ‘taal’ direct kun-
nen lezen en begrijpen. Stel dat je twee weken moet wachten 
om een door jou bedachte functionaliteit terug te zien en die 
functionaliteit blijkt niet dát te zijn wat je voor ogen had. Dan 
kost een implementatie veel te veel tijd. Bedenk dat het niet 
gaat om het inrichten van een systeem maar om de introductie 
van een werkwijze!

Wees flexibel bij het inrichten, maar stel de belangrijk-
ste inrichtingsprincipes niet onder druk steeds weer ter 
discussie.
Een voorbeeld. AZ heeft gekozen voor het principe ‘alles 
openbaar, tenzij...’ Eén van de organisatieonderdelen had hier 
moeite mee en stelde voor om de autorisatie ‘groepsvertrou-
welijk’ bij de opslag van een document standaard aan te zet-
ten. Mensen moesten dan, als ze het document voor het hele 
departement openbaar wilden maken, een actie uitvoeren.
In de praktijk deed vrijwel niemand dat. Het gevolg was dat 
veel documenten beperkt toegankelijk werden. En daarmee 
werd een van de sterke kanten van het DMS ondermijnd. Het 
leverde ook veel vragen naar de helpdesk op van mensen die 
niet snapten waarom ze bepaalde documenten niet konden 
openen. 

Je moet sponsors hebben op cruciale plekken en die op 
een goede manier bij je project betrekken.
We hebben er bij de uitrol bij het KMP erg veel aan gehad dat 
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een van de leden van het management voorzitter was van de 
functionele werkgroep. Dat scheelt enorm in de ‘verkoop’ van 
het project. Je gebruikt dan iemand van ‘binnenuit’ om een 
deel van de verkoop te verzorgen. En dat is fundamenteel an-
ders dan als je vanuit DIV of ICT met de boodschap langskomt. 
Sowieso heeft het management gedurende het gehele project 
een belangrijke rol gespeeld bij het uitdragen van het belang 
van Plato. We zeiden tegen hen ook wel eens: het geeft niets 
dat je nog niet helemaal begrijpt hoe het systeem straks gaat 
werken, dat kun je aan ons toe best toegeven, maar straal naar 
de medewerkers uit dat je het helemaal ziet zitten! En dat heeft 
enorm geholpen. 
We hebben het nu over managers als sponsor, maar misschien 
nog belangrijker zijn de secretariaatsmedewerkers. Als je die 
niet mee hebt, bereik je echt niets, is mijn ervaring. En daarom 
hebben wij ook het hoofd van de secretaresses vanaf het begin 
nauw bij het project betrokken.

Sluit op enig moment de netwerkschijven!
Het klinkt misschien als open deur, maar het is erg belangrijk 
dat je op een bepaald moment ook daadwerkelijk de oude 
netwerkschijven ‘alleen lezen’ maakt en de mogelijkheid afsluit 
om buiten het DMS nog documenten op te slaan. Dat kun je 
niet gelijk doen, want er zal eerst een geleidelijke gewenning 
aan het systeem moeten plaatsvinden. Maar het moment 
komt, anders houd je gescheiden informatiewerelden en levert 
de digitaliseringsslag geen optimaal resultaat op.

Maak vanaf het begin duidelijk wat medewerkers kunnen 

verwachten, maar intensiveer de communicatie over de 
details van de werkwijze pas in de allerlaatste fase.
De praktijk is dat mensen het erg druk hebben en geen oor 
hebben als je iets komt vertellen over een systeem waarmee ze 
pas over twee jaar te maken krijgen. Als je drie weken voor de 
uitrol zit, heb je veel meer kans een gewillig oor te vinden. Je 
moet je communicatie-uitingen daarop aanpassen en erop ver-
trouwen dat het voor veel zaken voldoende is om er pas enkele 
weken voor de uitrol over te berichten.

Een laatste advies: kijk kritisch hoe strak of vrij je de ver-
schillende soorten processen digitaal wilt inrichten.
Een zeer groot deel van de tijd bij een implementatie van een 
DM/RM-systeem gaat zitten in de aanpassing van de werk-
wijzen. Sommige processen lenen zich er prima voor om 
via geautomatiseerde voortgangsbewaking strak te worden 
ingeregeld. Er zijn ook allerlei ad hoc processen die moeilijk 
zijn te kanaliseren en waarbij het veel belangrijker is de vrijheid 
van werken in stand te houden. Het heen en weer sturen van 
documenten via Outlook is bij zulke processen een uitkomst. 
Als je er voor zorgt dat die documenten wél in het DMS zijn 
opgeslagen, dan is er niets ernstigs aan de hand.
Aan de andere kant is wel belangrijk om burgerbrieven gericht 
aan de minister-president goed te volgen en over de afhande-
ling daarvan te kunnen rapporteren.
Het is dus belangrijk onderscheid te maken tussen de verschil-
lende typen processen en niet te proberen die enig zaligmaken-
de werkwijze overal te gaan implementeren. Daar is de wereld 
van het document simpelweg te complex voor!
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Heeft Plato geleid tot een andere manier van werken, tot 
een andere omgang met documenten?

Absoluut. Je ziet nu dat documenten over afdelingsmuren 
heen worden gebruikt, je ziet dat de gedachte van projectma-
tig werken veel meer is gaan leven. We zijn ons veel bewuster 
geworden van de waarde van documenten, de archiefaspecten, 
de betekenis van processen. En ga zo nog maar een tijdje door.

Beklijft die andere manier van werken? Of is er een kans 
op terugval in oude gewoonten.

Het is niet iets wat zomaar beklijft. Je moet er voortdurend 
aandacht aan blijven besteden. De komende jaren zullen we 
dan ook blijven toetsen en rapporteren. Misschien wel tot er 
een nieuwe generatie komt die het vanzelfsprekend vindt dat 
je op deze manier werkt. Wie dan nog in oude gewoonten blijft 
hangen, is een uitzondering. Als we de kritische massa aan 
onze kant hebben, is de overwinning binnen, zeg ik altijd maar.
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“Een hemel van digitaal werken bestaat niet”

Anton Dekkers, gemeente ‘s-Hertogenbosch

Anton Dekkers (1965) is hoofd ICT bij de gemeente ´s-Hertogenbosch en verantwoordelijk voor 

onder meer het beleid en de uitvoering op het gebied van informatievoorziening en ICT.
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’s-Hertogenbosch is al jaren geleden gestart met het project, of 
liever concept Digiplu dat zich richt op de bevordering van di-
gitaal werken, digitale procesvoering en digitale documenthuis-
houding. Digiplu geldt als een voorloper in gemeenteland.

Anton studeerde operations research aan de Technische Uni-
versiteit Eindhoven, een studie op het grensvlak van wiskunde, 
bedrijfskunde en informatica, en was enkele jaren onderzoeker. 
Daarna werkte hij 12 jaar voor KPN in functies op het gebied 
van architectuur, consultancy en management.

Workflow. Wat is dat en wat hebben mensen en organisa-
ties eraan?

Workflow is, in gewone-mensentaal, het begeleiden van de 
afhandeling van een verzoek van begin tot eind. Druk ik me iets 
nauwkeuriger uit, dan is workflow het bewaken en begeleiden, 
met verschillende instrumenten, van de afhandeling van een 
proces. Dus dat is inclusief voortgangsbewaking en manage-
mentrapportages.

Documentflow. Wat is dat en wat hebben mensen en orga-
nisaties eraan?

Documentflow is eigenlijk hetzelfde, maar dan met een docu-
ment of met documenten als drager. Een verzoek, alle tussen-
liggende documenten, de reactie op het verzoek.

Het principe is verschillend. Bij documentflow is het document 

primair, draait alles om het document. Bij workflow is het 
proces de drager. Je kunt een workflow uitvoeren zonder dat er 
een document aan te pas komt. Overigens kom je dan automa-
tisch bij de vraag uit: wat is een document? Is een verzameling 
tekens in xml een document?

Digiplu: het concept

Het concept van Digiplu is: bedrijfsprocessen en documen-
taire neerslag digitaliseren door geïntegreerde inzet van een 
procesmanagement-, een workflowmanagement- en een docu-
mentmanagementsysteem. Dat concept heeft van het begin af 
aan bestaan. Het proces is hierbij dus het uitgangspunt. Het is 
een integraal concept, wat als je het volledig toepast behoorlijk 
ingrijpend is.

Als je mij vraagt, of het gedurende al die tijd onveranderd door-
gevoerd is, dan zeg ik nee. We zijn wat minder recht in de leer 
geworden en daar waren voldoende redenen voor.

Want wat gebeurt er als je dit concept principieel doorvoert? 
Dan haal je uit al je verticale applicaties, waarmee je je primai-
re processen ondersteunt, de workflow weg en laat je Digiplu 
voor al die applicaties de workflow verzorgen.
In de praktijk werkt dat toch anders. Die verticale applicaties 
hebben allemaal een workflow of iets van een workflow in zich 
en je moet kijken of die workflow voldoet aan de eisen die je 
stelt. 
Bovendien zijn mensen gewend aan deze applicaties.
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Het volledig doorvoeren van het Digiplu-concept vergt dus een 
fors verandertraject, waar draagvlak voor moet zijn voor je er 
aan begint.

Gevolg is wel dat je alleen in een gespreid bedje komt bij 
organisatieonderdelen die geen verticale applicatie met work-
flow hebben. Voor alle andere afdelingen moeten we gewoon 
proberen aan te sluiten bij wat bestaat en waar de mensen aan 
gewend zijn. Je behaalt dan misschien maar tachtig procent 
van het gewenste resultaat, maar je krijgt wel honderd procent 
van het draagvlak.

Het is niet vreemd dat wij zo’n strak concept hanteerden. Toen 
wij begonnen, was er in gemeenteland nog geen enkel voor-
beeld. Er waren ook geen koppelingen met verticale systemen. 
Dus je moest alles zelf beproeven en dan is het heel moeilijk 
om meteen in nuances te denken.
De vroege start van Digiplu had te maken met het nieuwe 
gebouw, de nieuwe manier van werken in de gemeente, flexibel 
en werkplekonafhankelijk. Het was het juiste moment om de 
financiering rond te krijgen, dus we moesten wel. De gedachte 
was: het werken in ‘s-Hertogenbosch moet met zo min mo-
gelijk papier. Iedereen kreeg nog slechts een halve meter aan 
kastruimte.

Het concept klopt nog steeds, ook als je kijkt naar een begrip 
als ‘midoffice’. We hebben weleens gedacht dat wij heel 
andere dingen aan het doen waren dan andere gemeenten, 
maar dat is vooral het gevolg van ander woordgebruik. Als wij 

een tijdje met andere gemeenten praten, dan merken we dat 
we met hetzelfde bezig zijn, ook al gebruiken we er andere 
woorden voor.

Digiplu en processen

We werken met een plaatje van ons proces- en informatiemo-
del. Dat is afkomstig uit de ICT-koers die we een paar jaar gele-
den hebben opgesteld. Daarin beschreven we dat we per kern-
taak een procesbeschrijving, processturing (ofwel workflow) en 
een basisapplicatie zien en dat we over al deze kerntaken heen 
gegevens en documenten als generieke laag aantreffen . Het 
plaatje op de volgende pagina laat de samenhang zien tussen 
processen, ondersteuning en documenten. En de ontwikkel-
richting ervan.

Een van de nuttige dingen van het plaatje voor Digiplu is dat je, 
als je je gegevens intekent, meteen kunt zien waar de gaten in 
de documenthuishouding zitten. Je kunt precies bepalen wat 
je met Digiplu moet aanvullen. Digiplu was trouwens een van 
de speerpunten in die ICT-koers, samen met bijvoorbeeld de 
elektronische dienstverlening.

Digiplu heeft altijd twee kanten gehad. Het is aan de ene kant 
bedoeld om de elektronische dienstverlening te verbeteren, 
aan de andere kant moet het de bedrijfsvoering ondersteunen 
en op een hoger plan brengen. En niet te vergeten: een gevolg 
is dat documenten die in het proces ontstaan, meteen in het 
DMS worden opgeslagen. Daarom is de procesgedachte zo 
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belangrijk. Als je je documenten koppelt aan een proces, kun je 
automatisch meer metadata meegeven.

Een aantal processen doen wij nu helemaal digitaal, maar niet 
zonder documenten: er is altijd een elektronische equivalent 
van wat vroeger een document was. Voorheen was het een ko-
pie van een verstrekt document, tegenwoordig is het misschien 
een xml-document waarmee je de versie van het document op 
het moment van verstrekking kunt oproepen.

We hebben wel minder papier binnen de organisatie, maar 
het is beslist niet zo dat we alles op zijn kop hebben gezet. We 
hebben processen beschreven, en als je processen beschrijft, 
kun je soms aangeven hoe die processen beter kunnen verlo-
pen. Maar we hebben niet veel meer gedaan dan processen op 
onderdelen verbeteren. Het is geen reorganisatie geweest. Ik 
bedoel: ongerijmde dingen kun je niet altijd opheffen. Zo is het 
nogal mal dat een burger een uittreksel bij de gemeente moet 
ophalen om dat aan een andere overheidorganisatie te kunnen 
overleggen. Maar dat staat nog zo in de wet en dat kun je, als 
gemeente, niet veranderen.

Samengevat: we hebben alle processen beschreven, we hebben 
een aantal processen op onderdelen verbeterd, we hebben 
beslist geen reorganisatie georganiseerd.

Het is ons trouwens opgevallen dat onze medewerkers enorm 
veel materiedeskundigheid hebben, maar dat ze vaak moeite 
hebben om in processen te denken en te benoemen hoe deze 

precies verlopen. Dat heeft me wel verbaasd. Het heeft ons ook 
geleerd dat je materiedeskundigheid en procesdeskundigheid 
aan elkaar moet koppelen, anders gaat het niet werken. En dat 
bepaalt weer het tempo van je uitrol, want procesdeskundig-
heid is schaars.

Digiplu: de werking

Burgers werken via internet eigenlijk meteen in Digiplu. Als je 
via een formulier op internet een verzoek doet, wordt dat aan 
de achterkant meteen in het DMS opgeslagen. Het systeem 
weet welk formulier het is, dus weet ook bij welk proces het 
hoort en kan de metadata automatisch meegeven. Het verzoek 
komt ook meteen in het digitale werkbakje van de behande-
lende ambtenaar terecht. Ook dat kan automatisch worden 
bepaald op grond van het proces. We hebben intussen 34 
formulieren op de website beschikbaar en krijgen nu in totaal 
ongeveer 20 duizend verzoeken via die formulieren per jaar. 
Dat scheelt een hoop mensen aan de balie en scheelt ook een 
hoop papier. Maar het is een extra aanbod: mensen kunnen 
ook nog gewoon naar het stadhuis komen of een verzoek op 
papier doen, of per telefoon.
 
DMS en beleidsprocessen

De beleidsomgeving is ‘ongestructureerd’. De basisinrichting 
van het DMS sluit minder aan bij zo’n ongestructureerde om-
geving. Ik zal dat uitleggen.
We hebben de uitrol van ons DMS gekoppeld aan de elektro-



nische verspreiding van de post. De post zou elektronisch 
door de organisatie gaan, dat was de bedoeling. Maar we zijn 
gestopt bij de beleidsafdelingen. Dat was geen vooropgezet 
plan, maar in de praktijk bleken de nadelen en weerstanden 
te groot. Vergeet niet dat gebruikers hoe dan ook zelf allerlei 
kenmerken moeten toevoegen. Beleidsmedewerkers gebruiken 
het systeem veel minder dan andere medewerkers, voor hen 
treedt er nauwelijks een lerend effect op. Elke keer is het of ze 
opnieuw met het systeem beginnen.

De beleidsmedewerkers vulden in de praktijk de kenmerken 
niet goed of niet volledig in, en dat had weer gevolgen voor 
DIV (Documentaire Zaken heet dat bij ons). DIV constateerde 
dat op deze manier de dossiervorming niet goed kon plaatsvin-
den. Dus hebben we een pas op de plaats gemaakt: even geen 
DMS voor de beleidsafdelingen.
Bij de meer gestructureerd werkende afdelingen gaan we nog 
steeds gewoon door. Daar heb je te maken met voldoende aan-
tallen stukken, daar worden de voordelen duidelijk gezien en 
gevoeld. We raken geen documenten meer kwijt, en het is fijn 
voor de manager dat hij allerlei gegevens over de afhandeling 
boven water kan halen.

De praktijk is dus nu dat bij de ingang anders wordt geselec-
teerd. Een deel van de post wordt gescand, een ander deel 
van de post wordt alleen maar geregistreerd en gaat op papier 
de organisatie in, met de bode mee. Die splitsing gebeurt op 
de postkamer, en omdat je op de postkamer niet de volledige 
proceskennis hebt, vindt die splitsing plaats op basis van afde-
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ling. De post voor de ene afdeling wordt wel gescand, de post 
voor de andere niet. Dat is inderdaad niet procesgericht. Alleen 
bij afdelingen waar zowel beleid als uitvoering plaatsvindt, leidt 
het weleens tot problemen.

De post die op papier de organisatie in gaat, wordt behandeld 
volgens het ‘oude’ proces. Alle papieren post komt uiteindelijk 
weer bij DIV terecht, voor de dossiervorming.

Daar komt nog wat bij. Beleidsmedewerkers slaan hun eigen 
documenten op een netwerkschijf op en die documenten 
moeten dus, voor de papieren dossiervorming, worden 
geprint. Het bekende probleem van DIV blijft dus bestaan: 
de DIV-medewerker ziet alleen de inkomende en uitgaande 
post, en niets van wat zich daartussen afspeelt. Die situatie 
mag niet te lang duren, want voor de oplossing van dit soort 
problemen was het DMS juist bedoeld. Wat we nu van plan 
zijn is de invoering van een nieuwe versie van Filenet, met 
een RMA erachter, om onze dossiers goed te kunnen vormen. 
Dat is toch niet onbelangrijk, dacht ik. Als we dat eenmaal 
hebben, gaan we terug naar de beleidsafdelingen. We hebben 
een stapje terug gedaan om straks twee stappen verder te 
kunnen komen.

Ik vind een stapje terug doen geen mislukking. Kijk maar naar 
de cijfers. Er zaten, op het moment dat we besloten de beleids-
afdelingen even los te koppelen van DMS, ongeveer een mil-
joen documenten in het DMS. Daarvan was 97% in orde, over 
3% bestonden twijfels van allerlei aard: over de omschrijving, 

over de kenmerken, over de dossiervorming. Kortom, hiervoor 
was goed dossierbeheer niet mogelijk.
Daarbij moet je je ook nog eens afvragen hoeveel van die 3% 
aan documenten voorheen in een dossier terecht zouden 
zijn gekomen… dat is het vreemde aan het uitrollen van een 
systeem als een DMS. Je komt van een papieren situatie die 
verre van perfect is en mensen verwachten dat ze opeens in de 
hemel van digitaal werken terecht komen. Dat klopt niet. En als 
je ziet dat het niet klopt, dan moet je bijvoorbeeld je uitrolstra-
tegie bijstellen.

Het verschil tussen beleidsdocumenten en uitvoeringsdocu-
menten is sowieso groot. Uitvoeringsdocumenten, verzoeken 
van burgers bijvoorbeeld, komen via een proces het systeem in 
en kunnen niet meer fout zitten. Voor beleidsdocumenten geldt 
dat niet, daar hangt alles af van de gegevens die de gebruiker 
aan het document meegeeft. We hebben zelfs geconstateerd 
dat in een paar gevallen uit balorigheid opzettelijk foute gege-
vens zijn toegekend. Het is dus noodzakelijk dat de afdeling 
DIV beleidsdocumenten toetst en de voorwaarden benoemt 
voor de vastlegging ervan. Ook dat is iets wat je niet van de 
ene op de andere dag in de vingers hebt.

DMS: stand van zaken

Hoe werken we nu met het DMS? Alle medewerkers kunnen 
raadplegen, een deel van de medewerkers kan opslaan en 
wijzigen.
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Een aantal processen hebben we zo ingericht dat medewer-
kers hun taak helemaal zonder handigheid in Digiplu kunnen 
afhandelen. Bijvoorbeeld het beoordelen van facturen. Mede-
werkers krijgen een factuur via de mail toegestuurd en hoeven 
dan alleen maar op ja of nee te klikken om die goed te keuren. 
Dat maakt de afhandeling tamelijk eenvoudig en zorgt er 
bovendien voor dat facturen nooit meer kwijt zijn. De meeste 
medewerkers weten niet eens dat het DMS achter die factuur-
afhandeling zit.

Als je een systeem met document- en workflow in een organi-
satie introduceert en deze informatie ook van buitenaf toegan-
kelijk maakt, dan merk je dat in zo’n systeem ook de context 
van gegevens en documenten zichtbaar wordt. Waarom zijn ze 
ontstaan, hoe hebben ze zich ontwikkeld?
Dat verschilt enorm van alleen maar papieren documenten 
digitaliseren. Wij hebben bijvoorbeeld subsidie ontvangen om 
onze milieuvergunningen te digitaliseren en via internet toe-
gankelijk te maken. Het resultaat was technisch gezien prima, 
alleen bleek dat medewerkers gegevens slechts voor eigen 
gebruik hadden ingevuld en de context in hun hoofd hadden. 
Niet alles was dus actueel en correct. Het openbaren van deze 
informatie riep dus  alleen maar vragen en onduidelijkheden 
op.

Digiplu en archivering

Als je een duidelijk proces hebt, ondersteund door een goede 
workflow, kun je de klassieke momenten van overdracht naar 

het semi-statisch archief en overbrenging naar het statisch ar-
chief prima inbouwen. Maar opnieuw: in de beleidswereld gaat 
dat allemaal anders. Vroeger ruimde iedereen zijn werkarchief 
op voordat hij op zomervakantie ging en dan kwam vanzelf van 
alles naar het archief. In een digitale situatie gebeurt dat niet 
meer, want je digitale werkarchief is niet zo herkenbaar als je 
papieren werkarchief.
Je zit eigenlijk met de vraag: hoe krijgt DIV in de digitale situ-
atie de trigger om een dossier te gaan vormen? Wat moet een 
medewerker doen? Hoe weet ik of een bepaald document pre-
cies in deze vorm in de gemeenteraad is besproken? Hoe zet 
ik een zaak op afgedaan? Wie maakt het dossier netjes en op 
welke manier precies? Dat zijn allemaal vragen die in Digiplu 
nu niet gemakkelijk en vanzelfsprekend te beantwoorden zijn. 
Hier moet je duidelijke afspraken over maken. En daarvoor 
hebben we ook eigenlijk een RMA nodig.

Een van de eerste processen die we met Digiplu mooi hadden 
willen regelen, was bestuurlijke besluitvorming. Dat is bij ons 
een kip-en-ei-discussie geworden. We gingen ervan uit dat de 
bestuurlijke besluitvorming iedereen raakt en dat we die pas 
kunnen ondersteunen als iedereen met DMS werkt. Maar als 
iedereen met DMS moet werken, dan ligt het voor de hand dat 
eerst alle andere processen met Digiplu worden gedaan.
Wil je dat het slaagt, digitale bestuurlijke besluitvorming, dan 
moet je die manier van werken dwingend opleggen. Zover zijn 
wij nog niet, daarom hebben we het nog even geparkeerd.

Digiplu is uiteindelijk gestart met digitaal werken aan de ach-
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terkant. Dat is de beste weg, vind ik, maar het duurt wel lang 
voordat je resultaten ziet. Dat is het nadeel ervan. Alleen al de 
digitale inrichting van het eerste proces, de bekende boom-
kapvergunning, duurde drie jaar: technisch was het nieuw voor 
ons, en het ging over verschillende afdelingen heen. Je ziet 
dan ook dat drie jaar te lang is, niemand kan zich drie jaar lang 
alleen op een digitaliseringstraject concentreren, dus gingen 
mensen er ook weer van alles naast doen. 

Digiplu: een les?

Als je een systeem als Digiplu uitrolt, heb je de neiging te rede-
neren vanuit een centraal standpunt. Maar gebruikers redene-
ren helemaal niet zo, die werken vanuit hun verticale applicatie. 
Daar staan hun gegevens in. En zodra je probeert hun werk in 
je eigen workflow te stoppen, gooien ze hun kont tegen de krib. 
Dat is begrijpelijk. Theoretisch is alles te koppelen, maar in de 
praktijk is het vaak veel handiger om systemen naast elkaar 
te laten lopen. Ook al levert dat, vanuit je centrale standpunt 
geredeneerd, niet de maximale winst op.



de beleidsomgeving42



de beleidsomgeving 43

Input, output en
beheer, ik registreer
het zonder meer.
Alle documenten 
- het maakt niet wat
voor formaat -
vallen onder mijn 
beheer. Ik ken het
zoete begin van
elk document en 
begeleid het tot 
het bittere end.
De hele cyclus 
van creatie tot
vernietiging aan
toe, kan ik feilloos
in elke fase vinden.
Ik ben de spin in het
digitale web en weet
alle informatie 
aan mij te binden.
Maar ook wat 
bewaard moet
worden, koester ik
voor het nageslacht,
wanneer het ooit
zal worden
overgebracht.

Documentflow

Hein van den Assem, 2007
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“Medewerkers de ruimte geven”

Jan Roest, provincie Zuid-Holland

Jan Roest (1969) is planoloog van opleiding en is hoofd van het Stafbureau van de afdeling 

Ruimte en Wonen van de Provincie Zuid-Holland (PZH). De afdeling is verantwoordelijk voor 

de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland. Een belangrijke taak van de afdeling is het beoordelen 

van bouw- en bestemmingsplannen van gemeenten.
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De provincie Zuid-Holland is door middel van het programma 
Digitale Route concernbreed de informatiehuishouding op-
nieuw aan het inrichten, onder meer met het DMS Livelink, 
met Siemens als systeemimplementator.
De afdeling Ruimte en Wonen is een ‘voorhoede-afdeling’ voor 
de uitrol van Livelink geworden.

Workflow. Wat is dat en wat hebben mensen en organisa-
ties eraan?

Workflow is ondersteuning van procesgericht werken, zorgen dat 
je binnen de vastgestelde kaders en termijnen je doelstelling be-
haalt. Tegelijkertijd is het sturing en levert het meetgegevens op.
Workflow beperkt vanuit het perspectief van de medewerker de 
vrijheid, vanuit het perspectief van de organisatie levert het een 
verbetering van de processen op.
Workflow dwingt je te handelen volgens je eigen afspraken. 
Het leidt er vaak toe dat je je afspraken herziet, verbetert. Dat 
leidt tot een levend systeem. Eigenlijk is workflow ‘vrijheid in 
gebondenheid’.

Documentflow. Wat is dat en wat hebben mensen en orga-
nisaties eraan?

Theoretisch gezien zou ik zeggen: met documentflow stuur je 
documenten aan en met workflow taken. Bij PZH is dat goed-
deels hetzelfde, dus is voor ons het verschil niet van belang. 
Misschien zijn de workflows die wij gebruiken eigenlijk geen 
workflows, maar uitgebreide documentflows.

Livelink: de voorgeschiedenis

Een paar jaar geleden heeft een extern bureau een onderzoek 
gedaan naar de uitvoering van processen door onze afdeling. 
Het onderzoek was nodig door de naderende invoering van de 
nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. Die wet schreef voor dat we 
processen veel sneller zouden moeten afhandelen.
Het bureau kwam met twee belangrijke aanbevelingen: we 
moesten gaan werken met elektronische dossiers, e-dossiers, 
en gebruik maken van workflows. Het eerste om altijd actuele 
informatie voorhanden te hebben, het laatste om voordelen 
in de procestijd te boeken. Die voordelen lagen voor de hand. 
De beoordeling van een bestemmingsplan mag zes maanden 
duren, maar die zes maanden bestaan voor een groot deel uit 
wachttijd.
Het management van onze afdeling vond het prima ideeën, 
maar toen kwam natuurlijk de vraag: hoe gaan we het doen? 
Het ging om een afdeling van ongeveer zestig mensen. We 
werkten al met een eigen systeem waarin we de administra-
tieve en de cartografische informatie rond onze processen 
opsloegen. De vulling en de output van dat systeem stonden 
helemaal los van Docman, het DMS dat de provincie toen 
gebruikte. Er was veel dubbele invoer. Dat wisten we al. We 
hadden al een paar keer bekeken of de gegevensverwerking niet 
handiger kon, maar elke technische oplossing was vele malen 
duurder dan de datatypiste aan het werk houden.

In 2004 stelden de Provinciale Staten geld beschikbaar voor 
de vernieuwing van de totale informatiehuishouding van de 
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provincie. Dat werd het project Digitale Route, waarvan de in-
voering van het IDMS (Livelink) een belangrijk onderdeel was.
Wij wilden daar graag bij aanhaken en onze nek uitsteken bij 
de implementatie van een dergelijk systeem.

Het was bij PZH niet gemakkelijk. De organisatie bestaat uit 
drie beleidsdirecties en een middelendirectie. Een heleboel af-
delingen binnen die directies hadden eigen applicaties in elkaar 
‘geknutseld’ voor vergelijkbare processen.

De vernieuwing begon met het creëren van een gemeenschap-
pelijke (technische) basis. Het netwerk werd server-based 
ingericht, met thin clients. Die algehele vernieuwing was een 
goede basis om mee aan de slag te gaan.
Vervolgens zijn de bestaande applicaties geïnventariseerd. Af-
hankelijk van de definities, en rijp en groen bij elkaar, waren er 
tussen de 500 en 750 applicaties. Je zou bijna kunnen zeggen 
op iedere drie medewerkers een applicatie. Dat was natuurlijk 
geen wenselijke situatie. De informatiehuishouding moest 
nodig worden aangepakt.

Livelink: de start

Onderdeel van de aanbesteding van het IDMS was de ‘turn key 
oplevering’ voor één afdeling. Daarmee kon Siemens laten zien 
of ze het kunstje beheerste. Onze afdeling, Ruimte en Wonen, 
wist (of wist ongeveer) wat zij wilde, dus moest Siemens met 
ons laten zien dat het allemaal werkte. Hoe verliep dat? Er was 
duidelijk sprake van de wet van de remmende voorsprong.

Alles was nieuw, niet alleen het systeem, maar ook de samen-
werking. We waren met drie partijen: Siemens, onze afdeling 
en de centrale programma-organisatie die zich nog moest 
ontwikkelen. Alle drie de partijen hadden hun eigen beeld van 
het project.
Ruimte en wonen was bijvoorbeeld ISO-gecertificeerd, wij 
zagen Livelink als een volgende stap in het proces van kwali-
teitsverbetering en kwaliteitsborging. Onze processen moesten 
op orde zijn en blijven.

We stelden ons niet eens zo’n hoog doel. We wilden niet al-
les vooraf compleet en tot in detail uitwerken, we wilden het 
systeem werkendeweg ontwikkelen.

We waren aanvankelijk van plan om e-dossiers en workflow 
tegelijkertijd te implementeren. Dat was nogal wat. Je kunt het 
vergelijken met de situatie dat een stelletje ervaren en gedreven 
EHBO’ers een operatie gaat uitvoeren. Je hebt geen arts bij de 
hand, je kijkt eens in een boekje… We hebben ons plan moe-
ten bijstellen. De implementatie van e-dossiers en workflow 
gebeurt nu in de verdere organisatie gescheiden. 

Lastig in het proces van invoering van Livelink bij PZH was 
dat er veel meer veranderde dan alleen de inrichting van 
de informatiehuishouding. Eigenlijk veranderde alles. Het 
tijdschrijven ging op de schop, de vastlegging van geografi-
sche informatie ook, er kwam een nieuw financieel systeem, 
en tegelijkertijd belandden we ook nog in een reorganisatie 
waarbij, in ons geval, twee afdelingen werden samengesmeed 
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tot één. We hadden er een dagtaak aan om op al die borden 
tegelijk te schaken.
Bij al die nieuwe systemen was er steeds een bepaalde afdeling 
die dezelfde voortrekkersrol had als wij met Livelink. Neem 
bijvoorbeeld het nieuwe projectmanagementsysteem, daarbij is 
de afdeling Verkeer en vervoer leidend en sluiten wij aan. Een 
formule die goed werkt, een open communicatie is daarbij wel 
van essentieel belang. 

Processen

De workflows ondersteunen de procesuitvoering. Voor goede 
workflows heb je goede procesbeschrijvingen nodig. Ook 
met die procesbeschrijvingen waren we een voorloper. Wij 
beschreven onze processen wel duidelijk vanuit onze eigen 
blik, ons eigen paradigma. Dat kan ook haast niet anders. Die 
activiteiten zijn min of meer doorkruist doordat PZH heeft 
gekozen voor een nieuwe procesindeling op concernniveau. De 
provincie kent nu zes primaire processen. Vergunningverlening 
en planvoering is er eentje van. Daar werken wij in. Alles wat 
een medewerker van PZH doet, moet passen in een van de 
primaire procesbeschrijvingen. Proceseigenaren, medewerkers 
die vrij hoog in de organisatie zitten, zijn verantwoordelijk 
geworden voor de standaardisering van processen binnen de 
organisatie. Gezamelijk met andere afdelingen werken we nu 
die standaardprocessen uit. Je leert daarbij veel van elkaar, al 
moet je soms natuurlijk ook inleveren op je eigen gewoonte.

We begonnen met het proces ‘vastgestelde bestemmingsplan-

nen’. Dat was bedoeld om te leren. We wisten dat dat proces 
nog maar voor een bepaalde tijd door ons zou worden uit-
gevoerd. Ideaal dus om ervaring mee op te doen en zonder 
wroeging later weer aan de kant te zetten. Want je kunt ervan 
uitgaan dat het eerste proces dat je bouwt en inricht, de eerste 
workflow, na een tijdje niet meer voldoet aan je wensen. We 
hebben dat proces op een vrij gedetailleerd niveau in Livelink 
ingericht. Momenteel doen we de procesinrichting anders, zijn 
we eigenlijk op een hoger abstractieniveau bezig om de nieuw 
benoemde primaire processen te beschrijven. Het is ingewik-
keld, dat zeker, maar het lukt wel.

Vanwege de afspraken die we hadden gemaakt bij de aanbe-
steding, zat er op het project een tijdsklem. We moesten snel 
voort. Dat heeft ertoe geleid dat we keuzes hebben gemaakt 
die we nu niet meer zouden maken. Zo is de workflow, als 
je het mij vraagt, uiteindelijk teveel maatwerk geweest. We 
worstelden toen steeds met een dilemma: wij waren de eersten 
en bepaalden dus de uitgangspunten voor de inrichting. Maar 
kunnen wij die inrichting wel voor heel de organisatie bepalen?
Uiteindelijk hebben we geleerd dat je workflows generieker 
moet maken, veel minder persoonsgericht. Dan zijn ze veel 
beter te gebruiken.

Mijlpalen en termijnen

Complex bij onze processen zijn de wettelijke termijnen. Soms 
zijn ze in dagen beschreven, soms in weken, en ze kunnen 
wisselen met de loop van het proces. Als iemand bijvoorbeeld 



een bezwaar indient tegen een bestemmingsplan, veranderen 
bepaalde termijnen met terugwerkende kracht. Nu zijn we 
bezig met het inbouwen van alle varianten van de wettelijke 
termijnen, zodat we ze in de flows kunnen gebruiken.

Een praktijkvoorbeeld. Als je een proces ‘goedkeuring bestem-
mingsplan’ start, heb je zes maanden doorlooptijd. Iedereen 
weet: over de einddatum ga je niet heen. Aan de andere kant 
constateren we dat maar weinig goedkeuringen al na drie 
maanden de deur uitgaan. Terwijl dat best zou kunnen, zeker in 
het geval van niet al te ingewikkelde bestemmingsplannen.
Dus hebben we het proces maar eens tegen het licht gehou-
den. Hoe kunnen we het versnellen? Hoe bewaken we of een 
proces precies zo snel verloopt als we vinden dat het zou kun-
nen verlopen?
Je krijgt meteen ook een Orwelliaanse discussie. Wie nu nooit 
een goedkeuring over de kritieke datum heen laat gaan, vindt 
dat hij het goed doet, en heeft geen behoefte aan ‘Big Brother 
is watching you’. Dat gevoel leeft heel sterk: moeten wij een 
systeem laten bepalen hoe wij ons werk inrichten? We zijn toch 
allemaal professionele medewerkers?
De volgende vraag is dan: heeft het inrichten van een workflow 
hier meerwaarde?

We hebben besloten Livelink professioneler in te richten. Nu 
kennen we in het proces drie mijlpalen: de datum van de verga-
dering van de Provinciale Planologische Commissie, de Hoor-
zitting (waar burgers hun bezwaren mogen komen toelichten) 
en de einddatum. We hebben tegen elkaar gezegd: laten we 
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voortaan de medewerker op basis van zijn professionele erva-
ring de ruimte geven om een inschatting te maken van ieder 
plan. Is het ingewikkeld? Zijn er veel bezwaren te verwachten?
Dus we kunnen een standaardtermijn instellen. Als er een 
bezwaar binnenkomt, telt de flow er automatisch een dag bij 
op. En zo komen we tot een gewenste termijn. Voor complexe 
dossiers hanteren we gewoon de maximale termijn. Binnen die 
termijn gunnen we onze medewerkers hun vrijheid. Alleen als 
je een mijlpaal nadert, gaat het systeem piepen.

Zo is iedereen tevreden. De organisatie weet waarop je stuurt, 
je sluit aan bij bestaande werkwijzen en de medewerker voelt 
zich vrij genoeg om met plezier zijn werk te doen.

Bestemmingsplannen/DURP

Onze afdeling is erg gericht op bestemmingsplannen. Dat 
heeft zelfs doorgewerkt in de keuze voor het scannen van do-
cumenten. We zijn gestart met de bestemmingsplannen. Een 
bewuste keuze. We dachten: als je bestemmingsplannen erin 
krijgt, krijg je alles erin. En het is gelukt. Aanvankelijk waren het 
bestanden met een enorme omvang, maar nu is de omvang 
teruggebracht terwijl de kwaliteit goed is gebleven.

De bestemmingsplannen komen terecht in e-dossiers, en die 
dossiers zijn gekoppeld aan de geotheek, onze verzameling 
geografische bestanden. Als alles goed werkt, kun je heen en 
weer springen tussen kaart en dossier. Via de kaart kun je dan 
zien welke dossiers op een bepaalde locatie nog meer een rol 

spelen. Op den duur willen we natuurlijk alle informatie digi-
taal kunnen uitwisselen met gemeenten. Als straks alle geogra-
fische informatiesystemen, met elkaar kunnen communiceren, 
kan alles op elkaar worden gelegd. 

Voor een aantal proef gemeenten hebben we al een e-portaal 
geopend waarop ze hun plannen digitaal kunnen indienen. Het 
idee is dat gemeenten straks ook toegang krijgen tot een aantal 
mappen in de dossiers in Livelink waarin ze iets moeten doen. 
Dat is ook een onderdeel van de elektronische dienstverlening. 
Het is een proces dat enorm veel winst kan opleveren. Het 
voorkomt ook dat het lijkt alsof je bezig bent met het digitalise-
ren van het bestaande. We zijn namelijk bezig met het inrich-
ten van nieuwe samenwerkingsvormen met partners.

De cultuurverandering

Livelink wordt ingericht volgens het principe ‘openbaar, 
tenzij…’ heel de organisatie kan straks zien waarmee ik bezig 
ben. In een dossier kun je zelfs tot op de seconde nauwkeurig 
zien wie wat heeft gedaan. Dat is een culturele verandering 
die ook vraagt om een nieuw soort etiquette. Het is natuurlijk 
niet netjes om overal in te snuffelen. Ik loop nu ook niet zo-
maar de kamer van mijn collega binnen om louter uit nieuws-
gierigheid zijn dossiers eens te bekijken. Dat is natuurlijk niet 
de enige cultuurverandering. Livelink geeft sturing en wijst 
je op termijnen. Je verliest een zekere vrijheid. Dat zijn best 
moeilijke veranderingen voor medewerkers die aan autono-
mie hechten.
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Integratie met internet en intranet

Bij PZH zijn internet en intranet al in elkaar gegroeid. Als je als 
ambtenaar inlogt op de website, krijg je een paar menu-opties 
erbij en heb je het intranet. Livelink is onderdeel van de suite 
waarin ook het contentmanagementsysteem (CMS) is opgeno-
men. De volgende stap is dat bezoekers, burgers, gemeenten 
kunnen inloggen om hun eigen rol in het contact met de pro-
vincie te kunnen spelen. De stap naar het inzien van bepaalde 
dossiers in Livelink is dus klein. Er moet beveiligingstechnisch 
nog wel het een en ander worden geregeld.

Tenslotte…

Livelink wordt in etappes uitgerold. De bedoeling is in ieder ge-
val de elektronische dossiers door heel de organisatie te gaan 
gebruiken, voor de documentopslag. Aan het eind van 2007 
moeten de e-dossiers voor heel PZH beschikbaar zijn.

In maart of april 2007 wil onze afdeling helemaal met Livelink 
werken en niets meer op papier afhandelen. Als je een work-
flow start, word je door de flow gestuurd. In Livelink krijg je 
taken toebedeeld. Bij een taak staan werkinstructies. Die werk-
instructies zou je decentraal moeten kunnen beheren, zodat 
het veel gemakkelijker is om specifieke instructies te geven. 
Maar dat kan nu niet. De vastberadenheid om de eilandjes 
van vroeger tegen te gaan is zo groot, dat alles zoveel mogelijk 
centraal wordt geregeld.

Er staat veel druk op dit project. Daarom bereiken we in korte 
tijd ook relatief veel. Dat komt ook doordat een aantal mensen 
zich zeer verantwoordelijk voelt voor het slagen van het pro-
ject. Die zou je eigenlijk altijd in je organisatie moeten hebben: 
op iedere afdeling mensen die zich verantwoordelijk voelen 
voor het introduceren van vernieuwingen.

In de beginfase heeft de techniek een deel van het proces 
gedreven. Men zegt vaak dat dat niet goed is. Maar ik denk dat 
het zeker nuttig is geweest. Nieuwe techniek dwingt je ook om 
nieuwe werkmethoden te ontwikkelen en te slimmer te gaan 
werken. 

Overigens valt de balans tussen inspanning en opbrengst bij 
het elektronisch dossier veel beter uit dan bij workflow. De 
meeropbrengst kun je veel duidelijker aantonen. Bij workflow 
win je aan kwaliteit, aan betrouwbaarheid van informatie. Dat 
is allemaal veel minder direct zichtbaar.
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“Je kunt ook kiezen voor een platformoplossing”

Ernest Denis, gemeente Amersfoort

Ernest Denis (1962) is sinds 1 februari 2006 hoofd Informatisering bij de gemeente 

Amersfoort. Hij werkte eerder bij de Universiteit van Utrecht als onderzoeker en docent, bij 

de VNG, bij British Telecom (programmamanager van het Millenniumprogramma binnen 

Nederland voor Syntegra), bij KPN en bij de gemeente Almere (I&A-coördinator).
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In Amersfoort wil hij met zijn afdeling een informatiearchitec-
tuur en gemeentebreed informatiebeleid en dienstverleningsbe-
leid vormgeven.

Wat versta je onder workflow?

Workflow is processturing. Workflow kom je in iedere situatie 
tegen, geautomatiseerd of niet. Workflow is het inrichten van je 
organisatie op basis van processen.

Wat versta je onder documentflow?

Documentflow is de stroom van documenten. Sturing vanuit 
een proces heeft daar niets mee te maken. De documentstroom 
kan volledig haaks staan op de processen.

Internet is procesinnovatie

Mijn stelling is: “De essentie van de internetrevolutie is pro-
cesinnovatie”. Het is een statement. Een statement om een 
gevoel uit te drukken, een gevoel dat de essentie van internet 
nog lang niet overal in de praktijk is doorgevoerd.
Tot vandaag de dag zie je dat internet vooral wordt gebruikt 
voor de buitenkant, voor communicatie met de buitenwereld. 
Veel belangrijker is de interactie die internet mogelijk maakt. 
Daar gaat het uiteindelijk om. Interactie met de buitenwereld. 
En om dat goed te kunnen doen, is digitalisering nodig, digita-
lisering van de organisatie. Digitalisering levert nieuwe organi-
saties op.

Ik heb daar wel mooie voorbeelden van. Ik werkte jaren geleden 
bij KPN. Je had daar een businessunit Bedrijfscommunicatie 
waar 250 mensen werkten. Mijn club kreeg van die business-
unit de opdracht: ‘Internet, daar moeten we wat mee. Verzin 
eens iets.’ Toen is er een community opgezet voor die busi-
nessunit die als een soort marktplaats functioneerde voor het 
aanbod van en de vraag naar werk. Dat was zo’n succes, dat 
die community uiteindelijk de hele businessunit Bedrijfscom-
municatie inkromp tot nog maar zo’n 25 personen.

In het bedrijfsleven zie je dus al langer dat nieuwe soorten orga-
nisaties ontstaan: Amazon, Dell. De hele detailhandel valt weg.
Ik ben er zeker van dat het ook voor overheidsorganisaties 
geldt. Die gaan enorm veranderen. De commissie-Jorritsma 
heeft daar al een soort schets van gemaakt en gesteld dat 
straks de gemeente voor de burger het portaal zal zijn om in 
contact te komen met de overheid. Met alles wat overheid is. 
Dat lijkt me mooi, de gemeente als centraal loket.

Ooit schreef ik een visiedocument voor de VNG. Dat zal een 
jaar of tien geleden geweest zijn. Daarin schetste ik het beeld 
van een automatiek. Over tien jaar, schreef ik, kun je je pas-
poort uit de muur van het gemeentehuis trekken nadat je het 
digitaal hebt laten aanmaken. Voor zulke producten zijn hele-
maal geen mensenhanden nodig.
Toen was dat visie, nu zie je dat het zo goed als de realiteit is. 
Dat betekent nogal wat voor overheidsorganisaties. Je ziet dat de 
kwaliteit binnen de organisatie gaat verschuiven. Nu heb je een 
heleboel balies, de ene balie doet paspoorten, de andere rijbe-
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wijzen, de derde vergunningen. Hoe meer de aanvraag van zulke 
producten via internet wordt gestart, hoe meer vaardigheden 
medewerkers van de gemeente moeten hebben om aan de vraag 
te kunnen voldoen. Als ze er sowieso nog aan te pas komen.

Overheidsorganisaties worden vraaggericht. Als een burger rond 
zijn huis iets wil gaan verbouwen, wil hij niet een serie vergunnin-
gen aanvragen. Dus wil je, als overheid, hem een omgevingsver-
gunning aanbieden. Dat vraagt nogal wat van je organisatie, want 
je moet allerlei afdelingen erbij betrekken zonder dat de burger 
daar iets van merkt. Dus ga je je organisatie rond dat proces orga-
niseren, ga je de bestaande processen heel anders organiseren.

DMS en WFMS

Toen Amersfoort een nieuw documentmanagementsysteem 
(DMS) ging aanbesteden, waren de voornaamste eisen de 
koppelbaarheid met en de benaderbaarheid vanuit processyste-
men. Heel eenvoudig, we hebben in de aanbesteding aangege-
ven: gij zult koppelen met die en die systemen en dan moet het 
werken met die en die reactietijd. Dat was niet moeilijk om aan 
te geven, want Amersfoort is een Centric-gemeente, dus de le-
veranciers kenden al die systemen waarmee ze zouden moeten 
koppelen. Dat was de DMS-aanbesteding.

Eigenlijk hadden we het anders moeten doen. We hebben 
geleerd. We zitten nu in het aanbestedingstraject voor een 
workflowmanagementsysteem (WFMS). Je hebt in zo’n traject 
te maken met drie belangrijke kostenposten. Op de eerste 

plaats de licenties. Daarbij komen de kosten die je moet maken 
om processen te digitaliseren. Dat is per proces al een heel 
aardig bedrag. En tenslotte, en dan heb ik het over een heel 
substantieel deel van de kosten, tenslotte heb je de koppelings-
problematiek. Die is voor workflowmanagement veel heftiger 
dan voor documentmanagement. In een WFMS moet je de 
functionaliteit van een processysteem kunnen oproepen, dat 
hoeft in een DMS niet.

Als die koppelingen zo duur zijn, dan kun je jezelf de vraag 
stellen: waarom kiezen we niet voor een platformoplossing? 
We werken al met het Micosoftplatform, daar zitten al een 
heleboel workflowfunctionaliteiten in, en de koppelingen zijn 
veel gemakkelijker. Alle systemen moeten immers al met Win-
dows samenwerken. Je WFMS hoeft dan niet meer te zijn dan 
een ‘add on’ en via xml kun je alles aan Windows koppelen. Je 
moet als gemeente niet alles zelf gaan ontwikkelen: de markt 
heeft de problematiek van het koppelen al lang onderkend.

Die vraag wordt nog interessanter als je weet dat alle produc-
ten van Centric binnenkort volledig met Microsoft gekoppeld 
kunnen worden. Dan ligt het advies voor de hand: ga helemaal 
over op Microsoft. Je spreekt dan over een kostenbesparing 
van misschien wel tachtig procent, wat betekent dat je onder 
allerlei grenzen blijft en helemaal geen aanbesteding meer no-
dig hebt. De kosten voor licenties en voor modellering worden 
minimaal, de koppelingskosten nihil.

Het is een mooie gedachte: precies de goede combinatie van 
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platform, RM, DM en WFM. Het moet in de praktijk natuurlijk wel 
werken. En als het werkt, dan kun je alles in een portal kwijt. Die 
weg hadden we eigenlijk van begin af aan moeten bewandelen.

Ons DMS wordt puur en alleen een documentopslagsysteem. 
Documentroutering gebruiken we voor een aantal specifieke pro-
cessen: de post bijvoorbeeld. Alles wat beleid en besluitvorming 
is, gaat in het DMS. Die processen vragen zoveel flexibiliteit dat 
een WFMS die niet kan bieden. In een WFMS handel je toch 
specifieke processen af en die processen voldoen aan een aantal 
kenmerken: ze zijn strak georganiseerd, kennen relatief weinig 
uitzonderingen en komen vaak voor, het zijn bulkprocessen.

De omgevingsgvergunning

De omgevingsvergunning is een goed voorbeeld. Dat is een 
complex geheel, maar wel bijzonder geschikt voor WFM. Je 
kunt namelijk ook digitaliseren op hoofdlijnen en per geval 
afwijken. Met het vormgeven van de omgevingsvergunning in 
workflow zijn we nu druk bezig.

Het aardige is dat de vraag om iets te doen met digitalisering 
van de omgevingsvergunning uit de organisatie kwam, uit 
de lijn. Wij van Informatisering hoeven alleen maar mee te 
denken: hoe geef je die digitalisering het beste vorm? We zijn 
meteen af van het stempel ‘workflowmanagement komt uit de 
ICT-hoek’. Wij willen voorkomen dat wij dé interne verkopers 
van het systeem worden. Het gaat er uiteindelijk om dat zij 
een probleem hebben en wij ondersteuning bij de oplossing 

van dat probleem leveren. Als de ‘pull’ uit de lijn komt, maakt 
het je veel makkelijker beslissingen binnen de organisatie voor 
elkaar te krijgen en draagvlak te verwerven. Dat laatste is nu 
zelfs te goed gelukt: er is zoveel draagvlak dat er hooggespan-
nen verwachtingen zijn en dan moet je hollen om het allemaal 
goed voor elkaar te krijgen. Dat draagvlak is nu bijna een risico 
geworden. Grappig is dat eigenlijk.

Wat wij wel doen, is ‘pull’ uit de lijn creëren. Mensen moeten 
het snappen, ze moeten bij digitalisering het gevoel krijgen: 
“Het kan!” Dan pas zullen ze mee willen doen.

Die omgevingsvergunning zal niet meteen tot in detail worden 
gedigitaliseerd. We kiezen voor een ‘hoge-niveauvariant’, waarin 
we niet alles in een keer veranderen. Eerst het hele proces goed 
bekijken, en dan stapje voor stapje de ondersteuning regelen. 

Proeftuinen

Binnenkort starten we met een aantal proeftuinen. Daarin gaan 
we een aantal processen helemaal digitaal laten verlopen. We 
bekijken twee manieren. Allereerst de ‘best of breed’ - manier. 
Dan kijken we naar een product dat zich bewezen heeft voor 
dat proces. En dat zetten we af tegen de andere manier, de 
platform-manier. We nemen processen en laten die op verschil-
lende manieren afhandelen.

Uiteindelijk zullen wij onze processen gaan sturen met een 
‘hybride variant’: DMS naast WFMS naast BPEL. Zodat we niet 
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met verkeerde systemen processen proberen te automatiseren. 
Je hebt daar voorbeelden zat van. Heel wat gemeenten pro-
beren beleidsprocessen met WFMS af te handelen. Dat wordt 
een ramp, door de vele uitzonderingen in zulke processen. Je 
hebt een WFMS nodig voor de strakke processen: burgerzaken, 
omgevingsvergunning.
Amsterdam heeft dat veel slimmer gedaan: politieke besluit-
vorming wordt daar digitaal ondersteund door een DMS. Dan 
werkt het wel, want in een DMS kun je alle kanten op met je 
document. Met BPEL zorg je voor een goede verbinding tussen 
de verschillende applicaties die je gebruikt.

Aanbestedingstraject wordt kennistraject
We hebben van ons aanbestedingstraject eigenlijk een kennis-
traject gemaakt. Dat is een nieuwe manier van kijken naar de 
dingen. We hebben gezegd: binnen de organisatie zijn nu aller-
lei gevoelens en vermoedens van hoe het kan werken, work-
flowmanagement. Nu moeten we die gevoelens concretriseren.
We zijn steeds met een hele ploeg mensen bij andere gemeen-
ten gaan kijken, hoe die het gedaan hebben. Dat lijkt op het 
eerste gezicht nogal heftig en kostbaar, maar het behoedt je 
voor zoveel valkuilen, voor zoveel verkeerde keuzes, dat je er 
uiteindelijk veel mee bespaart. Veel geld en veel verkeerde ener-
gie. Al die bezoeken hebben managers en AO-medewerkers 
heel duidelijk op het goede spoor gezet.

We hebben voorbeelden gezien van hoe het niet moet. Je kunt 
bijvoorbeeld niet alle processen in WFMS doen, dat werkt niet. 
En ook zijn sommige combinaties van DMS en WFMS in de 

praktijk geen succes. Soms heeft een gemeente gewoon de 
verkeerde keuze gemaakt. 

Reorganisatie

In Amersfoort gaat de introductie van DMS en WFMS gelijk op 
met de reorganisatie. Daar ben ik wel blij om. We kunnen nu 
dingen verankeren, we hebben nu een veel betere greep op wat 
de organisatie aan IT en architectuur wil gaan gebruiken. Het is 
niet meer zo dat iedereen voor zijn procesje zelf de automati-
sering gaat regelen.

En ach, elke introductie van WFMS/DMS is een reorganisatie 
op zich. Mensen moeten toch anders gaan werken. Als je reor-
ganisatie tegelijkertijd plaatsvindt, is het enige verschil de mate 
waarin ze anders moeten gaan werken.
Je ziet dat sommige medewerkers dan heel snel willen, alles 
moet in een keer anders, liefst binnen een dag. Voor de meeste 
medewerkers zijn veranderingen in kleine stapjes het beste. Ze 
willen hun werkwijze eigenlijk niet veranderen maar laten zich 
toch, met mate, sturen.

Hoe verder
Ik weet dat het verder gaat bij Amersfoort, maar hoe precies, 
dat kan ik niet zeggen. Het zijn momenteel roerige tijden. Het 
kennistraject heeft ons veel helderheid opgeleverd, maar ook 
veel keuzes over hoe we verder gaan, welke samenwerkings-
verbanden we moeten kiezen. We zijn nu weer in een fase van 
kiezen beland, van strategische keuzes. 
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Als ik niet aanwezig
zou zijn, was 
communicatie tussen 
gekoppelde systemen
een waardeloze 
kakofonie. Enkel 
gekakel en geruis; 
alles zonder harmonie.
Zeg maar; een orkest
zonder dirigent, die alle 
partituren kent.
Gegevens van systeem
A zouden systeem B
nooit bereiken, omdat
ze niet gelezen noch 
begrepen worden.
Maar door mijn 
tolk- vertaler rol,
slaat geen enkel 
systeem meer op hol.
Ik sta open en spreek
met elk systeem,
Ik ben universeel en
vertaal voor iedereen.
Zo musiceren strijkers, 
blazers en alle anderen
in het proces als één
harmonieus symfonie-
orkest.

Procesorkestratie

Hein van den Assem, 2007
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“Het moet allemaal goed integreren”

Chris Kunkeler, gemeente Rotterdam

Chris Kunkeler is Senior-Adviseur Concernsystemen bij het Kenniscentrum Concernsystemen 

Rotterdam, dat sinds 2007 is ondergebracht bij de Servicedienst. Zijn aandachtsgebieden zijn 

onder andere processen en architectuur. 
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In die zin is hij betrokken bij de invoering van het documentma-
nagementsysteem Hummingbird bij de gemeente Rotterdam. 
Die invoering startte onder de naam Rosetta en was gericht op 
een concernbrede uitrol. 
Intussen is besloten dat eerst de Bestuursdienst het systeem 
gaat gebruiken. De naam van het systeem is ook veel Rotter-
damser geworden: Doc.Loods.

Workflow. Wat is dat en wat hebben mensen en organisa-
ties eraan?
Om een bedrijfsproces te verbeteren, kan het lonen om het 
bedrijfsproces te automatiseren met behulp van workflowma-
nagementfunctionaliteit. Dat houdt in dat een medewerker op 
de juiste tijd en tijdens de juiste stap wordt voorzien van infor-
matie om beslissingen te nemen of activiteiten uit te voeren. 
Die informatie kan bestaan uit documentaire informatie, maar 
bijvoorbeeld ook uit gegevens uit een database. Hierbij staat 
het bedrijfsproces centraal, niet het document.

Documentflow. Wat is dat en wat hebben mensen en orga-
nisaties eraan?
Documentflow is het routeren van documenten langs één of 
meerdere medewerkers. Het document en de weg die het aflegt 
door de organisatie staat hierbij centraal en niet het bedrijfspro-
ces. In het bedrijfsproces is het document slechts een ingre-
diënt. Het document komt binnen in het postvakje van een 
medewerker, die doet er iets mee, stuurt het naar het volgende 
postvakje van een andere medewerker, die er iets mee doet, en 
zo gaat dat door.

 
De term procesorkestratie speelt nu ook een belangrijke 
rol in Rotterdam…
Als een organisatie behoefte heeft aan workflowmanagement-
functionaliteit, dan kan zij kiezen uit verschillende software-op-
lossingen. Zij kan een workflowmanagementapplicatie aanschaf-
fen. Ook kan zij, en dat is een nieuwe ontwikkeling, gebruik 
maken van zogenaamde procesorkestratietools. Dat zijn tools 
die oorspronkelijk bedoeld waren om processen te ondersteu-
nen waarbij de nadruk lag op het integreren van webservices, 
applicaties en/of gegevenssets. Zo’n tool was nauwelijks of 
helemaal niet zichtbaar voor gebruikers, want het was dan een 
tool voor integratiespecialisten. Tegenwoordig zijn deze tools, 
meestal in het kader van een servicegerichte architectuur, ook in 
te zetten als workflowmanagementtools Hierbij wordt uiteraard 
ook steeds meer aandacht besteed aan de gebruikersinterface.

Rotterdam is aan het onderzoeken of een dergelijke orkestratie-
tool geschikt is om in te zetten ten behoeve van workflow. Cru-
ciaal daarbij is wat de gemeente precies wil, wat zij echt nodig 
heeft en of het past in de concernbrede informatiearchitectuur.

Het is een drietrapsraket. Van documentflow via workflow naar 
procesorkestratie.

Rotterdam en Doc.Loods

Eigenlijk is het in Rotterdam heel klein begonnen, een paar 
jaar geleden. Het post- en archiefsysteem van de Bestuurs-
dienst moest worden vervangen. De Bestuursdienst wilde een 
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aanbesteding starten voor een nieuw post- en archiefsysteem. 
Een aantal diensten die waren afgesplitst van de Bestuurs-
dienst wilden ook meedoen. De plannen voor de aanbesteding 
raakten bekend bij nog meer diensten en op zeker moment 
was het zover dat het systeem Europees zou moeten worden 
aanbesteed. Al die diensten hadden veel meer wensen dan 
post en archief alleen: het ging om documentmanagement en 
documentroutering.

Wat ongewijzigd bleef, was de intentie om een applicatie aan 
te schaffen, een systeem. Het was toen in Rotterdam, en nu op 
veel andere plaatsen nog steeds, heel gewoon om in applica-
ties te denken. En die applicaties moesten vooral functiegericht 
zijn. Samengevat was de wens van Rotterdam: een functionaris 
van de gemeente moest met de aan te schaffen applicatie zijn 
document kunnen ontvangen, er iets mee kunnen doen en het 
afhandelen. De routering in de applicatie betekende eigenlijk 
niet veel meer dan dat een document van de ene bak naar de 
andere gestuurd moest kunnen worden.

De aanbesteding leverde uiteindelijk, tamelijk klassiek, een 
systeemintegrator op met een systeem. Dat systeem was Hum-
mingbird. Het enige wat Hummingbird niet kon leveren, was 
functiegericht workflowmanagement dat voldeed aan de eisen 
die Rotterdam stelde. Daarom zat Ultimus in de aanbieding, 
een add on op Hummingbird speciaal voor de workflow. Uit-
eindelijk hebben we Ultimus niet aangeschaft. Rotterdam start 
nu met het DMS, vanuit de Bestuursdienst, zonder workflow. 
Dat project heeft de naam Doc.Loods gekregen.

De periode tussen de eerste gedachte aan een nieuw post- en 
archiefsysteem tot de afronding van de aanbesteding duurde 
wel twee jaar. Intussen was het concern Rotterdam ook niet stil 
blijven staan. Allerlei veranderingen waren aan de gang. Veran-
deringen die je in een paar heldere zinnen kunt samenvatten.

Een nieuw uitgangspunt was: “Van kokers naar ketens”.
De gemeentelijke organisatie bestond, en bestaat voor een 
deel nog steeds uit diensten die allemaal volledig op zichzelf, 
als kokers, hun eigen processen uitvoerden. Ze hadden eigen 
taken, eigen loketten, vaak ook een eigen vakwethouder. Ze 
keken niet naar processen die ze gezamenlijk uitvoerden, naar 
de mogelijkheid van bundeling van dienstverlening.
Daar moest verandering in komen. De diensten moesten meer 
voor de burger gaan doen. Dat resulteerde bijvoorbeeld in 
de oprichting van de dienst Publiekszaken, waarin een groot 
aantal diensten hun loketten onderbrachten. Publiekszaken is 
dus veel meer dan de voortzetting van Burgerzaken onder een 
nieuwe naam, het is de frontoffice van de gemeente. De dien-
sten zijn feitelijk de backoffice geworden. Overal in de stad zie 
je ook stadswinkels de deuren openen, decentrale vestigingen 
van de dienst Publiekszaken.

Als je nu een rijbewijs wilt ophalen, ga je naar een stadswinkel, 
naar Publiekszaken. Voorheen moest je je melden bij het loket 
van de dienst BZ. Die dienst is nu voor de burger onzichtbaar 
in de backoffice verdwenen.

Een tweede grote wens was: “Verbetering van dienstverlening 



en bedrijfsvoering”. Het concern Rotterdam werkt vooral voor 
de burgers en bedrijven van Rotterdam maar lijkt zich daar 
vreemd genoeg nauwelijks van bewust. Alleen al om de dienst-
verlening te verbeteren, is verbetering van de bedrijfsvoering 
noodzakelijk. Verbeteren van de dienstverlening betekende een 
kanteling van de organisatie.

Het derde nieuwe uitgangspunt was: “We doen het als één 
concern, tenzij…” Dus als iets kan worden gecentraliseerd 
binnen Rotterdam, dan wordt het ook gecentraliseerd. Bijvoor-
beeld de ondersteuning van documentmanagement.

Maar het ging ook om heel andere zaken. Nog niet zo lang 
geleden hadden alle Rotterdamse diensten een eigen financiële 
afdeling, een eigen personeelsafdeling en een eigen automa-
tiseringsclubje. Allemaal afdelingen die voor iedere dienst 
dezelfde processen uitvoerden. Het is veel slimmer om dat te 
bundelen, tot een Shared Service Center. Dat is in Rotterdam 
de Servicedienst geworden. De hele ICT gaat daar ook in op.

Al die concernontwikkelingen vragen om een andere manier 
van procesvoering en tegelijk een andere manier van onder-
steuning. Het was noodzakelijk om eens na te gaan denken 
over een gezamenlijke ICT-architectuur. Dat is ook gebeurd 
en in Rotterdam is gekozen voor een servicegerichte architec-
tuur, SOA. Dat betekent dat er een einde moet komen aan de 
applicatiegerichte architectuur. Een heleboel applicaties waarin 
informatie is ondergebracht, moeten om zeep worden gehol-
pen. Het zijn er in Rotterdam wel 1500, en dan gaat het alleen 
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om de applicaties die bekend zijn, niet om allerlei accessda-
tabases en excelsheets waarvan wij het bestaan helemaal niet 
kennen en alleen maar vermoeden.

Het DMS is een van die 1500 applicaties. En net als iedere 
andere applicatie past het DMS niet zomaar in het kader van 
SOA.

Goed, we hadden een keuze gemaakt voor een ICT-architec-
tuur en het project Rosetta was zich intussen autonoom en op 
eigen kracht aan het ontwikkelen. Daar was niets aan te doen, 
behalve dat we op een zeker moment hebben gezegd: Rosetta 
moet een pas op de plaats maken, we moeten het hele DMS 
herijken.
Wat we bijvoorbeeld misten, was beleid op het gebied van 
documentmanagement. En dan bedoel ik concernbeleid. Ook 
was er geen ICT-beleid voor documentmanagement. We had-
den een contentmanagementsysteem, een documentmanage-
mentsysteem, en een klant- en relatiesysteem (CRM). Allemaal 
systemen met overlappende functionaliteit. Maar we hadden 
nooit vastgelegd welke informatie we in welke systeem wilden 
vastleggen. En het is juist handig om vooraf te bedenken voor 
welke doelen je welke systemen inzet, zodat je geen dubbel 
werk doet en geen dubbele kosten maakt.

Bestuursdienst kan niet wachten
Intussen hebben we wel de uitgangspunten voor het beleid op 
het gebied van documentmanagement geformuleerd, en die 
kun je samenvatten met de term ‘proces- en zaakgericht wer-

ken’. Dat beleid wordt nu uitgewerkt voor Rotterdam. Ook is de 
inrichting van een SOA gestart.
Maar de Bestuursdienst kon niet langer wachten, die zat met 
een acuut probleem: het ontbreken van de mogelijkheid om 
op een eigentijdse manier aan post- en archiefregistratie te 
doen. Eerlijk gezegd is het niet bijzonder complex wat de 
Bestuursdienst wilde en wil, technisch gezien. Het ging om een 
eenvoudig proces. Dus hebben we gekozen voor een tweespo-
renbeleid.

We voeren Hummingbird in als nieuw post- en archiefsysteem 
bij de Bestuursdienst. Het is wel iets meer dan alleen post en 
archief, maar goed. Dat is het project Doc.Loods.
Daarnaast werken we het proces- en zaakgericht werken verder 
uit, samen met de nieuwe architectuur. In die nieuwe architec-
tuur speelt BPEL een belangrijke rol. Met BPEL kunnen we de 
workflow die we wensen wel realiseren, is mijn verwachting. 
BPEL maakt ook procesorkestratie mogelijk, het uitwisselen 
van gegevens tussen systemen in een geautomatiseerd proces. 
Eigenlijk moet je zelfs zeggen dat we gaan werken met proces-
orkestratie en niet met workflow.

Die procesorkestratie gaan we uittesten in een proefomgeving. 
Het ‘Rotterdams LAB’ noemen we die. We willen dan kijken of 
we alles kunnen bereiken wat we willen bereiken. We hebben 
gebruiksvriendelijkheid, dus de ‘human interface’, hoog in het 
vaandel. Het moet allemaal goed integreren met de bestaande 
kantooromgeving. Bovendien moet het toekomstvast zijn, dus 
passen binnen de architectuur die we voor ogen hebben. En 
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uiteindelijk zijn we ook gericht op het kunnen hergebruiken 
van services, en dat kan alleen als Hummingbird als service te 
benaderen is door BPEL.

Voor wie het als plaatje wil zien, heb ik er wel een plaatje van. 
Hier is het:
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werkprocessen

procesondersteuning d.m.v. workflowmanagement (human workflow)

BPEL4People

backoffice  applicaties

ZM

GM

midoffice:
- beveiliging
- beheer
- monitoring
- performance
- webservice catalogus

gemeentebrede
midoffice
(MOB)

basisregistraties

ENTERPRISE SERVICE/MESSAGE BUS (BACKOFFICE BROKER)

gegevensdistributie, gegevenssynchronisatie tussen
basisregistraties en backoffice applicaties

procesorchestratie
BPEL procesmanager

gebruikers in de front en backoffice

grenzen van etalage/proof of concept workflowmanagement.

NB. Het d.m.v. een proof of concept toetsen van midoffice
en/of backoffice broker oplossing vind plaats in aparte projecten.

I-way webservice
schil random API

hummingbird

hummingbird

documentmanagement

datawarehouses
(bijv. financieel)

gedacht wordt aan:
- exploitatievergunning
- parkeervergunning
- derde proces met WfM-DM
insteek

bron: Benno de Jongh, KJP Consultants



de grote stad6�



de grote stad 6�

“Het gaat om het volgen en ondersteunen van de  
bestuurlijke besluitvorming”

Micha Hes, Gemeente Amsterdam

Micha Hes (1970) is senior adviseur bij de directie Bestuurs- en Managementondersteuning 

van de Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam. Hij is sinds april 2004 betrokken bij de 

invoering van Andreas, het digitale systeem dat de bestuurlijke besluitvorming gemeentebreed 

ondersteunt. Hij coördineerde de implementatie van Andreas over 45 organisaties en 1000 

gebruikers.
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Na een periode waarin hij de organisatieveranderingen be-
geleidde en alle communicatie rondom het project voor zijn 
rekening nam, is hij nu projectleider van flankerende projecten.

Na zijn studie Politicologie werkte Micha onder andere als advi-
seur bij Senter/EG-Liaison op het gebied van Europese subsi-
dies voor milieu en technologie en bij een adviesbureau op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Workflow. Wat is dat en wat hebben mensen en organisa-
ties eraan?

Workflow is een voorgedefinieerde procesinrichting die je digi-
taliseert om zicht te houden op het proces en de eenheid van 
handeling. Voor een organisatie is het erg nuttig om daar zicht 
op te hebben. Workflow heeft alles te maken met afspraken 
over hoe processen moeten verlopen. Dat voorkomt onnodige 
chaos. 
Als je met workflow werkt, begrijpen de medewerkers de pro-
cessen op den duur beter, kunnen ze veel gemakkelijker antici-
perend optreden, en houden ze zicht op wat er gebeurt.

Documentflow. Wat is dat en wat hebben mensen en organisa-
ties eraan?

In Amsterdam maken we geen verschil tussen documentflow 
en workflow. Je kunt ze niet los zien van elkaar. Uiteindelijk 
houd je ook met documentflow een beter zicht op het proces. 
In die zin zijn ze hetzelfde.

In het project Andreas lag de documentflow al vast. We hebben 
daar workflow aan gekoppeld en dat heeft geleid tot een beter 
inzicht in hoe de bestuurlijke processen verlopen.

Overigens hebben we in verband met Andreas nooit gesproken 
over workflow of documentflow. Die woorden zijn jargon en je 
verkoopt er niets mee. Het ging om het volgen en ondersteu-
nen van de bestuurlijke besluitvorming. We hebben Andreas 
neergezet met begrippen als transparantie en efficiëntie.

Vanaf 2001 hebben we nagedacht hoe we de procesuitvoering 
beter konden laten verlopen en over het benutten van IT daar-
bij. We waren het eens over wat we wilden bereiken: eenheid en 
helderheid op het proces, helderheid op de inhoud.

Het was al snel duidelijk dat de afhandeling van de bestuurlijke 
processen centraler moest verlopen. We hebben vervolgens 
een houtskoolschets gemaakt van hoe het er dan uit moest 
komen te zien: onderwerpsdossiers en zaakdossiers, waarbij 
de zaakdossiers behandelingen naar de verschillende gremia 
moesten bevatten. Ook hebben we de processen beschreven. 
Zo hebben we Andreas ingericht.

Als ik erover nadenk, zijn het bij ons eigenlijk de dossiers die 
‘flowen’.
Verder wordt Andreas in de praktijk vooral gebruikt als registra-
tietool, veel minder als workflow- of documentflowtool.
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De start van Andreas

We zijn begonnen te kijken naar dossiers en dossierstructuur. 
Pas toen we de dossierstructuur hadden uitgedacht, zijn we 
gaan kijken hoe we die konden vertalen naar IT. Het resultaat 
daarvan was een bestek, en met een bestek konden we aanbe-
steden.

De voorbereiding is zeer grondig geweest en die grondige voor-
bereiding werkt nu nog in ons voordeel.
We hebben ons bestek aanbesteed als ‘een Europese aanbe-
steding voor de inrichting van een bestuurlijk systeem met een 
DMS’. Die aanbesteding is gewonnen door Capgemini met 
Documentum, onder andere vanwege de schaal waarop we in 
Amsterdam werken.

Het bestek was een bestek waarbij 80% beschreven was. We 
wisten dat we niet alle processen tot in detail hadden uitge-
werkt. Dat hebben we uiteindelijk met de leverancier en de 
gebruikers samen gedaan. Daarna hebben we, met de ba-
sisinrichting, een pilot gedraaid naast het bestaande, vooral 
papieren proces. Maar het product was niet af en dat was heel 
duidelijk, dus hebben we na een maand besloten de pilot te 
staken.

Tijdens het project kwam, hoe kan het ook anders, de 
omschakeling van wat was bedacht naar hoe het in werke-
lijkheid tot stand wordt gebracht. Dat is een interessant pro-
ces, maar ook een moeilijk proces. Je moet ook inhoudelijk 

sterk staan. Het aansturen van een project als dit vraagt dan 
ook om een projectleider met veel ICT-ervaring in de eigen 
organisatie.

Na de pilot zijn we gebruikerssessies gaan organiseren. Dat 
heeft tot heel wat veranderingen geleid en veel van die veran-
deringen zijn doorgevoerd. Pas toen dat allemaal was verwerkt, 
hebben we een definitieve pilot georganiseerd waarvan we 
zeiden: deze pilot is cruciaal, als het nu niet werkt, stoppen we 
ermee. We hebben een beoordelingssysteem vastgesteld, waar-
mee gebruikers Andreas konden beoordelen. Dat was toch wel 
spannend. We kregen uiteindelijk een voldoende en daarmee 
viel het besluit tot invoering van Andreas.

Uiteraard was de eerste vraag: hoe pakken we de uitrol van 
Andreas aan? Je kunt allerlei ingewikkelde scenario’s verzinnen, 
en je vooraf overal zorgen over maken. Maar eigenlijk lag het 
voor Andreas nogal eenvoudig. Andreas is een webapplicatie. 
Wat heb je nodig voor het werken met een webapplicatie? Een 
browser, een url, een login-naam en een password. En een 
opleiding vooraf. Dus zeiden we: op 18 april 2005 rollen we uit, 
dat is een harde datum! Natuurlijk hadden we wel de positieve 
beoordeling nodig van de pilot. Maar aan die datum hebben 
we, tegen de klippen op, vastgehouden.

Het was een hele dynamische toestand om dat allemaal voor 
elkaar te krijgen. Dat is echt uniek per organisatie, het heeft te 
maken met de cultuur van je organisatie, en ook met de sterkte 
van je eigen team. We waren zeer gecommiteerd.
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Wat je leert

Op 18 april zijn we inderdaad ‘live’ gegaan. In het begin was er 
nog een beetje politiek rumoer. Het College van B en W heeft 
uiteindelijk een besluit genomen om met terugwerkende kracht 
uit te rollen, mits er wat dingen veranderd zouden worden. En 
ja, als je in productie bent, dan ga je eigenlijk pas echt testen. 
Het is eigenlijk net als autorijden. Het is toch een kwestie van 
kilometers maken.

We hebben sinds de uitrol een hoop geleerd. Een voorbeeld. 
Als je bestuurlijk procesgericht werkt, moet je ondersteunend 
ook procesgericht werken, volgens het boekje. Anders wringt 
het. Verder is de optimale inzet van mensen belangrijk. De 
gebruikers moeten aandacht krijgen en ergens terecht kunnen 
met hun problemen. De helpdesk is een asset, van doorslag-
gevend belang.

We hebben na een klein jaar een evaluatie gehouden. 
Daaruit bleek dat de snelheid en de gebruiksvriendelijkheid 
omhoog moesten. De stuurgroep van het project had al ge-
zegd: 2006 wordt het jaar van de gebruiker. Dus we hebben 
er alles aan gedaan om die snelheid en de gebruiksvriende-
lijkheid te verbeteren. Dat was een enorme klus. De snelheid 
moesten we zelfs per dienst aanpakken: vaak gingen daar 
enorme gegevensstromen over dunne draadjes. Dat schiet 
niet op. Een expert op het gebied van gebruiksvriendelijk-
heid heeft de site van Andreas beoordeeld op menu-opties, 
op naamgeving, op de logica van de plaats van de knoppen. 

Ook op dat punt hebben we nog heel wat kunnen verbete-
ren.

We zijn in de loop van de tijd ook ‘eerlijker’ gaan communice-
ren, we doen het nu zonder opsmuk. Die opsmuk heb je name-
lijk niet nodig: gebruikers zien toch wel dat het nuttig is, zo’n 
systeem. In Andreas kunnen ze ook echt stukken terugvinden, 
stukken in hun context. Er is eenheid van handelen. 

Een langdurig project

Een project als Andreas duurt van begin tot eind minstens vijf 
jaar. Wij hebben nu (eind 2006) pas een punt bereikt dat we 
denken: we kunnen best gaan uitbreiden. Andreas overal in 
de stad aanbieden. Nieuwe functionaliteiten en bestuurslagen 
toevoegen.

Andreas zelf is overigens niet gestart op aanvraag van het 
bestuur. De nieuwe gemeentesecretaris is de aanjager geweest: 
die wilde bij zijn aantreden de kwaliteit van de bestuurlijke be-
sluitvorming aanzienlijk verbeteren. Andreas is onderdeel van 
die kwaliteitsverbetering.

Er was zeker weerstand binnen de organisatie, dus een sterke 
sponsor, in ons geval de gemeentesecretaris, en sterke sturing 
zijn onmisbaar geweest. Belangrijk was ook de sterke focus: 
we wisten precies wat we met Andreas wilden en wat niet. En 
uiteindelijk bleek ook die vaste uitroldatum, waaraan niet te 
tornen viel, een zegen.
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Met Andreas wilden we dus transparantie bereiken, op de 
afhandeling, de planning en de inhoud. Het is moeilijk nu al 
concreet te praten over wat Andreas heeft betekend voor de 
planning en afstemming van bestuurlijke vraagstukken.
Vooraf hadden wij bedacht dat het vreemd zou zijn als de amb-
tenaar zelf kon bepalen in welke vergadering zijn stuk ter be-
handeling zou worden ingebracht. Je loopt dan toch het risico 
dat op een vergadering veel te veel stukken moeten worden 
behandeld. Maar dat blijkt in de praktijk geen probleem te zijn.
Het is nu zo dat ambtenaren zelf in Andreas invoeren wanneer 
zij willen dat een stuk wordt behandeld. Dan worden er uiter-
aard allerlei vervaldata aan gekoppeld. Ambtenaren krijgen het 
dan heel direct, heel confronterend voor hun neus als ze te laat 
zijn bij de afhandeling van een bepaalde taak, een bepaalde 
stap.

De werking van Andreas

De start van het bestuurlijk proces binnen Andreas is, over het 
algemeen, de opdracht. De dienst die de opdracht heeft gekre-
gen, maakt vervolgens een zaak aan met daarin behandeldos-
siers voor de verschillende gremia. En dan gaat het van start. 
Eerst bij de dienst. De directeur van de dienst moet tekenen 
voor akkoord, waarmee het document wordt veranderd in een 
pdf-bestand. Dan gaat het naar de Bestuursdienst. Die heeft 
misschien nog overleg met de dienst. Vervolgens gaat het 
geheel naar de wethouder, daarna komt het in het vergaderdos-
sier terecht. Op de agenda van de vergadering zie je overigens 
de naam terug die de dienst, helemaal aan het begin van het 
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proces, aan de zaak heeft gegeven. Dus vanaf het begin is een 
heldere omschrijving noodzakelijk.

Zelfs nu, en we zijn toch al een tijdje bezig, werkt niet alles 
even soepel. Het verwerken van raadsadressen bijvoorbeeld. 
Die worden door een bestuursadviseur naar de dienst ge-
stuurd, voor verdere behandeling, of om een inhoudelijk 
antwoord te kunnen geven. Voor gebruikers is het niet altijd 
duidelijk hoe het proces in Andreas loopt. Daarbij raken ze het 
overzicht kwijt. Dus nu zijn we bezig dat op te pakken.

De leden van het college van B en W doen helemaal niets met 
Andreas zelf. Die krijgen van de Bestuursdienst alles op papier 
aangereikt. Ook de meeste directeuren van diensten laten het 
werk door een ander doen, slechts een enkeling kijkt in Andre-
as of maakt zelf iets aan. Het gehele proces is digitaal, er komt 
echter nog veel papier bij kijken: directeuren en college krijgen 
de stukken gewoon op papier. De paraferingen en afhandelin-
gen gebeuren digitaal.

Natuurlijk is ook in Andreas nog niet alles perfect geregeld. Zo 
ontstaat er wel eens verwarring over vergadermappen waarin 
je stukken die wel zijn afgehandeld en stukken die niet zijn af-
gehandeld bij elkaar aantreft. De status is niet iedereen meteen 
duidelijk. Een dossier kan bijvoorbeeld ‘gepland’ zijn, maar is 
dan nog niet geagendeerd.

Ook beperkt de applicatie die je kiest wat je kunt doen. We heb-
ben gekozen voor een systeem met relatief weinig maatwerk. 

Gebruikers willen vaak een ‘stap-voor-stap-applicatie’ zien, 
een applicatie die hen bij de hand neemt. Dat zou enorm veel 
maatwerk hebben opgeleverd, terwijl je na een tijdje werken 
met het systeem toch wel weet hoe het werkt. Andreas is dus 
geen ‘stap-voor-stap-applicatie’ geworden. Als je even iets niet 
weet, kun je gebruik maken van de hulpkaarten die bij Andreas 
horen.

Toekomst van Andreas

Er zijn genoeg ideeën om Andreas te verbeteren en uit te brei-
den. Bijvoorbeeld door de besluitvorming binnen de diensten 
erin op te nemen, de besluitvorming op het niveau van de ma-
nagementteams. De diensten zelf worden aangejaagd door het 
gemeentebestuur en begrijpen ook wel dat het belangrijk is dat 
informatie centraal beschikbaar is. Diensten zijn zelf ook met 
allerlei projecten bezig die misschien raakvlakken met Andreas 
hebben: personeelsdossiers, pandenarchieven, noem maar op. 
Andreas gaat alleen over het proces van bestuurlijke besluit-
vorming. In Andreas vind je geen informatie over uitvoerende 
zaken, maar op den duur zullen alle informatiesystemen van 
Amsterdam wel bij elkaar komen. De digitalisering van infor-
matie is pas net op gang.

Andreas als voorbeeld?

Ongetwijfeld heeft Andreas een voorbeeldfunctie. De werkwijze 
bij iedere Nederlandse gemeente is verschillend, maar de 
concepten kun je van de ene gemeente naar de andere overzet-
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ten. Je zult wel je organisaties moeten aanpassen. Andreas zal 
goed werken in grote steden, maar is veel te zwaar voor kleine 
gemeenten. Maar kleine gemeenten kunnen het systeem weer 
gezamenlijk aanschaffen en uitrollen.





BPEL
Business Process Execution Language.
Computertaal gebaseerd op XML die mogelijkheid biedt om 
processen of diensten te laten uitvoeren of afhandelen door 
verschillende applicaties.

CMS
Contentmanagementsysteem. Software om websites te beheren.

Commissie Jorritsma
De commissie-Jorritsma, officieel Commissie Gemeentelijke 
Dienstverlening, werd in 2005 door de VNG ingesteld en 
schreef een visie op gemeentelijke dienstverlening met de titel 
‘Publieke dienstverlening, professionele gemeenten’.

Backoffice
Het hart van de organisatie waar zich, zonder direct contact 
met de klant of burger, de primaire processen van de organisa-
tie afspelen.

DIV
Documentaire informatievoorziening.
De term duidt zowel een vak aan als (bij veel organisaties) 

een afdeling. Het woord ‘documentair’ wordt vaak abusieve-
lijk geïnterpreteerd als ‘iets met documenten’, maar betekent 
‘vastgelegd’. De DIV heeft dus betrekking op alle informatie die 
binnen een organisatie wordt vastgelegd.

DMS
Documentmanagementsysteem.
Een applicatie bedoeld voor het delen en gezamenlijk afhande-
len van documenten.

Documentflow
Het (digitaal) ondersteunen van documentafhandeling.
Voor rijkere definities: zie de interviews.

Documentroutering / documentrouteringsmodule
Documentroutering is een ander woord voor documentflow.
Documentmanagementsystemen die primair zijn bedoeld 
voor documentopslag kennen vaak een module die het samen 
behandelen van documenten vergemakkelijkt.

DURP
Project Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen, een sa-
menwerkingsverband van VNG, IPO, Unie van Waterschappen 
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en de ministeries van BZK en VROM).
Kaartbeelden die bij ruimtelijke plannen horen (bijvoorbeeld 
bestemmingsplannen of streekplannen) worden al lange tijd met 
digitale tekentechnieken op de computer vervaardigd. Als deze 
digitale kaartbeelden conform een algemeen geldende standaard 
worden vervaardigd, zijn ze onderling uitwisselbaar en kunnen 
ze in organisatieoverstijgende processen worden gebruikt.
Daarop richt DURP zich.

Frontoffice
De presentatielaag van de organisatie naar de buitenwereld 
waarin het werkelijke contact tussen organisatie en klant of 
burger plaatsvindt.

IDMS
Integraal DMS.

Ist- en soll situatie
De toestand zoals die is (ist) en de toestand zoals die moet 
zijn nadat je hebt ingegrepen (soll).

KMP
Kabinet van de Minister-President. Eigenlijk de Bestuursdienst 
van Nederland. Het KMP ondersteunt de Minister-President bij 
de inhoudelijke uitvoering van zijn werk. Bij het KMP werken 
onder meer raadadviseurs en adjunct-raadadviseurs die de 
Minister-President inhoudelijk advies geven over alle stukken 
die de departementen aandragen voor behandeling en besluit-
vorming in de ministerraad.

Metagegevens
Ook wel: metadata.
Letterlijk: gegevens over gegevens. Als het gaat over meta-
gegevens van documenten zijn het: gegevens die weergeven 
waar de documenten over gaan en uit welke bron ze afkom-
stig zijn, wanneer, waar en hoe documenten zijn opgemaakt, 
verwerkt en beheerd, en wat hun technische en logische 
structuur is.

Midoffice
De schakel tussen gegevens waarvoor burgers bij een over-
heidsorganisatie aankloppen (frontoffice) en de informatie die 
wordt verzameld binnen afdelingen van de overheidsorganisa-
tie (backoffice).

Omgevingsvergunning
Het project Omgevingsvergunning maakt deel uit van een 
pakket van maatregelen van het kabinet Balkenende II dat 
ertoe strekt de administratieve lasten aan burger en bedrijf 
substantieel te verminderen. De dienstverlening staat cen-
traal. In de in voorbereiding zijnde Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht worden daartoe een groot aantal (circa 25) 
vergunning-, ontheffing- en andere toestemmingstelsels 
samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Dit leidt tot 
een vermindering van het aantal vergunningen met 200.000 
en een administratieve lastenreductie van ca. 33 miljoen euro. 
Het project omvat daarnaast een invoeringstraject met pilots 
en begeleiding en de ontwikkeling van het digitale omge-
vingsloket.
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Ordeningsplan
De manier waarop het digitaal archief is opgebouwd.

Orkestratietool
Software die het uitwisselen van gegevens tussen systemen 
regelt.

Procesorkestratie
Het uitwisselen van gegevens tussen systemen in een geauto-
matiseerd proces.

Raadsadres
Een brief van een burger aan de gemeenteraad. De raad besluit 
wat de afhandeling moet zijn, bijvoorbeeld beantwoording 
door het college van B en W.

RMA
Recordmanagementapplicatie. Systeem om op een veilige en 
verantwoorde manier archiefstukken digitaal op te slaan.

SOA
Service orientated architecture.
Concept waarbij informatievoorziening gebaseerd is op eenhe-
den die elkaar om diensten vragen en deze in de vorm van ge-
gevens en bewerkte gegevens ook leveren en geleverd krijgen. 
De verschillende aanwezige applicaties, platforms, besturings-
systemen waarmee diensten verleend worden verdwijnen daar-
mee naar de achtergrond, en de functionaliteiten ervan komen 
centraal te staan.

Thin client
Begrip uit het client-servermodel in de ICT.
De client is de computer (of het programma op de computer) 
die het initiatief neemt tot communicatie met de server. Als 
deze client ‘thin’ is, dun dus, dan beschikt de client zelf over 
weinig bronnen en is volledig afhankelijk van de server voor het 
verwerken van gegevens. De inrichting van het netwerk is dan 
server-based: de daadwerkelijke gegevensverwerking gebeurt 
op servers (centrale computers).

Verticale applicaties
Applicaties bedoeld voor de ondersteuning van de uitvoering 
van een bepaald proces, bijvoorbeeld het verlenen van milieu-
vergunningen.

Webapplicatie
Een applicatie die de eindgebruiker kan gebruiken met alleen 
een browser.

WFMS
Workflowmanagementsysteem. Applicatie bedoeld om work-
flow mogelijk te maken.

Workflow
Het (digitaal) ondersteunen van procesafhandeling.
Voor rijkere definities: zie de interviews.
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Digital display helpt vooral (semi-)overheidsorganisaties bij het nemen van stappen in de rich-
ting van een digitalere documenthuishouding. De activiteiten lopen van bijvoorbeeld het verzor-
gen van architectuuradvies en strategieworkshops voor het management tot het maken van een 
functioneel detailontwerp of het feitelijk begeleiden van de implementatie van een document-
managementsysteem. Digital display (1997) behoort tot de Dd.Groep waartoe ook behoren K2O 
(organisatieadviezen), Specialité (strategisch IT advies) en Differs (Sharepoint Solutions). Voor 
meer informatie over de activiteiten van Digital display: zie www.ddisplay.nl    

In deze reeks verschenen:
Midoffice, een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van
elektronische dienstverlening aan de bedrijfsprocessen (2006)
Workflow en documentflow, over mensen, organisaties, processen en
documenten (2007)

Na te bestellen bij office@ddisplay.nl   


