Nederlandse
gemeenten en
hun gevulde
midoffice

Een eenvoudig model

Inleiding
Een paar jaar geleden was de midoffice nog heel dun. Iets wat heel dun is, kun je wel opblazen, maar
niet vullen. Een verstandig man verzekerde mij dat de midoffice niets anders was dan “modieus
gezwets dat wel zal overwaaien”. Dat overwaaien kan altijd nog, want er is altijd wind, maar intussen
is de midoffice dik geworden en zijn er tal van gemeenten bezig hun midoffice te vullen. Op allerlei
manieren. Soms helemaal zelfstandig, soms met zijn zessen in een uithoek van het land, soms in
een nog groter verband, en af en toe aan de hand van een leverancier die ze vertrouwen.
De gevulde midoffice. De midoffice vullen. “Wij hebben onze midoffice gevuld!” Ziet u het voor zich? Ik niet. En als ik het niet zie, dan
ben ik de enige niet.
In september 2008 organiseerde Digital display een seminar over ‘de
gevulde midoffice’. Op dat seminar kwamen vertegenwoordigers van
gemeenten vertellen hoe zij dachten over midoffice, over dienstverlening, over ‘generieke functionaliteit’, over allerlei functionaliteit die
je in de midoffice zou kunnen stoppen. Als mensen vertellen over
dingen die ze hebben meegemaakt, over de daadwerkelijke invulling
van begrippen, dan pas ontstaat er langzaam aan een gedeeld beeld.
En misschien ook wel een gevulde midoffice hier en daar.

Dit boek bevat interviews met Corné Dekker (informatie-architect
GovUnited), Dick Roodhorst (Culemborg), Syds Post (Leeuwarden),
Ko van Schaik (Logica, hoofdaannemer van GovUnited), Harm van
der Toolen (Oss) en Timo ten Cate (Specialité).
Onze vaste dagvoorzitter Nils Borgesius (IPO) kreeg dit jaar de
opdracht kort te reageren op een aantal begrippen. Steeds als u een
vraagteken van dominostenen ziet, komt hij aan het woord.De interviews worden afgewisseld door anekdotes, nieuwsberichten, foto’s
en citaten.
Ik wens u veel en leerzaam leesplezier.
Ronald Groeneweg, Den Haag, mei 2009
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Nils Borgesius, IPO

”Mijn werk is voor negentig procent omgaan
met mensen en met mijzelf.”
Nils Borgesius is al jaren geïnteresseerd in de vraag hoe je een weinig flexibel product als
automatisering, dat niet tot dubbelzinnigheden in staat is, zo goed mogelijk kunt inpassen in
organisaties waar altijd dubbelzinnigheden en schijnbare irrationaliteiten bestaan. Hoe je
zoiets wonderlijks en veelal diffuus als een maatschappelijke werkelijkheid toch tot machine
leesbare gegevens kunt ombouwen en er dan ook nog iets nuttigs mee kunt doen.
Hij werkt nu bij het IPO om de e-Overheid en het NUP in het bijzonder bij provincies te
realiseren.



Interview: Nils Borgesius, IPO

Als je op een verjaardag moet uitleggen wat voor werk je
doet en wat dat werk inhoudt, hoe doe je dat dan?
Ik begin met uit te leggen dat de overheid haar werk doet bij
gratie van werkprocessen en de gegevens die daarbij nodig
zijn.
Tot nu toe werkte de overheid in kokers. Alle werkprocessen
werden per koker ingericht en de bijbehorende gegevens ook.
Zelfs al ging het om gegevens die voor alle kokers dezelfde
zijn, zoals adresgegevens. We zijn erachter gekomen dat die
verkokering voor de burger leidt tot onaanvaardbare situaties. De burger moet bijvoorbeeld steeds opnieuw dezelfde
vragen van overheden beantwoorden.
Met automatisering kun je veel gegevens en werkprocessen
delen. Dus kun je veel efficiënter werken en de burger veel
minder last bezorgen: iedereen dezelfde adresgegevens, en
iedereen dezelfde DigiD-voorziening voor digitale identificatie. Ook wordt de kwaliteit van werken verbeterd en kun je
veel klantvriendelijker zijn.
Dit speelt bij de contacten tussen burger en overheid maar
net zo goed bij de contacten tussen overheden onderling, het
speelt in alle ketens.
Wat ik doe: ik probeer dat bij provincies te realiseren. Dat
komt vooral neer op organiseren dat zij het gaan doen. Dat
mensen op de goede plekken en met de goede dingen gaan
samenwerken en samen delen.

Interview: Nils Borgesius, IPO

Ik doe dat door te praten, door te luisteren, door de dingen
die ik hoor te vertalen naar bruikbare acties. Door wat op
landelijk niveau speelt te vertalen naar de provincies en door
de ervaringen van de introductie van dit gedachtegoed bij
provincies naar landelijk niveau terug te brengen.

In twintig woorden
We hebben Nils gesproken op een zonnige dag in maart 2009.
Er was niet veel tijd voor een gesprek. Daarom mocht hij in
twintig woorden zeggen wat hij dacht over bepaalde begrippen. Zijn reacties in ‘twintig woorden’ zijn op verschillende
plekken door het boek heen opgenomen.

Mijn werk is voor negentig procent omgaan met mensen en
met mijzelf.

Een gevulde midoffice
Centraal postkantoor waarin het berichtenverkeer
van binnen naar buiten en van buiten naar binnen
wordt geregisseerd. De midoffice heet gevuld als je
daarin organisatiebreed te gebruiken functionaliteit
opneemt.



Corné Dekker, IenPM Informatie & Procesmanagement

“Het is belangrijk dat het model eenvoudig blijft.”

Corné Dekker werkte als informatiearchitect voor de gemeente Dordrecht en stond aan de wieg
van Mozaiek, het eerste leidend zaaksysteem bij de Nederlandse overheid. Hij werkt nu bij
IenPM Informatie & Procesmanagement en is onder meer informatiearchitect voor GovUnited.
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Interview: Corné Dekker, IenPM Informatie & Procesmanagement

Als je op een verjaardag moet uitleggen wat jij zoal
doet, hoe doe je dat dan?
Ik ben informatiearchitect. Het werk van de informatiearchitect bestaat uit twee taken: ontwikkelen en bewaken.
Ontwikkelen komt neer op het vaststellen welke generieke
functionaliteit zou moeten worden ontwikkeld en hoe die
functionaliteit eruit moet zien.
Bewaken betekent zorgen dat bij alle projecten op het gebied
van informatievoorziening rekening wordt gehouden met
de informatiearchitectuur en gebruik wordt gemaakt van de
generieke functionaliteit.

Interview: Corné Dekker, IenPM Informatie & Procesmanagement

Wat ik dus doe de hele dag? Nadenken over functionaliteit
die alle afdelingen gebruiken. We willen af van de situatie
dat iedere afdeling zijn eigen pakketje aanschaft. Als je hele
organisatie werkt met één toepassing, dan heb je een betere
informatievoorziening, en dat leidt automatisch tot een
betere dienstverlening.
En het bespaart geld. Zo is eigenlijk de gedachte aan een leidend zaaksysteem ontstaan – in Dordrecht is dat ingevoerd
onder de naam Mozaiek.
Mijn activiteiten zijn dus nadenken, ontwerpen, overleggen
met projectleiders, aanwezig zijn en meepraten bij allerlei
vergaderingen over functionaliteit in projecten. Bij de start
van een project heb ik altijd al een gesprek met de beoogd
projectleider. Ook al om hem duidelijk te maken dat het wenselijk is dat je goed nadenkt, ook als je niet zelf ontwikkelt,
over wat je wilt en over hoe dat eruit moet komen te zien, bij
voorkeur in de vorm van schermvoorbeelden. Ik vind dat dat
te weinig gebeurt.

Hoe is de digitalisering van de dienstverlening in
Dordrecht gestart?
“In 2001 zijn we in Dordrecht een programma gestart om de
dienstverlening via de website te verbeteren. Het doel van
dat programma was: experimenteren. We stelden ons niet
ten doel geld te besparen of het werk efficiënter te maken. We
wilden uitzoeken hoe we de dienstverlening via internet het
beste vorm konden geven. Het programma viel direct onder de
gemeentesecretaris.
In fase 1 hebben we een contentmanagementsysteem aangeschaft en een elektronisch loket ingericht met een aantal
formulieren. Het ging om processen uit de hoek van Burgerzaken, de quick wins dus. We zochten naar producten waar
burgers veel naar vroegen en waarvoor afdelingen verantwoordelijk waren die graag wilden meewerken.
We wilden absoluut niet dat de aanvragen van internet via de
e-mail in het zwarte gat van de organisatie zouden verdwijnen.
Daarom hebben we een Web Intake Systeem (WINST) ontwikkeld waarin alle aanvragen terecht kwamen. De behandelaar
van een aanvraag moest in WINST aangeven wat hij ging doen
met een aanvraag, met een zaak. WINST is dus een zaaksysteem speciaal bedoeld voor het webkanaal. Daarom ben ik
het ook niet eens met mensen die zeggen dat wij in Dordrecht
begonnen zijn met de voorkant. We zijn begonnen met het
webkanaal en hebben daar een leidend zaaksysteem aan
gehangen. We hebben inderdaad niet gezegd dat we eerst alle
processen op orde wilden brengen, want dat is meestal een
alibi om niets te hoeven doen.

In fase 1 konden we als programma experimenteren: we bepaalden zelf wat we deden. We noemden het programma ‘e-government’ en presenteerden onszelf als het e-team. Uiteraard
moesten we op een zeker moment de organisatie erbij betrekken. Dat was de start van fase 2. Toen is er ook een stuurgroep
ingesteld waarin de directeuren van Dordrecht zitting hadden.
We hebben niet gezegd dat we eerst alle processen op
orde wilden brengen, want dat is meestal een alibi om
niets te hoeven doen.
Vanaf fase 2 zijn we op zoek gegaan naar andere generieke
functies in de dienstverlening. We zetten het gegevensmagazijn op en richtten ons op het inrichten van het postkanaal op
een manier die vergelijkbaar was met het webkanaal. Zaakgewijs werken was het uitgangspunt, dus het moest mogelijk zijn
zaakdossiers aan te maken. Dat was eigenlijk de geboorte van
Mozaiek – alle kanalen bedienen, en werken met zaken. Dat is
gestart in 2003-2004. De eerste resultaten werden zichtbaar in
2005.
Mozaiek was in eerste instantie een zaak- en dossiersysteem,
maar nu valt alle generieke functionaliteit onder de noemer
Mozaiek – we hebben bijvoorbeeld Mozaiek Antwoord, met
informatie over producten en diensten, en Mozaiek Medewerkers, de basisregistratie medewerkers. Ook is er aandacht
gekomen voor het beheer van alle functionaliteit bij het bureau
Midoffice en Webdiensten.”
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Interview: Corné Dekker, IenPM Informatie & Procesmanagement

In 2008 is het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) van
start gegaan. Daarin is de interne dienstverlening van
de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik Ido
Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en
de gemeenschappelijke regelingen Openbaar Lichaam
Drechtsteden en Zuid-Holland-Zuid, samengebracht. Al
die organisaties gaan voor zowel de interne als de externe
dienstverlening Mozaiek gebruiken.
“Het beheer van Mozaiek is ondergebracht bij het Servicecentrum Drechtsteden. Alle ontwikkelactiviteiten rond de informatievoorziening zijn onderdeel van een regionaal ontwikkelprogramma. Het SCD levert mensen om dat programma uit te
voeren, maar het SCD is niet verantwoordelijk voor de verdere
ontwikkeling. Alles wat een van de Drechtsteden wil op het
gebied van informatievoorziening, moet worden aangemeld bij
het programma.
De Drechtsteden nemen alle generieke functionaliteit over. Het
mooie vind ik dat gekozen is voor één regionale omgeving. Als
ik als medewerker van de gemeente Papendrecht een document ‘openbaar’ in Mozaiek plaats, kan een medewerker van
de gemeente Zwijndrecht het zien.
De invoering van Mozaiek bij de Drechtsteden gebeurt in een
vrij snel tempo. In Dordrecht hebben we steeds zaaktypen per
proces opgepakt en die gedigitaliseerd – maar het inventariseren van de benodigde configuratiegegevens kost veel tijd.
Die tijd hebben we voor Drechtsteden niet, we moeten meters

Interview: Corné Dekker, IenPM Informatie & Procesmanagement

maken. En we moeten zorgen dat Mozaiek in elk geval voor
alle Drechtsteden wordt gebruikt om de post te registreren.
Daarom hebben we algemene zaaktypen gedefinieerd, allemaal
volgens het model: gemeente, afdeling, behandeltermijn. Je
hebt dus nu een zaaktype Zwijndrecht, Burgerzaken, 42 dagen.
Bij de registratie hoef je dus niet direct aan een proces te
koppelen, dat gebeurt pas op het moment dat de behandelaar
de zaak afhandelt en bij de zaak een resultaat aangeeft. Deze
manier van werken hebben we gerealiseerd voor alle Drechtsteden en we voeren die per gemeente in. Dordrecht is daarbij
het laatst aan de beurt, in Dordrecht hebben we natuurlijk een
heleboel ‘echte’ zaaktypen, per proces, al in Mozaiek zitten.”

De dienstverleningsfunctionaliteit staat nog altijd
voorop. Tegelijk zal ook bijvoorbeeld alle document- en
recordmanagement worden geregeld met Mozaiek. Dat
stelt andere eisen aan Mozaiek. Hoe gaan jullie daarmee
om?
“We zijn bezig de archieffunctionaliteit in Mozaiek vorm te
geven. Belangrijk bij zaakgericht werken is dat de archiefkenmerken van een zaak, met name de bewaartermijn, afhankelijk
zijn van het resultaat van een zaak. Dus moet je, binnen een
zaaktype, per resultaat vastleggen wat de bewaartermijn wordt,
zodat per zaak geautomatiseerd kan worden bepaald wat de
bewaartermijn van de zaak is. Daarnaast zie je bij zaakgericht
werken veel meer zaakdossiers ontstaan dan vroeger dossiers
ontstonden bij het documentgericht werken op papier. Een
goed voorbeeld is de bouwprocedure. Vroeger was het heel

normaal als een heel bouwproces, met alle vergunningaanvragen, bezwaren en klachten, in een enkel dossier werd opgeborgen. Bij zaakgericht werken ontstaan rond een bouwaanvraag
meerdere zaakdossiers, en dan wordt het van belang om een
relatie te leggen tussen al die zaken.
Bovendien hebben die zaken vaak invloed op elkaar, en soms
ook op elkaars archiefkenmerken. Als een vergunning bijvoorbeeld na een bezwaarprocedure toch wordt geweigerd,
heeft dat wel invloed op het aanvraagdossier, maar niet op
een eventueel gerelateerd inspectiedossier. Dus moet je op
zaaktypeniveau kunnen aangeven of er een relatie is tussen de
archiefkenmerken van zaken en ook welke van die zaken de
archiefkenmerken met de hoogste prioriteit heeft. Alle gerelateerde zaken nemen dan de bewaartermijn van die zaak over.
Zoiets uitdenken is dus het werk van een informatiearchitect.
Het ontwerp voor de archieffunctie in Mozaiek is nu bijna
klaar. Dat is mijn laatste Mozaiekklus.”

Je komt nogal eens bij andere gemeenten over de vloer.
Ik neem aan dat je een aardig beeld hebt wat er praktisch
speelt op het gebied van de digitale dienstverlening in
Nederland.
“Als het gaat om zaakgericht werken, zijn er gemeenten die
kiezen voor het inrichten van een zakenmagazijn, dus voor één
omgeving waarin je kopieën zet van gegevens en documenten en statussen uit allerlei backoffice-applicaties. Je ziet die
aanpak vooral bij grote gemeentes, bijvoorbeeld Den Haag.
Het is voor gemeenten van die omvang moeilijk of onmogelijk

alle afdelingen te verplichten om één centraal zaaksysteem
te gebruiken. Zelf adviseer ik gemeenten wel om een leidend
zaaksysteem in te richten, alleen al omdat je daarmee op een
eenvoudige manier de dienstverlening kunt verbeteren.
Een leidend zaaksysteem wordt wel bij steeds meer gemeenten
het bovenliggend concept. Steeds meer gemeenten ervaren dat
het inrichten van workflowfunctionaliteit teleurstelt of domweg
mislukt. Dus komt vanzelf de behoefte aan een eenvoudig
zaaksysteem met daarin alleen de statussen. Het begrip komt
door de ervaringen bovendrijven bij allerlei mensen...
Ik zou het toejuichen als alle overheden zouden worden
verplicht om een generiek zaaksysteem in te richten, zodat de
komende jaren eerst de gemeenten die het concept omarmen
een zaaksysteem implementeren en daarna alle andere overheden moeten volgen.
Een zaaksysteem bij elke overheidsinstelling is namelijk ook
de manier om informatie tussen overheden uit te wisselen.
Als de gemeente advies moet vragen aan de politie, wat is dan
eenvoudiger om vanuit het zaaksysteem van de gemeente een
zaak te starten in het zaaksysteem van de politie? De gemeente kan dan steeds de status van die zaak bij de politie zien.
Dat model van zaaksystemen die in ketens met elkaar communiceren leidt tot perfecte ketenintegratie. Ik vind dan ook
dat alle landelijke ideeën die daarmee strijdig zijn meteen de
kop moeten worden ingedrukt. Een voorbeeld daarvan is de
Omgevingsvergunning. Het onzalige idee om de Landelijke
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Interview: Corné Dekker, IenPM Informatie & Procesmanagement

Voorziening van VROM te gebruiken als zaak- en dossieromgeving voor uitsluitend het proces van de omgevingsvergunning,
brengt de verkokering weer terug. Alle vergunningen in het ene
landelijke systeem, alle subsidies in het andere landelijke systeem, ieder proces zijn eigen applicatie, maar nu op landelijk
niveau georganiseerd...
Bij gemeenten is het besef van de noodzaak van samenwerkende zaaksystemen het grootst: daar komen namelijk alle processen van de overheid samen. En dus moeten de i-adviseurs van
de gemeenten blijven roepen om een leidend zaaksysteem.
De kritiek dat het zaaksysteem zich alleen richt op dienstverlening aan burgers en bedrijven vind ik niet terecht. Je kunt
het zaaksysteem inzetten voor alle dienstverlening binnen je
gemeente, ook de interne dienstverlening: je gebruikt dezelfde
voorziening en dezelfde generieke functionaliteit. Het model
past op alle processen.
In de praktijk is het nu zo dat lang niet iedereen vastlegt wat hij
doet. Eigenlijk moet je, als je een opdracht krijgt van je baas,
altijd eerst een zaak aanmaken. Zodat ook intern altijd duidelijk
is dat zaken zijn gestart en wat de status is van die zaken.”

Koppelen of kloppelen
“Als je met een leidend zaaksysteem werkt, heb je voor steeds
meer processen eigenlijk geen backoffice-applicaties meer
nodig. Maar wat doe je met afdelingen die naar tevredenheid
werken met hun backoffice -applicatie? Soms is de afhandeling

Interview: Corné Dekker, IenPM Informatie & Procesmanagement

van een proces zo complex dat je wel een backoffice -applicatie nodig hebt met allerlei specifieke logica daarin. Dan heb
je zaken en zaakinformatie in twee systemen en heb je een
koppeling nodig. Die koppeling kun je technisch maken, maar
dat is over het algemeen zeer lastig en duur. Die koppeling kun
je ook handmatig maken, door een gegeven uit de ene applicatie in de andere over te typen: dat noem ik de kloppeling.
Dat begrip heeft een enorme opgang gemaakt. Het is namelijk
relatief weinig werk en dus niet duur.
Projecten om koppelingen te maken zijn duur en duren lang. Dat
heeft te maken met de verouderdheid van veel backoffice -applicaties. Maar ook met het feit dat ze niet zaakgewijs zijn ingericht.
Ze kunnen bijvoorbeeld vaak geen status terugkoppelen...
Een kloppeling is weinig werk en niet duur.
Als je toch technisch wilt gaan koppelen, hoort de verantwoordelijkheid voor het maken van de koppeling bij de eigenaar van
de backoffice -applicatie te liggen. Anders kan zo’n eis als een
alibi worden gebruikt om niet mee te werken.
Een ander nadeel van een technische koppeling is het volgende: als de koppeling er eenmaal is, blijven alle procesmedewerkers vrolijk werken met hun backoffice -applicatie en maken ze
nooit de overstap naar het zaaksysteem. Door verder te gaan
met een handmatige kloppeling, blijf je ze confronteren met de
dubbele registratie in hun backoffice–applicatie, en zijn ze op
den duur bereid daarvan af te stappen.

Maar het belangrijkste element om voorzichtig te zijn met
koppelen blijft de ervaring van al die gemeentes waar pogingen
om te koppelen mislukt zijn.”

Hoe denk jij over de inzet van workflowfunctionaliteit?
“Ik ben tegen vergaande workflow. Vergaande workflow is erg
complex. Zelfs bij een eenvoudig proces heb je al gauw twintig
stappen en elke stap op zich kan ook weer ingewikkeld zijn.
Er lopen verschillende stappen tegelijk, een stap kan onder
bepaalde voorwaarden later worden herhaald, noem maar op.
Dus kiezen wij voor statuswijzigingen in plaats van stappen.
Dat is veel gemakkelijker in te voeren.
Vergaande workflow heeft alleen succes bij bulkprocessen met
weinig uitzonderingen. Zulke processen komen haast niet voor
bij een gemeente.
Daar komt nog mijn praktische constatering bij dat medewerkers van een gemeente zelden gewend zijn allemaal op
dezelfde manier te werken. Als aan hetzelfde proces drie
medewerkers werken, zie je over het algemeen drie verschillende manieren van werken. Ga je dat proces met vergaande
workflow inrichten, en zorg je dat ze op dezelfde manier moeten werken door die workflow, dan maak je op zijn minst twee
medewerkers ongelukkig en krijg je enorme weerstand.
De praktijk laat ook zien dat vergaande workflow niet werkt.
Enkele processen inrichten lukt vaak nog wel, maar ik ken geen
enkele gemeente die met één workflowapplicatie tientallen
processen heeft ingericht.

Vergeet niet dat in veel gevallen die behandelaar het
hele traject doet, de hele zaak afhandelt... wat wil je dan
nog weten over stappen?
Natuurlijk is het noodzakelijk om te weten bij welke behandelaar
een zaak ligt, maar vergeet niet dat in veel gevallen die behandelaar het hele traject doet, de hele zaak afhandelt... wat wil je dan
nog weten over stappen? Waar is dat goed voor?
Het wordt pas interessant als een stap, bijvoorbeeld een advies,
door een ander wordt gedaan. Bij een bouwvergunning moet de
Brandweer een advies geven. Ik zou daarvan bij voorkeur een
subzaak maken, een nieuwe zaak met een status en een resultaat.
De behandelaar van de bouwvergunning krijgt vanuit die zaak
dan altijd te zien hoe het staat met het advies van de Brandweer.
Zo kun je vanuit hetzelfde eenvoudige zaakconcept stappen
bewaken. Het is belangrijk dat het model eenvoudig blijft.”

Wat beschouw jij als een gevulde midoffice?
“Een gevulde midoffice is een midoffice met heel veel generieke functionaliteit. Het is het tegenovergestelde van een
technische midoffice waarin je alles aan elkaar koppelt met
een brokerfunctie. Een gevulde midoffice bevat ook zaken,
dossiers, een producten- en dienstencatalogus, formulieren.
Formulieren worden ook vaak meegeleverd door de leverancier
van een backoffice-applicatie. Die moet je echter niet willen
gebruiken. Doe je dat wel, dan komen zaken rechtstreeks
terecht in de backofficetoepassing en mis je de voordelen van
alle zaken in het generiek en leidend zaaksysteem.”
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Oeps! Testomgeving vergeten…
In het voorjaar van 2009 wil een Nederlandse gemeente een nieuw burgerzakensysteem
invoeren. Dat systeem is bedoeld voor de geautomatiseerde ondersteuning van de
gemeentelijke basisadministratie. De aanbesteding leidt tot een keuze, de keuze leidt tot een
contract en het contract leidt tot testen en inrichten van het systeem. Als dat allemaal achter de
rug is, kan de gemeente het systeem gaan gebruiken.
Maar eerst krijgen de medewerkers van de afdeling Burgerzaken een opleiding van de leverancier. Die opleiding vindt plaats
in de testomgeving. Dat is tenminste de bedoeling. Maar er is
zeker één iemand die niet oplet….
De medewerkers van Burgerzaken gaan naar de training. ‘s
Ochtends krijgen zij uitleg over de werking van het systeem, ‘s
middags gaan ze oefenen. Ze leren in de testomgeving allerlei
wijzigingen door te voeren.
Zo’n oefening met zijn allen is altijd gezellig. Niets is te dol.
De ene medewerker, laten we hem Jan noemen, voert een
adreswijziging voor zijn neef door: naar het andere einde van
de aardbol met die gast! Piet wil graag met zijn achttienjarig

buurmeisje trouwen en regelt dat administratief. Anja heeft
een hekel aan de trainer van de korfbalclub en laat hem overlijden. Medewerkers van Burgerzaken zijn ook maar mensen. En
een testomgeving is een testomgeving – niemand komt er ooit
achter.
De training is voorbij, de ambtenaren gaan naar huis. De zon
schijnt. In de dagen die volgen, lijkt er niets aan de hand. Het
systeem is getest en het is goed. De medewerkers van Burgerzaken gaan ermee werken.
Enkele inwoners van de gemeente kijken wel wat vreemd op
van de post die ze ontvangen. Een meisje van achttien krijgt
bericht van haar huwelijk. Het pensioenfonds condoleert

mevrouw De Vries met het overlijden van haar man die naast
haar zit (vanavond gaat hij de korfbalclub weer trainen). En zo
zijn er nog wel 20 of 25 inwoners van de gemeente die malle
berichten ontvangen over hun huwelijk, overlijden, geboorte
van kinderen of verhuizing.

Dienstverlening door provincies
Specifiek aan dienstverlening door provincies is
dat we weinig burgers en veel bedrijven en andere
overheden als klant hebben. Onze kiezers zijn de
burgers, onze klanten de bedrijven en overheden.

Het is prachtig: ketenintegratie. Als de gemeente iets wijzigt in
de basisadministratie, ondernemen allerlei andere instanties
(zorg- en pensioenverzekeraars, belastingdienst, entadministratie) acties. Dat scheelt de burger een hoop moeite.

IPO

Als er iets verkeerd gaat, kost het natuurlijk een hoop moeite.
En komt het meteen in de krant.

Een vereniging van provincies die steeds meer in
staat is om provincies in gezamenlijkheid te doen
optreden.

De wethouder van de gemeente staat zelf de pers te woord:
“Ik verwacht dat de schade meevalt,” zegt hij. “Misschien dat
nog een enkel adres, trouw- of geboortedatum is veranderd. Ze
hebben echt maar een heel korte tijd in de werkelijke basisadministratie gemuteerd.”
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Dick Roodhorst, gemeente Culemborg

Xxxxx

“Je moet als overheid wel durven.”

Dick Roodhorst (1955) werkte voor de gemeenten Ameide/Tienhoven, Bergambacht/Ammerstol
en Gorinchem in uiteenlopende functies op het gebied van financiën, personeelszaken en
onderwijs.
De laatste twintig jaar in verschillende functies voor de gemeente Culemborg, sinds
maart 2008 als programmamanager DURF!, dat staat voor Dienstverlenend, Uitdagend,
Resultaatgericht en Flair.
DURF! heeft als doelen: concreet verbeteren van de dienstverlening van de gemeente,
voldoen aan wettelijke en landelijke voorschriften en het aanpassen van de bijbehorende
bedrijfsvoering, werkwijze en cultuur.

Dick Roodhorst (links) en Peter Capiteijns,
gemeente Culemborg. Peter was op de dag
van het interview verhinderd.
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Als je op een verjaardag moet uitleggen wat het project
DURF! inhoudt en wat jouw rol daarin is, hoe doe je
dat dan?
“Ik zou zeggen: denk jij, als je telefonisch en in een brief een
vraag stelt aan de gemeente, dat je via de telefoon hetzelfde
antwoord krijgt als op de brief?
Ik zou dan uitleggen hoe het werkt bij een gemeente, want
veel mensen weten dat niet. Als je belt, krijg je vaak meteen
een antwoord. Als je een brief schrijft, komt die brief waarschijnlijk bij een andere persoon terecht dan het telefoontje.

Interview: Dick Roodhorst, gemeente Culemborg

De beantwoording duurt twee tot zes weken, de formulering
van de brief is anders, de beantwoording loopt via verschillende afdelingen en vaak volgens verschillende procedures.
Dat is eigenlijk vreemd. We willen de gemeente nu zo organiseren dat jij altijd hetzelfde antwoord krijgt binnen de juiste
termijn. Snel, adequaat en toegespitst op de vraag!
Ander voorbeeld van hoe het nu kan gaan. Stel je wilt een
bouwvergunning aanvragen bij de gemeente. Je gaat met al
je paperassen onder de arm naar het loket, je moet een hele
tijd wachten, je komt met drie vragen naar binnen en je gaat
met zeventien vragen naar buiten. Wij willen regelen dat je
vooraf een afspraak kunt maken en dat je bij het maken van
die afspraak je vragen vast digitaal kunt indienen, zodat wij
ons daarop kunnen voorbereiden. Als je een afspraak maakt
is de juiste ambtenaar aanwezig en die heeft voor jou vooraf
duidelijk gemaakt wat je allemaal moet meenemen.
Overigens is een belangrijk onderdeel van DURF! dat de
doelstelling van de projecten volstrekt duidelijk moet zijn. We
maken binnen het programma gebruik van een panel waarin
twee burgers, twee collega’s en twee gemeenteraadsleden
zitting hebben. We hebben de afspraak gemaakt dat we het
panel binnen vijf minuten moeten kunnen uitleggen waar het
project over gaat, wat het wil bereiken en waarom het nodig
is. Het panel gaat niet over de inhoud maar over het feit of
het projectvoorstel volstrekt duidelijk geformuleerd is.”

Je hebt in Culemborg nogal wat dingen gedaan…
“In Culemborg heb ik me met diverse beleidsterreinen bezig
gehouden. De eerste functie betrof hoofd van de afdeling
Onderwijs. De gemeente was in die tijd bevoegd gezag van
het openbaar onderwijs, in Culemborg ging het om een zestal
basisscholen en een school voor mavo/havo/atheneum. Daarnaast werd er vorm en inhoud gegeven aan het lokaal onderwijsbeleid. Nadat de bevoegd gezagfunctie werd overgedragen
aan een stichting, ben ik mij op managementniveau gaan
bezighouden met facilitaire dienstverlening. Er werd in die
periode een nieuw stadskantoor gebouwd en een accommodatie voor de gezamenlijke huisvesting van alle hulpdiensten
(politie, brandweer, ambulancehulpverlening en de afdeling
Beheer van de gemeente) gerealiseerd. Daarnaast ontwikkelde
facilities zich steeds meer tot een volwaardig vakgebied, interessant, boeiend en vol uitdagingen!”

Om die reden is de pilot tussentijds beëindigd en is er een
totaalvisie op vraaggerichte dienstverlening ontwikkeld. Hier
ligt het begin van het programma DURF!
We hebben ons laten inspireren door de EGEM, door enkele
collega-gemeenten en door onze eigen ervaringen. Dat leidde
tot een visie op vraaggerichte dienstverlening. Deze visie is
binnen de ambtelijke en de bestuurlijke gremia positief ontvangen. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van deze visie
middelen, dus geld en menskracht, beschikbaar gesteld.
De visie gaat over de wijze waarop wij vorm en inhoud geven
aan onze front-office, de plek die de website daarbinnen inneemt, de processen, maar ook over de fysieke aanpassing van
het gebouw, regionalisering en een programmatische aanpak.”

Hoe is het programma DURF! Ontstaan?

De gemeentelijke organisatie van Culemborg is in die ook
gewijzigd?

“Vanaf 2004/2005 werd een beweging van analoog naar
digitaal steeds meer duidelijk. Voor die tijd waren we daar niet
zo bewust mee bezig. In samenhang daarmee ontstond het
besef dat we procesmatig moesten gaan werken. In dit kader
heeft de gemeenteraad in 2005 middelen beschikbaar gesteld
voor een pilot om drie gemeentelijke processen te beschrijven,
te digitaliseren en op basis van workflow in te richten. In die
periode kwam “alles” wat digitalisering betrof bij ons op tafel.
Duidelijk was dat de Culemborgse organisatie voortreffelijk
werk leverde, maar dat samenhang in het werk vaak ontbrak.

“Kort na de start van het programma DURF! is de gemeentelijke organisatie gereorganiseerd. Het nieuwe organisatiemodel
heeft de naam “Culemborg in de samenleving” gekregen en
vertolkt de visie dat de nieuwe organisatie volledig gericht
moet zijn op haar werk voor de samenleving. De samenleving
vormt immers de bestaansgrond. De organisatieonderdelen
zijn gekoppeld aan de burgerrollen klant, wijkbewoner, partner,
onderdaan en kiezer. Programma’s raken alle onderdelen en
zitten centraal in het web, onder directe verantwoordelijkheid
van de directie.
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Culemborg in de samenleving
Wij werken in Culemborg programmatisch. Daaronder verstaan we werken met een samenhangende verzameling van
projecten en reguliere lijnactiviteiten, gericht op het oplossen
van een integrale probleemstelling, vaak onder verantwoordelijkheid van verschillende autoriteiten. In feite gaat het om een
portfolio van projecten die programmatisch op samenhang en
dynamiek worden gebundeld.
Het programma DURF! is gericht op de duurzame verbetering
van de dienstverlening en de bedrijfsvoering die hieraan ten
grondslag ligt. Hierin zijn veel keuzen te maken. Deze zullen
gaandeweg de uitvoering van het programma, steeds verder
worden verfijnd en een meer samenhangend geheel gaan
vormen. Als vertrekpunt voor die verfijning en samenhang hebben we dienstverlening en bedrijfsvoering als richtinggevende
doelstellingen, als strategische oriëntatie, voor DURF! gekozen.
Waarom dienstverlening? Met de houding van een lerende,
open en flexibele organisatie willen wij, vanuit de optiek van
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“de klant staat centraal” en rekening houdend met de moderne technieken, resultaatgericht en transparant onze dienstverlening optimaliseren en waar nodig digitaliseren.
Waarom bedrijfsvoering? Het beschrijven van processen, het
waar mogelijk digitaliseren van deze processen en op basis
van workflow gaan werken betekent een organisatie waar in
termen van Administratieve Organisatie (AO) rechtmatigheid,
interne controles, prestatie-indicatoren en dergelijke een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering.”

Hoe hebben jullie het in de praktijk aangepakt?
“DURF! is een programma vóór en dóór de organisatie. Dat
zie je terug in de manier waarop we het opdrachtgeverschap
en de projectleiding hebben geregeld. De veranderingen zullen
volledig door de direct betrokkenen moeten worden gedragen.
Essentieel is dat de verantwoordelijkheid voor de projecten in
de lijn wordt belegd, bij de direct betrokken afdelingen. Het
opdrachtgeverschap voor de projecten is dan ook belegd bij de
hoogst verantwoordelijke, directe lijnmanager. De opdrachtgever draagt zelf projecten aan en is zelf verantwoordelijk voor
het aanwijzen van een projectleider.
Bij de start van DURF! hebben we in de organisatie geinventariseerd welke projecten gewenst werden. Die inventarisatie
leverde 57 projecten op. Kleine projecten, grote projecten en
soms zelfs lijnactiviteiten. De projecten hebben we geordend
en gerubriceerd in eerste-resultaatprojecten, basisprojecten en
ontwikkelprojecten.

Eerste resultaatprojecten zijn projecten die zorgen voor het
snel zichtbaar maken van resultaten die een bijdrage leveren
aan de doelstellingen van DURF! De doorlooptijd van deze
projecten is acht tot twaalf weken.
Basisprojecten zijn projecten die om een of andere reden onvermijdelijk zijn, zoals een wettelijke verplichting of de vervanging van een afgeschreven informatiesysteem. De doorlooptijd
van een basisproject is maximaal een jaar.
Ontwikkelprojecten hebben een sterke relatie met de visie van
de organisatie en leveren bijdragen op langere termijn. De
doorlooptijd van een ontwikkelproject kan meerdere jaren in
beslag nemen.”

Tot welke veranderingen leidt DURF!?
“Als je werkt aan duurzame verbetering van de dienstverlening in lijn met de doelstellingen die ik noem, zijn ingrijpende
veranderingen nodig in de organisatie. Het realiseren van
veranderingen is geen eenvoudige opgave. Van medewerkers
kan en mag niet worden verwacht dat ze zich zonder meer
voegen naar de doelstellingen van een programma of project
en dat ze precies het gewenste gedrag gaan vertonen dat past
bij de verandering. De verwachtingen voor de toekomst zullen
we expliciet moeten maken en processen, mensen, middelen
en organisatie zullen nauwgezet op elkaar moeten worden
afgestemd. Hiervoor is een bewuste veranderstrategie noodzakelijk. Het opdrachtgeverschap en het projectleiderschap
zijn om die reden in de lijn belegd. Door het nemen van hun

verantwoordelijkheid (eigenaarschap) krijgt veranderstrategie
vorm.”

Hoe is het programma DURF! zelf georganiseerd?
“Voor de uitvoering van het programma DURF! hebben we
een programmateam vrijgesteld. Het programmateam stimuleert, begeleidt en faciliteert het zelfinitiatief en de verandering
van de organisatie bij de verbetering van de dienstverlening
en de bedrijfsvoering. De facilitering bestaat uit ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van de projecten. Dan
moet je denken aan dingen als maken van een projectplan,
hulp bij procesbeschrijving en procesmodellering, begeleiden
van de projecten door een accountmanager, organiseren van
workshops en communicatie. Het programmateam is recent
gevormd en schoolt zichzelf om de facilitering van de projecten
op het gewenste niveau te kunnen bieden.”

Jullie zijn ook sterk gericht op samenwerking in de regio.
“Regionale samenwerking nemen wij zeer serieus. In de regio
wordt samengewerkt met een tiental gemeenten, waarvan Tiel,
Zaltbommel, Geldermalsen en Culemborg de grootste kernen
vormen. De samenwerking is geïnitieerd door de kring van
gemeentesecretarissen. Op regionaal niveau zijn vier ‘clubs’
werkzaam: visie en strategie, kennisbank, BAG en ICT. Onder
de titel ‘van tienvoud naar eenvoud’ is een businesscase opgesteld voor de realisatie van een regionaal shared service center
ICT. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een
gezamenlijke kennisbank.
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Culemborg heeft met Documentaire Informatie
Voorziening (DIV) een flinke slag gemaakt. Hoe hebben
jullie dat aangepakt?
“Al langere tijd weten we dat er een omslag van analoog naar
digitaal moet worden gemaakt, maar hoe pak je dat aan? Wij
hebben een tijd geleden een extern adviesbureau gevraagd om
de nulsituatie van ons team DIV in beeld te brengen. Dat is op
een uitstekende manier gebeurd. Maar het vervolg kwam maar
niet van de grond.
We hebben recent een team Informatie gevormd. Dit team
bestaat uit DIV, ICT en GEO-informatie. We zijn nu met een
externe partner een visie op Informatie aan het ontwikkelen.
Daarbij gelden enkele randvoorwaarden als het beschikbaar
hebben van de informatiearchitectuur en het uitrollen van het
document management systeem (DMS). Kortom, eerst visie
en strategie en daarna een implementatieplan dat ook inspeelt
op de doorontwikkeling van het team naar proactieve informatiemedewerkers.”

Hoe ver is Culemborg over vijf jaar?
“DURF! is formeel op 1 januari 2013 afgelopen. Dan is veel
DURF!-werk, en zeker het procesmanagement, regulier lijnwerk
geworden. Het is nog onduidelijk of er na 2013 nog steeds een
DURF!-team nodig is.
Minder positief ben ik over het tot stand komen van de regionale en landelijke elektronische overheid. Die moet zo rond
2015 zijn beslag krijgen, maar ik vraag me af of dat gaat lukken.

NUP!

Werkelijke schaalvergroting zit er volgens mij wel aan te komen. Het GBA bestaat al en de gemeente is bronhouder. De
BAG komt eraan. Is ook van de gemeente. Als al die basisregistraties aangesloten zijn op de landelijke voorziening, dan is
die informatie in principe beschikbaar voor de buitenwereld.
Waarom zouden dan alle taken die gebaseerd zijn op die
registraties nog exclusief door de gemeente moeten worden
uitgevoerd? Ik geloof niet dat de gemeente dat beter kan dan
het postkantoor. Maar je moet het als overheid natuurlijk wel
durven!”

NUP!
Geboren in 2008: NUP. Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid,
opvolger van het Programma Andere Overheid. Het NUP is een verzameling afspraken tussen
rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen over ontwikkeling, invoering, aansluiting,
beheer en gebruik van de basisvoorzieningen op het gebied van de elektronische overheid.
Waarom?
De politiek is van mening dat burgers en bedrijven vragen (of zouden moeten vragen) om een overheid “die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende weg vraagt”. Het mes
snijdt aan twee kanten: betere dienstverlening, minder administratieve lasten. Dat kan alleen worden bereikt als alle Nederlandse
overheden samenwerken en de basisinfrastructuur van de elektronische overheid op een samenhangende manier ontwikkelen.

Wat houdt die basisinfrastructuur in?
De basisinfrastructuur bestaat uit de volgende elementen:
elektronische toegang tot de overheid, elektronische authenticatie (o.a. DigiD), informatienummers, basisregistraties en
elektronische informatie-uitwisseling. De overheden willen
deze basisinfrastructuur samen tot stand brengen en samen in
gebruik nemen.

Binnen het NUP zijn daarnaast zes voorbeeldprojecten van
start gegaan waarmee de overheden willen laten zien op welke
manier de beschikbare infrastructuur van de elektronische
overheid de dienstverlening , zichtbaar voor iedereen, verbetert.
Deze voorbeeldprojecten zijn:
• Omgevingsloket;
• Digitaal klantdossier;
• Landelijk digitaal loket schoolverlaten;
• Regelhulp in de context van de WMO;
• Verwijsindex risicojongeren;
• Dienstenrichtlijn Dienstenloket.
Verder lezen: Het rapport Nationaal Uitvoeringsprogramma
Dienstverlening en e-overheid, getiteld Burger en bedrijf centraal, is via Google gemakkelijk te vinden.
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Syds Post, gemeente Leeuwarden

“Werken aan een digitaal loket is leuker
dan paspoorten stempelen.”
Syds Post is projectleider bij de gemeente Leeuwarden. Hij werkt daar al geruime tijd
en heeft zich op allerlei terreinen verdienstelijk gemaakt: in de ICT, als organisatie- en
informatieadviseur en de laatste jaren vooral als project- en verandermanager. Momenteel
is hij projectleider voor het project Digitaal loket fase II en deelprojectleider van het project
Callcenter. Voor dat laatste project is hij speciaal belast met de ‘aanschaf, implementatie
en integratie van kennismanagement-, klantcontactregistratie-, kwaliteitmonitoring-,
managementinformatie- en telefoonsystemen’.

Xxxxx
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Als je op een verjaardag moet uitleggen wat jullie
Programma Dienstverlening inhoudt en wat jouw rol
daarin is, wat vertel je dan?

sier, in één zaaksysteem. Dat begrijpen mensen, als je ze dat
vertelt.

Ik trek meteen de parallel met de nutsbedrijven. Daar
heeft mijn familie de nodige ervaring mee. Ook bedrijven
als NUON en Essent verzorgen hun communicatie met
de klant via een Klantencontactcentrum. Dat werkt daar
prima. Op welke manier je ook contact opneemt met
zo’n bedrijf, ze kennen altijd je gegevens en ze kunnen je
antwoord geven op de vragen die je hebt. Ze beschikken
over één zaakdossier, of misschien is het wel een klantdos-

Mijn rol binnen de gemeente Leeuwarden is het ontwikkelen
van het digitale kanaal. Ik ben een projectleider van één van
de projecten van het programma Dienstverlening. Dan weet
je nog niet wat ik doe. Tegen mijn kinderen zeg ik altijd: ik zit
de hele dag te bellen. Wat ik werkelijk doe: ik stuur een groep
mensen aan die software ontwikkelen voor digitale dienstverlening.

“Elke organisatie die zichzelf respecteert is bezig met digitale
dienstverlening en klantencontactcentrum. Of het nu een overheid is of een privaat bedrijf.
De ambitie van de commissie-Jorritsma voor 2015 is wel heel
erg gewaagd. Wij zijn blij als we tegen die tijd in fase 3 van
Overheid heeft Antwoord© zitten. Fase 5 verwacht ik pas veel
later. Als het om ketenpartners gaat die gezamenlijk iets voor
elkaar moeten krijgen, is het altijd de vraag: wie gaat het initiatief nemen?!
Ons dienstverleningsconcept is een beetje afgekeken van dat
van Almere, een gemeente die qua ontwikkeling van dienstverlening vergelijkbaar is met ons, maar veel meer middelen tot
haar beschikking heeft. Wij zijn daar op bezoek geweest om te
praten over dienstverlening. We kregen een plaatje te zien van
hun dienstverleningsconcept en dat was precies het plaatje dat
wij zelf ook ontwikkeld hadden. Dat was herkenning, dat sprak
ons aan. Nu zie je hetzelfde, of min of meer hetzelfde plaatje
op meer plaatsen in Nederland opduiken.
Ons dienstverleningsprogramma is een speerpunt van de
gemeenteraad. De wethouder die het programma in zijn portefeuille heeft, is de jongste wethouder van Nederland, en een
goede voorvechter van het programma in het college. Daarnaast hebben we een fulltime-programmamanager. De borging
kan niet beter. De deelprojecten worden gefaciliteerd door het
interne projectbureau van de gemeente Leeuwarden. Als we

daar geen goede projectleiders vandaan kunnen halen, huren
we mensen met verstand van zaken in. Er is een aardig budget
beschikbaar voor het programma – alles uiteraard binnen de
gemeentelijke verhoudingen. Leeuwarden is van oudsher een
rooie gemeente, met veel sociale woningbouw. Dus geen rijke
gemeente.”

Hebben jullie je ambities op het gebied van
dienstverlening al gerealiseerd?
“Op het gebied van dienstverlening hebben we al een aantal
van onze ambities gerealiseerd. Als het gaat om vraaggerichtheid, klantvriendelijkheid en transparantie zijn we op de goede
weg. We zijn bezig met de introductie van een digitaal kennissysteem zodat je als burger op de website een vage vraag
kunt stellen en toch een antwoord krijgt. Dat kennissysteem is
zelflerend.
Transparant is het allemaal zeker, want de burger kan via de
website de voortgang en de status van zijn zaken volgen. Die
status is afkomstig uit onze backofficesystemen die in een
aantal gevallen beschikken over een workflow met statussen.
Als een medewerker een actie uitvoert en de status van de zaak
verandert daardoor, dan wordt dat doorgegeven aan de burger.
Bij ons is sprake van concrete koppelingen, niet van handmatig
omzetten van een status.
Al onze webdiensten zijn volledig geautomatiseerd, dat is
een van onze uitgangspunten. Het is waar dat het daardoor
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weleens wat langer kan duren voor een dienst via de website
te verkrijgen is. Ik denk dat de doorlooptijd voor het volledig
digitaal inrichten van een dienst, inclusief de procesondersteuning, drie tot zes maanden is. Bij het selecteren van de
diensten die we aanbieden via de website, speelt zeker een rol
of de benodigde webservices beschikbaar zijn bij de leverancier. Anders wordt het altijd een moeilijk verhaal.
Over onze eerste zeven webdiensten hebben we twee jaar
gedaan. Het gaat nu steeds sneller. Voor 2009 hebben we er
weer zeven op het programma staan.
Het kan best zijn dat straks, als we een zaaksysteem hebben
ingericht, een aantal backoffice-applicaties niet meer nodig is.
Die worden dan uitgefaseerd. Aan de andere kant: onze huisleverancier ziet ook wel het belang in van het beschikbaarstellen
van webservices...”

Wat vinden jullie burgers ervan?
“We scoren als gemeente uitstekend als het gaat om het
aanbod van kwalitatief goede producten en diensten. Dat heeft
ook te maken met de criteria die wij stellen bij de prioritering
van de inrichting van webdiensten. We proberen een goede
balans te maken tussen de beschikbaarheid van de techniek,
efficiencywinst voor de organisatie en het belang van de burger
of het bedrijf. Als de techniek niet beschikbaar is, wordt het
moeilijk een dienst kwalitatief goed in te richten.
Steeds zwaarder gaat de vraag wegen: kan de organisatie
het wel aan? Om een voorbeeld te geven: we hebben al drie
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webdiensten ingericht voor Burgerzaken. Je ziet daar dat voor
elk dienstverleningsproject waarmee Burgerzaken te maken
krijgt, wat het ook is, steeds een beroep wordt gedaan op
dezelfde groep seniormedewerkers van Burgerzaken. We werken kanaalgericht, dus als er een project is op het gebied van
telefonie, of op het gebied van balie, dan moet Burgerzaken
mensen leveren. Dan is op een zeker moment de rek er een
beetje uit. Daarom heeft Burgerzaken gezegd: je mag ons een
keertje overslaan dit jaar, een kleine time-out graag. Dat kun je
tijdelijke verandermoeheid noemen.

gerichte communicatie. We hanteren in al onze uitingen de
voorkeursvolgorde website, telefoon, post. Dat kan ik wel ‘sturen’ noemen.
Je ziet aan de gebruikscijfers dat het werkt. Van de producten
die óók in het Digitaal Loket beschikbaar zijn, handelen we
nu ongeveer tien procent digitaal af. Van de verhuizingen is
dat zelfs vijftig procent, van de afspraken vijftien procent. Veel
minder goed doen de meldingen openbare ruimte het. Volgens
sommigen omdat hiervoor een DigiD nodig is, maar dat weet
ik zo net nog niet.

Ik moet wel zeggen: als mensen uit de organisatie meedoen in
mijn projecten, dan zijn ze zonder uitzondering gedreven en
razend enthousiast.

Een van de belangrijkste ambities van onze dienstverlening is
ontregelen. Ontregelen is: zo min mogelijk regels opleggen.
We nemen die ambitie altijd mee in herontwerpsessies voor
de inrichting van digitale processen. Voorheen vroegen we
burgers altijd om een bewijsstuk als ze een verhuizing kwamen
doorgeven, een koopovereenkomst of een huurcontract. Dat
hoeft nu niet meer. Dat zou het digitaal doorgeven van een
verhuizing ook nodeloos moeilijk maken. Tegenwoordig sturen
wij een brief aan de eigenaar van het pand.

Als we webdiensten inrichten, streven we naar minimale tijdsinspanning voor burgers en bedrijven. Een van onze beleidsuitgangspunten is het beschikbaar stellen van maximaal vooringevulde formulieren op de website. Informatie die beschikbaar
is in onze systemen, hoeft de burger niet zelf in te vullen. Een
ander voordeel van digitale dienstverlening voor de burgers
en bedrijven is dat ze niet meer voor elk wissewasje naar het
stadskantoor hoeven komen. Dat lijkt me evident.”

Hoe bekend is het Digitaal Loket bij de burgers van
Leeuwarden?
“Ons Digitaal Loket heeft een goede bekendheid en een groot
bereik. We stimuleren het gebruik van het Digitaal Loket via

We gaan binnenkort ook bij de producten melding openbare
ruimte, kapvergunning en vooroverleg Omgevingsvergunning
de mogelijkheid aanbieden om digitale documenten te uploaden. Die documenten komen dan terecht in het zakenmagazijn waaraan een documentenkluis is toegevoegd. Documentenkluis is een duur woord voor een netwerkmap waarin
documenten worden geplaatst. Die documenten kunnen via

webservices worden doorgeschoten naar backoffice-applicaties
die zorgen voor de afhandeling.
Het is waar dat in onze midoffice feitelijk alles gedupliceerd
aanwezig is. Dat is een tussenoplossing: we zijn driftig bezig
om te zorgen dat dit verbetert. We willen documenten in ieder
geval omzetten naar pdf en op niet al te lange termijn opslaan
in een documentensysteem.
Ons uiteindelijk streven is één klantbeeld over alle kanalen.
Een van de manieren om dat streven te verwezenlijken is de
implementatie van een klantencontactsysteem. Dat willen we
in 2009 doen. Als je nu belt naar de gemeente met een vraag
over een zaak, word je doorgezet naar de vakafdeling. Soms
gebeurt dat ‘warm’, zoals wij dat noemen, en word je meteen
doorverbonden. In de meeste gevallen gebeurt het ‘koud’, je
gegevens worden via de mail aan de vakafdeling gestuurd en je
moet wachten tot de vakafdeling je terugbelt.
Dat zijn allemaal tussenoplossingen. We willen de invoering
van een klantencontactsysteem niet nodeloos onder druk zetten. Het is een complexe materie... we hebben ervoor gekozen
eerst te zorgen voor goede telefoonbeantwoording. Goede
vraag- en zaakafhandeling is een volgende stap.”

Hoe is jullie informatiearchitectuur?
“Ons gegevensmagazijn wordt gevuld door de basisadministraties, via het datadistributiesysteem DDS4ALL. Uit de
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basisadministraties halen we direct alle bekende persoonsen adresgegevens, maar ook bijvoorbeeld gegevens over
de bewoonbaarheid van een pand. Die gegevens zijn in het
gegevensmagazijn 24x7 beschikbaar. Het gegevensmagazijn is
intern te benaderen via het medewerkersportaal. Dat medewerkersportaal is momenteel alleen maar beschikbaar voor
backoffice-medewerkers.

ondersteund door een backoffice-applicatie met workflow. We
hebben in de loop van de tijd weleens processen geprobeerd te
modelleren in verschillende systemen, maar dat duurt allemaal
veel te lang. Een standaardapplicatie kan mogelijk voor een
oplossing zorgen.

Alleen de gegevens die nodig zijn voor het Digitaal Loket, komen in het gegevensmagazijn terecht. Je gebruikt die gegevens
voor het voorinvullen van de webformulieren. Zo voorkom je
ook dat via webformulieren verkeerde gegevens in je backoffice
terechtkomen. Daarmee helpt de digitale dienstverlening ook
de kwaliteit van gegevens verbeteren.
Dienstverlening van Leeuwarden
Een voorbeeld: meldingen via de website komen terecht in het
backoffice-programma Melddesk. Het meldingsformulier op
de site maakt gebruik van het gegevensmagazijn, en dus van
gegevens uit de basisadministratie, zodat in Melddesk geen
verkeerde persoonsgegevens terecht kunnen komen.
Zaakinformatie komt in ons zakenmagazijn terecht via webdiensten. Het zakenmagazijn zorgt ervoor dat de burgers, via
hun PIP, informatie over de status en voortgang van hun zaken kunnen benaderen. Het gaat dan wel over de zaken die ze
via internet zijn gestart – de andere kanalen moeten nog aansluiten op het zakenmagazijn. Dat zal het eerst gebeuren voor
de kanalen e-mail en telefoon. Het postkanaal volgt later.”

Wat zijn jullie ideeën over workflow?
“We hebben ooit wel gedacht aan een generieke tool voor
het inrichten van de workflow. Alle workflow zou dan uit de
backofficeapplicaties verdwijnen en in dat tool worden ondergebracht. Intussen zijn onze gedachten veranderd. Nu
zeggen we: het gaat erom dat de frontoffice de status van een
zaak weet en die status uit het zakenmagazijn kan halen. Hoe
die status in het zakenmagazijn terechtkomt, is van minder
belang.
Overigens denken we wel enige vorm van generieke workflow nodig te hebben, voor de processen die niet worden

Op het gebied van document- en recordmanagement zijn
ook de nodige ontwikkelingen geweest. We hebben met het
documentmanagementsysteem Verseon het subsidieproces
gedigitaliseerd. Dat is gelukt en het is ook operationeel en het
werkt. Maar de medewerkers van de vakafdeling zijn niet zo enthousiast dat ze zeggen: het werkt beter dan het oude systeem
dat we gebruikten.
Ook het proces bestuurlijke besluitvorming is in Verseon
digitaal vormgegeven. Dat is naar tevredenheid. Iedereen kan
nu in Verseon de status volgen van een zaak die in het circuit
van bestuurlijke besluitvorming zit. Daar zijn we wel blij mee.
Daarmee hebben we toch laten zien dat het digitaliseren van
processen mogelijk is.”

Wat beschouw jij als een gevulde midoffice?
“De midoffice is gevuld als daar de zaakinformatie en de
documenten in zitten. Zelf vind ik een documentmanagementsysteem een achterhaald iets, je moet streven naar een
zaaksysteem dat als nevenfunctie een aantal documentaire
faciliteiten biedt. De toekomst ligt bij het zakenmagazijn, of bij
het zaaksysteem, waaroverheen je allerlei portalen kunt leggen:
een klantcontactsysteem, een medewerkerportaal, een burger-

portaal, een bedrijvenportaal etc. Zodat iedereen vanuit zijn
eigen invalshoek kan kijken naar dezelfde zaken.
Als de midoffice gevuld is, moet hij ‘leading’ worden. Nu moet
je gegevens synchroniseren, uiteindelijk zal de backoffice
gewoon gegevens uit de midoffice moeten kunnen halen. Dat
is nog een aardige weg om te gaan...
Ik denk dat de architectuur van de huidige documentmanagementsystemen niet aansluit op de dienstverleningsarchitectuur.
Documenten horen bij de midoffice, met al hun kenmerken,
maar eigenlijk vind ik dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker is een zaaktypecatalogus waarin je de metadata
beschrijft van zaken, de rechten op de zaken, de archiveringskenmerken van de zaken. Ik denk dat de architectuur van de
huidige documentmanagementsystemen niet aansluit op de
dienstverleningsarchitectuur. De webservices zijn niet wat ze
moeten zijn. Misschien komt het doordat die systemen al zo
lang bestaan. Je merkt dat partijen die later zijn ingestapt een
voorsprong hebben: ze werken met modernere technieken,
gaan veel beter om met XML en SOAP... en ze hebben ook
geen last van al die klanten die nog op oude versies van het
systeem zitten en toch bediend moeten worden. Bedrijven die
uit de webtechnologie komen hebben een heel andere insteek,
ze zijn veel opener en dat alleen al past veel beter bij het
dienstverleningsconcept.
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Vergeet ook niet dat de ontwikkelingen steeds sneller gaan.
Neem het idee van de Overheids Service Bus... toen het idee
opkwam, duurde het misschien anderhalf jaar voordat het was
gerealiseerd. De lifecycle van alles op dit terrein is veel korter
geworden. Je krijgt kortdurende samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die samen iets realiseren en dan weer uit elkaar
gaan. Vroeger duurden samenwerkingen veel langer.
Dat betekent dat je als gemeente veel beter moet opletten om
alles te kunnen blijven volgen.”

Hoe staat de organisatie tegenover al die ‘nieuwigheden’?
“In de organisatie heeft het dienstverleningsprogramma
weinig weerstand ondervonden. Zeker de mensen met wie ik
werk in het project zijn enthousiast en gedreven. Het werken
aan een Digitaal Loket is gewoon leuker en spannender dan de
hele dag paspoorten stempelen. Het spreekt mensen aan. Ook
privé zijn ze met digitaal werken bezig.
Bij de invoering van de kapvergunning in het Digitaal Loket
had ik wel weerstand verwacht. Het hele proces wordt namelijk
transparant. Maar er was helemaal geen weerstand! Mensen
snappen waarom het nodig is een Digitaal Loket in te richten.
Je ziet wel wat weerstand bij andere projecten, bijvoorbeeld
het callcenter. Daar heb je te maken met kennis van mensen,
in hoofden van mensen, die moet worden opgenomen in
systemen. Daar raakt het mensen en hun werk veel meer. Het
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Digitaal Loket neemt eigenlijk alleen maar een stukje van de
intake over, het minst interessante deel van het proces, en laat
het proces verder ongemoeid.
Ik krijg gelukkig wel eens wat klachten over het Digitaal
Loket.
Ik krijg gelukkig wel eens wat klachten over het Digitaal Loket.
Ik ben dol op klachten, klachten maken mij altijd enthousiast.
Klachten zijn eigenlijk gratis consultancy. Een voorbeeld. Een
burger wilde een keer een melding doen via het Digitaal Loket.
Zij had een brief geschreven en wilde die via het Digitaal Loket
naar de gemeente sturen. Dat kon al niet, want het meldingenformulier geeft geen mogelijkheid voor het uploaden van
documenten. Toen wilde zij de tekst uit de brief in het tekstvak
van het formulier plakken. Maar de brief had meer dan 500
karakters en dat was het maximum van het formulier. Dus kon
zij haar ei niet kwijt. Die klacht hebben we netjes afgehandeld,
met een brief. En dat maximum staat ook niet meer op het
tekstvak.”

Hoe ver is Leeuwarden over vijf jaar?
“Ik denk dat we in 2014 wel fase 3 van Antwoord© zullen hebben bereikt. Alle kanalen komen dan uit in het zakenmagazijn
en in dat zakenmagazijn vind je ongeveer tachtig procent van
alle zaken van de gemeente.
Ik ga ervan uit dat we al onze belangrijke webdiensten dan
volledig geautomatiseerd beschikbaar hebben in het Digitaal

Loket. Dat ‘volledig geautomatiseerd’ is wel onze lijn, al zullen
we er in de praktijk weleens van afwijken en soms een webdienst beschikbaar maken zonder koppeling met de backoffice.
Om het tempo erin te houden.
Over vijf jaar hebben we in elk geval het volgende gerealiseerd:
via welk kanaal je ook contact opneemt, je krijgt altijd hetzelfde
antwoord. En hetzelfde antwoord als een andere burger met
dezelfde vraag. Ik verwacht dat dan de stadshal leeg is.”

37

38

Schitterende dienstverlening

Schitterende dienstverlening

Schitterende dienstverlening
In het jaar 1993 probeerde ik een boek te schrijven over marginale katholieke dichters in de
jaren dertig. Ik zat maanden achtereen in de studiezaal van het Letterkundig Museum. Op een
dag kreeg ik toestemming om het literair archief van de dichter Louis de Bourbon (1908-1975)
in te zien.
Louis de Bourbon was voor de oorlog dichter, journalist en
burgemeester van enkele kleine dorpen. In 1941 werd hij
benoemd tot burgervader van Oss. Daar gedroeg hij zich in
de oorlog tamelijk dapper. Hij moest dan ook vluchten en
onderduiken. Na de oorlog was hij vooral verzekeringsman,
gehandicapte, wrokkig miskend genie, bijstandstrekker en
kankerpatient.
De Bourbon claimde een nazaat te zijn van de laatste Franse
koning Lodewijk de Zestiende. Op grond van die claim alleen
al mocht hij, bij Koninklijk Besluit, de achternaam De Bourbon
voeren. Later (DNA-onderzoek) bleek het allemaal onzin te
zijn.
Het literair archief van Louis de Bourbon bestond uit acht verhuisdozen die in 1975 door de nabestaanden bij het Letterkundig Museum zijn afgegeven. Ik was de eerste mens die ze na
1975 opende. Het archiefmateriaal was vooral uit de periode na

de oorlog en was vol aantekeningen als: “Ik heb gedaan wat ik
kon. Ergens staat de felste strijder en de hardste werker tegen
een muur. Noem het de muur van de dood of de muur van de
vergetelheid. Ik weet het niet. Ik ben moe.”
Het boek over marginale katholieke dichters is nooit verschenen. Ik heb alle acht de verhuisdozen doorgenomen, ik heb
heel wat aantekeningen gemaakt en daarna ben ik een baantje
gaan zoeken. Maar Louis de Bourbon bleef door mijn hoofd
spoken.
In januari 2009 hield ik een voordracht in het gemeentehuis
van Renkum. Ik was nog nooit in Renkum geweest, maar herinnerde mij dat het de laatste woonplaats van Louis de Bourbon
is geweest. De voordracht was aan het einde van de ochtend
afgelopen: ik had nog voldoende tijd om op zoek te gaan naar
een graf. Dat is een goede gewoonte onder mensen met een
zekere liefde voor literatuur. Een bezoek aan het graf van de

schrijver. Het graf van Ezra Pound in Venetie is een aanrader.
Het graf van Celine in Meudon, vlakbij Parijs. En niet te vergeten het graf van Rory Gallagher in ... strikt genomen was die
wellicht geen schrijver, maar hij schreef wel zijn eigen liedjes.
Op internet gevonden: “Hij is begraven op de Algemene Begraafplaats Oosterbeek, Van Limburg Stirumweg 35 in Oosterbeek (Noord, B. 362). Op zijn graf staat Prince Louis Jean
Henri Charles de Bourbon Duc de Normandie.”
Die begraafplaats is achter het station van Oosterbeek. Je
komt eerst de erebegraafplaats tegen en daarna de algemene
begraafplaats. Ik begon te wandelen, op zoek naar nummers.
Ik zag overal nummers, maar ik zag geen logica in die nummering. Wel zag ik graven waarin een gemeentemabtenaar een
document op een stokje had geprikt. Op dat document stond
geschreven dat ‘de rechthebbenden’ van onderliggend graf
zich moesten melden bij het gemeentelijk loket. De grafrechten
waren verlopen en je mag in Oosterbeek niet gratis in een graf
liggen.
Ik krabde mij op het hoofd en vroeg mij af wat te doen. Een
gieter stelen en hard wegrennen was een mogelijkheid, maar
ik bezit al vier gieters. Plots zag ik, tussen de bomen, in oranje
werkpakken, twee werklieden. Ruwe gasten met een sympathiek smoel en helemaal geen haast. Ze hadden mij in de gaten
en loerden ook naar mij, want een man in een net pak die

midden op de dag op zijn hoofd krabt op de algemene begraafplaats van Oosterbeek...
Ik riep: “Waar is graf 362?”
Zij: “Welke 362?”
Daar wist ik geen antwoord op.
“De Bourbon,” stamelde ik. “Die dichter...’
“Komt u maar even mee naar de administratie,” zei de aardigste van de twee. Hij wees mij op een mooi huisje dat midden
op de begraafplaats stond. We gingen naar binnen. Eerst een
ruimte met allerlei gereedschap, daarna een ruimte met een
bureautje.
De werkman sloeg een klapper open.
“Welk jaar is die meneer geboren?”
“Geboren?”
“Ik bedoel gestorven.”
“1975.”
“1975!”
De werkman zocht in de klapper naar het jaar 1975, en ja hoor,
daar stond het: Louis de Bourbon, in de grond laten zakken op
13 januari 1975.
De andere werkman was er ook bij komen staan. Hij legde uit
hoe ik bij het graf moest komen. Het leek me nogal een eind
lopen door een omgeving waar je gemakkelijk kon verdwalen.
De andere werkman zei: “Ach, meneer komt een dode dichter
bezoeken. Ik breng ‘m wel even.” En dus zat ik even later naast
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hem in zijn enorme werkmansauto, met laadbak, en je hoefde
niet eens een riem om! Ik wilde bijna vragen of hij eens wilde
toeteren voor mij.
We verlieten achterwaarts begraafplaats Zuid en reden in volle
vaart op begraafplaats Noord af. De begraafplaats op, aula
voorbij, en daar was het, misschien vijftig meter na de aula
rechts. Daar moest het ergens zijn. De werkman, die bekende
in gemeentedienst te zijn, hielp mee zoeken. Na een paar
minuten vonden we het: het graf van Prince Louis Jean Henri
Charles Adelberth de Bourbon, Duc de Normandie.
“Zonder u had ik dit nooit gevonden, bedankt!” zei ik. “Waar
de dienstverlening van de gemeente al niet goed voor is!”
“Ach meneer,” zei hij. “We zijn allemaal mensen. We zitten
liever dan dat we lopen.”
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Generieke functionaliteit
Verzameling van geautomatiseerde werkprocessen
die op meer plaatsen in de organisatie identiek
worden uitgevoerd maar op één plaats zijn ingericht.

Een leidend zaaksysteem
Een geautomatiseerd systeem dat overzicht houdt
over welke zaken lopen (op een bepaald tijdstip) en
bijhoudt welke zaken hebben gelopen, geordend naar
kenmerken die voor de organisatie van belang zijn.

De mooiste vorm van dienstverlening die je
ooit hebt meegemaakt
Toen mijn zoon 18 werd ontving ik een briefje van
de Informatiseringsbank dat hij recht had op een
studievergoeding. Ik zou zelf nooit op de gedachte
zijn gekomen dat die vergoeding bestond en er dus
ook niet om vragen. Nog één: een incassorekening
van 50 euro krijgen voor een onbetaalde rekening
van 59 cent bij mijn energiebedrijf.
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“Het is tijd om in te zetten op bedrijfsvoering
en het activeren van de ketens.”
Ko van Schaik is productmanager van Digimeente, de midoffice suite van Logica, die onder
andere wordt ingezet bij de gemeenten die deelnemen aan GovUnited.
Ko studeerde HTS-elektrotechniek in Arnhem en Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Hij werkte in de jaren negentig in de telecomsector, onder meer bij KPN, toen
de vrijemarktwerking daar haar intrede deed. Hij stapte over naar de ICT en deed voor
Pecoma informatica projecten bij banken, leasemaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en
sportbonden.
Vanaf 2001 werkt Ko voor de divisie Public Sector van Logica. In 2006 ontwikkelde hij met
zijn team de eerste versie van Logica’s midoffice applicatie (Digimeente). De ontwikkeling
van Digimeente kwam in een stroomversnelling door de ANDEZ-aanbestedingen met als
hoogtepunt de winst van de ANDEZ3 (GovUnited) aanbesteding in maart 2008.
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Als je op een verjaardag moet uitleggen wat GovUnited
is, welke rol Logica speelt en wat jouw rol is, hoe leg je
dat dan uit?
“GovUnited is een inkoopcombinatie voor gemeenten.
Als je samen inkoopt, profiteer je van standaardiseren en
schaalvoordelen. GovUnited zet in op het invoeren van
zaakgericht werken bij gemeenten en het verbeteren van de
dienstverlening. Als je vandaag via internet een vergunning
aanvraagt, daarover morgen met de post een aanvullend
stuk stuurt en daar een week later over opbelt, verwacht je
dat de medewerker die je aan de telefoon krijgt dat allemaal
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in beeld heeft. Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dit
is de uitdaging voor veel gemeenten. Een midofficesysteem
en zaakgericht werken zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.
Ook dragen die hulpmiddelen eraan bij dat aanvragen op tijd
en volgens de afgesproken kwaliteitsniveaus worden afgehandeld.
Logica is een grote organisatie die gemeenten in de breedte
kan bedienen. Naast de technische implementatie en het
beheer kunnen we ook de invoeringsbegeleiding en daarmee
samenhangende organisatieverandering voor onze rekening
nemen. We werken in Nederland met duizend collega’s in
de Publieke Sector en hebben veel ervaring met dit soort
trajecten. “

Jullie zijn al een tijd bezig met een midoffice-oplossing...
“We wilden meedoen aan de eerste ANDEZ-aanbesteding,
maar die kwam voor ons net te vroeg. Onze midoffice applicatie was nog niet ver genoeg ontwikkeld en we hadden te
weinig referenties om een serieuze kans te maken. Na ANDEZ1 verbeterden we onze midoffice-applicatie, samen met
de gemeenten Zeist en Uden. Dat waren goede referenties,
dus toen de tweede ANDEZ-aanbesteding kwam, zagen we die
met vertrouwen tegemoet. Ik was inmiddels salesmanager en
nauw betrokken bij die aanbesteding. We geloofden echt dat we
de tweede ronde zouden halen, het inrichten van een Proof of
Concept (POC). Toen belde Wouter Keller, die met zijn bureau
Argitek de aanbesteding begeleidde, met vervelend nieuws: ”Je
ligt eruit.”
Ik dacht: wat gebeurt hier? Later bleek dat we vooral te weinig
punten gescoord hadden voor koppelingen en gebruiksvriendelijk modelleren. Hoeveel koppelingen kan je hebben als
nieuwkomer?! De modelleringsvraag kwam meerdere keren
terug. Beide telden dubbel in de score en zo eindigde ANDEZ-2
voor ons.
Het was vreselijk balen. Uit de evaluatie met EGEM en Argitek
bleek echter dat we op de goede weg zaten. “Ga door!” was de
impliciete boodschap en dat hebben we gedaan. We geloofden in de kracht van onze oplossing, hebben goed geluisterd
naar de terugkoppeling en hebben gewerkt aan onze zwakke
plekken. Wat ook meespeelde is dat we geen last hadden van

de remmende voorsprong. Concullega’s moesten volop met
implementaties in de weer en wij konden samen, met onze
bestaande klanten, in betrekkelijke luwte verder werken aan
Digimeente.
Dat resulteerde in een mooi 2008. In maart wonnen we de
GovUnited-aanbesteding en in april koos ook de gemeente
Terneuzen voor Digimeente.
De aanbesteding voor GovUnited was vooral heel veel werk.
Honderd essayvragen in de trant van “beschrijf de mogelijkheden van uw oplossing op het gebied van ..., rekening houdend
met …., denk daarbij aan… en ook aan…” etc. Daar ben je
maanden met een fors team mee bezig en dat kost veel energie
en geld. Alleen al daarom haakte een flink aantal partijen af.
Gelukkig konden we de juiste onderdelen van ANDEZ-2 hergebruiken. Als je nog niet in deze markt zit, heb je weinig kans
om te winnen, terwijl je verwacht dat de overheid via dit soort
aanbestedingen ook nieuwe partijen een kans wil geven. Verder
wordt het spel tijdens deze aanbestedingen hard gespeeld en
niet zelden leidt dat tot rechtszaken, de belangen zijn immers
groot. Al met al speelt zich een heel circus af rond zo’n aanbesteding. Maar het is ook leuk, helemaal als je wint, dan ben je
al de voorafgaande ellende betrekkelijk snel vergeten, al gaat
het eigenlijke werk dan pas echt beginnen….
De apotheose van de GovUnited-aanbesteding was de Proof of
Concept in het Figi theater in Zeist. Met tien collega’s waren
we actief op het podium. Ieder had zijn rol, we gebruikten twee
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beamers, er zaten 250 mensen van gemeenten in de zaal. In
vier megasessies hebben we voor verschillende doelgroepen
(bestuurders en inhoudelijke medewerkers) onze oplossing
live gedemonstreerd. Hierbij zijn we door GovUnited en
Wouter Keller stevig aan de technische en functionele tanden
gevoeld. Dit gebeurde niet volgens een vastomlijnd programma en we wisten van tevoren dus niet goed wat op ons af zou
komen. Zenuwslopend, intensief, maar ook leuk.
Na de bijeenkomsten in het theater, waren er nog enkele
verdiepingssessies. Toen kwam de uitslag. Je weet op welke
dag het telefoontje komt, en zit die dag eigenlijk alleen maar te
wachten. Ik geloof dat ik die dag mijn bureau heb opgeruimd.
Na het verlossende telefoontje kwam de ontlading, in ons
geval begeleid met champagne en bitterballen.”

Waar zijn jullie momenteel druk mee?
“Wij zijn nu midden in de projectfase van GovUnited en ik ben
daar actief bij betrokken. De komende maanden zijn cruciaal
en wij werken samen met GovUnited keihard aan de eerste
implementaties. Daarnaast ben ik bezig met de toekomst. Ik
ben nu productmanager van de Digimeente Midoffice Suite en
praat met klanten, collega’s en anderen over ontwikkelingen in
gemeenteland. Wat is de betekenis daarvan voor ons producten- en dienstportfolio? Uitkomst van deze vraag leidt via
ontwikkelprogramma’s tot vernieuwing van onze producten en
dienstverlening. Zo bereiden we ons voor op de uitdagingen
van de komende jaren.
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Gemeenten fungeren steeds meer als de poort van de overheid
en staan het dichtste bij de burgers. Verder zal de schaalvergrotingstrend nog even doorzetten en worden steeds meer
regelingen (inclusief budgetten en risico’s) door de centrale
overheid gedecentraliseerd. Dat betekent dat naast dienstverlening ook bedrijfsvoering nadrukkelijk in het vizier moet
komen. Neem de WMO of sociale zaken. Gemeenten krijgen
daar een budget voor van het Rijk. Als zij de bedrijfsvoering
daarvoor adequaat inrichten, kunnen ze geld besparen dat
voor lokale speerpunten ingezet kan worden. Dat is mooi voor
een gemeente.
Het product van Logica heet Digimeente Midoffice Suite en
wordt ingezet binnen en buiten GovUnited. Hoe verloopt het
bij GovUnited? Doel van het project is het opleveren van de
Suite als dienst (ASP/Saas), inclusief een pilot bij vijf gemeenten. Daarna volgt een formeel go/no go voor de verdere uitrol.
De grootschalige uitrol start in mei 2009. De implementatie
aan gemeentezijde is afzonderlijk aanbesteed. Logica is een
van de drie bedrijven die de lokale implementaties bij gemeenten gaat doen; de andere partijen zijn Sogeti en Atos Origin.
Voor GovUnited wordt een aantal componenten opgeleverd:
midoffice/zaaksysteem (MO), klantcontactcentrum (KCC),
contentmanagementsysteem (CMS), producten- en dienstencatalogus (PDC) en een document-, workflow en recordmanagementsysteem (DMS/WfM/RMA). Participerende gemeenten waren tijdens de aanbesteding al lid van GovUnited en

hebben per component aangegeven of zij voornemens waren
een component daadwerkelijk af te nemen of dat zij er interesse c.q. belangstelling voor hadden.
Volgende stap in het proces voor een individuele gemeente is
het definitief maken van deze keuzes en het eventueel aanvullen daarvan. Daarna wordt samen met GovUnited een planning
gemaakt en kan de feitelijke implementatie starten.
Centraal op de ASP wordt dan voor de gemeente een acceptatieomgeving gecreëerd. Daarna volgt de lokale implementatie
door een van de drie implementatiepartijen. Hierbij wordt de
gemeentelijke organisatie voorbereid en worden technische
koppelingen gerealiseerd van de centrale Midoffice Suite met
één of meer gemeentelijke systemen. Na acceptatie wordt een
tweede omgeving gecreëerd waarop productie wordt gedraaid.
We zijn, buiten GovUnited, bij vijf gemeenten bezig met de
invoering van Digimeente. Ook andere overheden en dienstverleningsorganisaties hebben belangstelling voor de Suite. We
hebben vaste projectteams die verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van die projecten.
In de praktijk hebben gemeenten vaak al componenten in productie die wij via de Suite aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan
een CMS of DMS. De gemeente kan deze componenten blijven
gebruiken en integreren met de Suite. Feitelijk bieden we een
menukaart en kunnen gemeente kiezen welke componenten ze
af willen nemen.

Voor het DMS/RMA bijvoorbeeld zijn er twee mogelijkheden:
een gemeente kiest voor het in de Midoffice Suite geïntegreerde DMS (Alfresco) of koppelt met een eigen lokaal DMS.
In beide gevallen worden tussen het zaaksysteem en het DMS
zaakgegevens en gerelateerde documenten uitgewisseld. In
de geïntegreerde oplossing zijn daarnaast standaard functies
beschikbaar zoals: het automatisch creëren van zaakdossiers
in het DMS, postintake en integratie met Microsoft Office-applicaties. Een ander belangrijk kenmerk van de geïntegreerde
oplossing is de verbinding van zaakbehandeling aan het
digitaal archief, via zaakresultaten die deels de archiefkenmerken bepalen. Als gekoppeld wordt met een lokaal DMS kunnen
deze functies ook gerealiseerd worden maar is de gemeente
daar zelf verantwoordelijk voor, inclusief de afstemming met
andere leveranciers.”

Vertel eens wat over de ontwikkelingen de afgelopen
jaren.
“De eerste versie van Digimeente midoffice ging medio 2006
in productie. Sindsdien is het gedachtegoed over dienstverlening en midoffice geëvolueerd, mede onder invloed van de
ANDEZ-aanbestedingen. Ook heeft Logica de afgelopen jaren
op dit gebied veel praktische ervaring opgedaan. Dit alles
heeft geleid tot een fundamentele heroriëntatie en de ontwikkeling van een geheel vernieuwde versie van Digimeente. Wij
noemen dit de tweede generatie en hebben dit vormgegeven
als Midoffice Suite. Dit is ook de versie die voor GovUnited
wordt ingezet. De winst van de GovUnited-aanbesteding heeft
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een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van de
Suite. Belangrijkste exponent daarvan is de implementatie van
zaakgericht werken als verbindprincipe. Die zat oorspronkelijk
niet in de aanbesteding en is later door GovUnited ingebracht.
Hierdoor maakten we een pas op de plaats, maar wel één die
de oplossing een stuk krachtiger heeft gemaakt.
Nieuw is het leveringsmodel. De Suite wordt geleverd als
dienst (ASP/Saas), en niet als lokale installatie. Wij vinden het
geen kerntaak van gemeente om een technische infrastructuur in stand te houden. Wij nemen dat uit handen zodat de
gemeente zich kan concentreren op haar primaire taak, dienstverlening. Voornaamste functionele toevoeging van de Suite
is het DMS en de integratie daarvan met het zaaksysteem. Die
zat er in de eerste generatie niet in.

Interview: Ko van Schaik, Logica

dan krijg je als gemeente ook de bijbehorende integraties en
afstemmingen voor je kiezen.”

Wat gaat er in 2009 gebeuren?
“2009 is het jaar waarin we onze beloftes gaan inlossen.
Samen met GovUnited zetten we ons maximaal in om aan het
einde van het jaar twintig tevreden klanten te hebben. Zowel
technisch, functioneel als organisatorisch moet het bij de
klanten op orde zijn. Als de praktijkverhalen goed zijn, gaat het
lopen. Daar zetten wij op in. Verder hebben we ook ambities
buiten de gemeenten en zijn we bezig met trajecten bij andere
overheden en dienstverleningsorganisaties in andere markten
en in het buitenland. Met Digimeente kunnen we nog jaren
vooruit.
2009 is het jaar waarin we onze beloftes gaan inlossen.

In de praktijk wordt ons zaaksysteem vaak vergeleken met
de bestaande documentmanagementsystemen in Nederland. Dit is een hachelijke onderneming die neer komt op
het vergelijken van appels met peren. Die documentmanagementsystemen zijn in de basis documentgericht en worden
uitgebreid met zaakfunctionaliteit. Onze oplossing is bedoeld
voor zaakgericht werken en dat levert functionele meerwaarde.
Grootste verdienste van onze Suite is dat we een geïntegreerde totaaloplossing bieden. Dat betaalt zich uit op punten als
het publiceren van formele documenten op de gemeentelijke
website en het samenwerken in ketens. Dat kan natuurlijk
ook met bestaande documentmanagementsystemen, maar

Ik ben met Digimeente meegegroeid en heb een soort van
natuurlijke ontwikkeling doorgemaakt. Eerst als competence
manager betrokken bij de productontwikkeling, daarna als
sales manager verantwoordelijk voor het aan de man brengen
daarvan en nu als productmanager in the lead bij de doorontwikkeling. Het is beslist geen carrièreplanning geweest. Dingen gaan zoals ze gaan. Ik ben geen babbelaar of verkoper,
ik houd van de inhoud. Daarom wil ik ook altijd weten waar
ik het over heb. Ik heb gemerkt dat klanten dat waarderen en
dat geeft mij een extra stimulans om op deze manier voort te
gaan.”

Heeft de markt zich ontwikkeld door de
ANDEZ-aanbestedingen?
“De markt heeft zich, mede door de ANDEZ-aanbestedingen,
duidelijk ontwikkeld. De meest in het oog springende elementen hierbij zijn de verschuiving van de dunne midoffice naar
de dikke midoffice en de focus op zaakgericht werken. Corné
Dekker van de gemeente Dordrecht heeft hier in belangrijke
mate aan bijgedragen. Er is veel over het onderwerp gepubliceerd waardoor het is gaan leven bij de gemeenten en dat is
van grote waarde.
Tot op heden heeft de focus vooral gelegen op dienstverlening.
Het is nu tijd om te verbreden en in te zetten op het verbeteren
van de bedrijfsvoering en het activeren van sectorale ketens.
Generieke voorzieningen als midoffice maken dat mogelijk. Als
je die inzet voor bijvoorbeeld de WABO, Onderwijs, Justitie en
andere terreinen, boek je echte winst. Het is dan ook mijn stellige overtuiging dat de meerwaarde van onze Midoffice Suite
zich in de ketens gaat manifesteren.”
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Burgers? Ik ken ze niet!
Veel projectleiders voor de inrichting van een Digitaal Loket hebben zelf nooit digitaal zaken
gedaan met de gemeente waar ze wonen. En Nederlandse gemeenten “doen maar wat” als het
gaat om de inrichting van hun dienstverleningskanalen, of die nu digitaal zijn of niet.
Dat is te lezen, ietwat bescheidener geformuleerd, in een onderzoeksrapport uitgegeven door
het Telematica Instituut, verbonden aan de Universiteit van Twente.
Het onderzoek strekte zich uit over 126 Nederlandse gemeenten. Al die gemeenten onderstrepen het belang van een goede
inrichting van de dienstverleningskanalen, maar de meeste gemeenten hebben zelf geen beleid geformuleerd op dit terrein.
De onderzoekers concluderen dat die gemeenten daardoor
de burgers geen goede dienstverlening kunnen bieden. Een
aanvechtbare conclusie maar de onderzoekers onderbouwen
haar wel.
Allereerst stellen ze vast dat gemeenten een slecht beeld
hebben van de manier waarop burgers gebruik maken van
de gemeentelijke dienstverleningskanalen, zoals internet, de
balie, de telefoon, de post en e-mail. Minder dan de helft van

de gemeenten is op de hoogte van het aantal burgers dat de
gemeentelijke website bezoekt.
Vervolgens stellen de onderzoekers vast dat er weinig samenhang is tussen de inrichting van de dienstverleningskanalen.
Ruim tweederde van de gemeenten heeft niet eens vastgelegd
dat er samenhang moet zijn. Geen enkel beleid dus.
Gemeenten hebben geen goed beeld van hoe burgers gebruik
maken van hun dienstverlening of dit zou willen doen. Daardoor maken ze onjuiste aannames. Veel gemeenten neigen tot
het volledig overschatten van het internetgebruik van de burger.
Ze gaan ervan uit dat de burger alle informatie online wil vin-

den. En als ze al hun informatie online hebben staan, nemen
ze gemakshalve aan dat de burger die informatie ook kan
vinden. Dat is volgens de onderzoekers niet het geval.
Veel gemeenten beschouwen ‘nieuwe’ dienstverleningskanalen als internet als een vervanging van oude kanalen. Fout!
Ze zouden een aanvulling moeten zijn. Onderzoek naar de
daadwerkelijke behoeften van de burger doen gemeenten niet
of nauwelijks. Zo ontstaat vanzelf een kloof tussen vraag en
aanbod van dienstverlening.
De rijksoverheid wil dat gemeenten vanaf 2015 het voorportaal
van de overheid zijn. De burger moet dan met al zijn vragen bij
de gemeente terecht kunnen. Wil dat een kans van slagen hebben, dan moet de communicatie bij gemeenten sterk geprofessionaliseerd worden.

Verder lezen:
Het rapport Multi-Channelling bij Nederlandse gemeenten: visies, percepties en ervaringen rondom Multi-Channel Management is uitgegeven door het Telematica Instituut en te vinden
op www.cfes.nl of www.kanaleninbalans.nl.

Mijn ideale baan bij een gemeente
Gemeentesecretaris

Koppelen of kloppelen
Volgens mij heb ik de klop horen luiden maar weet
ik niet echt waar de klepel hangt. Kortom, ik heb
geen benul wat kloppelen is.
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Harm van der Toolen, gemeente Oss

Xxxxx

“Een formulier heeft allerlei gevolgen.”

Harm van der Toolen is als Adviseur Informatievoorziening van de gemeente Oss nauw betrokken
bij vernieuwende projecten op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering. Hij houdt zich,
naar eigen zeggen, met name bezig met “telefonische dienstverlening, documentmanagement en
midoffice”. Oss is “een middelgrote gemeente in het noordoosten van Noord-Brabant en bestaat
uit 1 stad, 2 stadjes en 14 dorpen en dorpjes. Totaal goed voor bijna 80.000 inwoners.” In 2002
is de gemeentelijke organisatie flink gereorganiseerd, om een betere dienstverlening te bereiken.
Er is een frontoffice voor alle producten en diensten gekomen, een nieuw gemeentehuis (met
publiekscentrum) en de digitale informatievoorziening heeft zich sterk ontwikkeld. De concrete
resultaten van de afgelopen vier jaar: nieuwe website met digitaal loket en bestuurlijke informatie,
digitale dossier- en archiefvorming (DMS), centrale registratie van subjecten en aanvragen van
gemeentelijke producten en de mogelijkheid tot inzien van afhandelstatus van zaken via internet.
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Als je op een verjaardag moet uitleggen wat jullie
Programma Dienstverlening inhoudt en wat jouw rol
daarin is, hoe doe je dat dan?
We zijn bezig met digitaliseren van de dienstverlening. Dat
betekent dat we producten en diensten OOK via internet
aanbieden. Met de nadruk op ‘ook’.
Dat is namelijk niet het enige. Ik vertel dat er achter dat
formulier op internet nog een hele afhandeling is. We knopen
de voorkant vast aan de achterkant zodat geautomatiseerde
afhandeling plaatsvindt. En dat noemen wij midoffice.
Mijn rol daarin is dat ik deel uitmaak van een afdeling die
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ICT-projecten voor de organisatie faciliteert. En ik ben projectleider voor de totstandkoming van de midoffice.
Dan vragen ze natuurlijk ook: maar wat doe jij dan precies
de hele dag? Wat ik doe is veel praten en veel lezen. Op de
hoogte blijven van wat er allemaal speelt – tijdschriften,
internetfora, nieuwsbrieven. Steeds op de hoogte zijn van zaken die invloed kunnen hebben op wat wij aan het doen zijn.
Praten doe ik vooral binnen de organisatie. Om de mensen
binnen de organisatie warm te houden voor wat we hebben
afgesproken. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is de
grote lijnen in de gaten houden. Verder lever ik een bijdrage
aan allerlei projecten. Ik ben aanwezig als het nodig is, ik
adviseer, ik denk mee.

De Operatie PrOSSessor, de reorganisatie en kanteling
van de organisatie, is van groot belang geweest voor de
ontwikkeling van de dienstverlening.
“Zeker. Die reorganisatie heeft een lange voorgeschiedenis. In
de jaren negentig van de vorige eeuw had je het programma
Overheidsloket 2000, ook al bedoeld om overheden te stimuleren hun dienstverlening te verbeteren. In Oss is dat nooit
erg van de grond gekomen. Rond het jaar 2000 kregen wij
een nieuwe gemeentesecretaris, Ans Rietstra, en een van de
belangrijkste doelen die zij zichzelf stelde was de organisatie
verbeteren. Die was tamelijk suf en ingezakt en heel erg op
zichzelf gericht. De klant stond in de kou. Ans Rietstra stelde
vast dat de organisatie nodig moest worden opgefrist: een
van de manieren om dat te doen was de inrichting van een
gemeentehuis waar de medewerkers in open en frisse ruimten
zouden samenwerken, zonder vaste werkplek.
Met alleen frisse ruimtes ben je er natuurlijk niet. Er moest
nog veel meer gebeuren. We moesten onze processen beschrijven, ketens bouwen en dienstverleningskanalen ontwikkelen.
Voor al die activiteiten was ondersteuning met ICT nodig.
We hebben een informatiebeleidsplan opgesteld waarin het
belangrijkste punt was: de klant bepaalt het kanaal, het tijdstip
en de plaats van de dienstverlening. Dat punt betekende nogal
wat, vooral dat we als ons als organisatie op alle punten moesten verbeteren.
We zijn eerst gaan organiseren en later pas gaan automatiseren. In 2002 zijn we gekanteld naar een klantgerichte organi-

satie. Toen is er ook een gemeentelijke dienst gekomen waarin
alle publiekscontacten zijn ondergebracht, de dienst Publiekszaken. Deze dienst bestaat uit het Publiekscentrum voor de
directe klantcontacten via alle kanalen en de afhandeling van
“direct-klaar-producten”, en uit een aantal vakafdelingen waar
de afhandeling van overige producten en diensten plaatsvindt:
Burgerzaken en Belastingen, Bouwen Milieu en Leefomgeving,
Zorgloket, Werk en Inkomen, Publieksvoorlichting.
Ook voor de algemene publieke functies die binnen de dienst
Gemeentebedrijven vallen, zoals Stadsreiniging en Beheer
Openbare Ruimte, is de frontoffice ondergebracht bij Publiekszaken. Pas toen het organisatorisch geregeld was, zijn we de
loketten en bijbehorende processen gaan automatiseren.
Na 2002 moest de dienstverlenende organisatie zich langzaam
ontwikkelen. Je kunt gemakkelijk uitleggen waarvoor een digitaal loket nodig is, maar automatiseren van hele processen is
lastiger. Bij veel medewerkers in de backoffice valt het kwartje
wat langzamer. Dan is het dus praten en nog eens praten, en
mensen op de juiste plekken zetten, mensen duidelijk maken
wat nou eigenlijk de bedoeling is…”

Welke volgorde hebben jullie gekozen voor de
ontwikkeling van de dienstverlening?
“We moesten prioriteiten stellen. We kozen ervoor eerst de
bekende en veelgebruikte dienstverlening te verbeteren: de
telefonie en de balie. Want er waren in Oss ontzettend veel balies die vaak niet eens van elkaar wisten dat ze bestonden. Die
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balies hebben we de afgelopen zes jaar bijna allemaal weten te
centraliseren binnen het Publiekscentrum. De telefonie hebben
we ook aardig op orde gekregen.
Met telefonische dienstverlening ging namelijk veel niet goed
en het was ook duidelijk dat het niet goed ging. Voor het optimaliseren van het telefoonkanaal hebben we het concept van
themanummers gekozen: Bouwen, Milieu en Leefomgeving,
Zorgloket, Werk en Inkomen, ze kregen allemaal een eigen
themanummer. Dat nummer gebruikten we in de communicatie met de klant. En we zorgden er natuurlijk voor dat achter
dat nummer alles prima was georganiseerd. De kwaliteit van
je dienstverlening gaat dan meteen zichtbaar met sprongen
vooruit. Na een paar jaar merk je de voordelen van deze aanpak: het telefoonverkeer loopt nu vrijwel vlekkeloos. Eigenlijk
precies hetzelfde hebben we voor ogen met het Digitaal Loket.
In het kader van ‘Overheid geeft antwoord’ kijken we nu naar
de invoering van het 14+netnummer loket.”
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Maar toch bleef die wens bestaan om ook dat digitale kanaal
aan te bieden.
Gemiddeld gaat een burger tien keer in zijn leven naar
het gemeentehuis. Dat is eens in de zeven jaar.
We wilden van begin af aan meer bieden dan alleen een
formulier aan de voorkant: de afhandeling moest ook worden
geautomatiseerd. We wisten dat we de processen nog moesten verbeteren, maar we konden in elk geval starten met een
Producten en Dienstencatalogus op de website en van daaruit
het Digitaal Loket verder ontwikkelen.
Na de kanteling van de organisatie stuurde het Publiekscentrum, onderdeel van de afdeling Publiekszaken, de eerste digitale producten aan. We hebben toen een keuze gemaakt voor
de prioritering op basis van een aantal vragen. Zoals: “Wat
wordt het meeste aangevraagd, waar hebben we het meeste
last van en waar heeft de burger het meeste aan?”

en sloeg de hele boel vast. Omdat alle betrokkenen aanwezig
waren, hebben we dat heel snel recht kunnen zetten.
Beginnen aan de voorkant betekent: de burger de mogelijkheid bieden een product of dienst digitaal aan te vragen. In
veel gevallen komt de aanvraag nu nog in een mailbox terecht,
meestal in een mailbox van de afdeling die verantwoordelijk is
voor de afhandeling van het proces. Vanuit die mailbox wordt
de aanvraag direct afgehandeld of verder de organisatie in
gestuurd.
De klant krijgt bevestiging vanuit de formulierengenerator.
We hebben nu een stuk of vijftig producten die digitaal kunnen worden aangevraagd. Het meest succesvol is het uittreksel voor schoolverlaters. Vreemd genoeg blijft een product als
meldingen openbare ruimte ver achter. Mogelijk omdat we dat
telefonisch ook goed hebben geregeld. In de openbare ruimte
heb je je telefoon vaker bij de hand dan je pc.

Hoe heeft jullie digitale dienstverlening zich ontwikkeld?
“We zijn met onze digitale dienstverlening aan de voorkant
begonnen. In 2002 hadden we een zuiver informatieve website. We hebben discussies gevoerd over de vraag: waar doe je
het nu eigenlijk voor? Hoe vaak moet een burger in zijn leven
naar het gemeentehuis? Dat is voor een rijbewijs, een paspoort, een verhuizing, misschien nog wat kinderen aangeven,
en uiteindelijk na zijn overlijden, maar dan hoeft hij niet eens
zelf. Gemiddeld gaat een burger tien keer in zijn leven naar
het gemeentehuis. Dat is eens in de zeven jaar. Niet echt vaak.

In 2005 ging de nieuwe website in de lucht met de eerste
versie van het Digitaal Loket. De verdere ontwikkeling doen
we helemaal zelf. We hebben zelfs formulierontwikkelaars in
dienst. Je roept daarmee heel wat over jezelf af, want je moet
steeds waar kunnen maken wat je voor ogen hebt en wat je
belooft. Aan de andere kant maakt het je heel flexibel. Een
voorbeeld. Een van de eerste producten die we digitaal aanboden was het uittreksel voor schoolverlaters. Meteen nadat
we dat live hadden gezet, kwamen de eerste aanvragen binnen

Ook een succes zijn sommige incidentele producten. Zo organiseert de gemeente jaarlijks samen met de sportverenigingen de zogenaamde schoolsport. Kinderen kunnen dan voor
weinig geld een verkorte sportcursus bij een vereniging volgen.
Vroeger moest iedereen zich op een vastgestelde tijd op het
gemeentehuis komen opgeven: dan hadden we hier een hal vol
vechtende moeders. Nu is het alleen nog maar mogelijk om via
internet in te schrijven. En dan zie je dat een populaire sportcursus als hockey binnen de kortste keren vol zit.

Wat zijn jullie ideeën over het gebruik van workflow?
We doen een beetje aan workflow en hebben die nu verticaal
ingericht, dus per proces. We zijn een Centric-gemeente en
werken dus met heel wat backoffice-applicaties van Centric.
Veel van die applicaties kennen een vorm van workflow. De
afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van
een proces hebben zelf die workflow aangezet en de inrichting
bepaald.
Binnen het dienstverleningsprogramma kregen we eigenlijk pas
ideeën over workflow toen we het DMS gingen invoeren. We
moesten toen opeens antwoord gaan geven op vragen als: Hoe
loopt het proces? Welke stappen zijn te onderscheiden? Welke
rol spelen de documenten in het proces?
We wilden aansluiten bij wat we al hadden, dus een koppeling maken met de vakapplicaties. We wilden best kijken naar
generieke workflows, maar we waren niet van plan om alles wat
we hadden overhoop te gooien.
Een jaar of twee geleden begonnen we na te denken over het
begrip midoffice en al snel kwamen we tot de conclusie dat we
een generieke workflow nodig hadden. Alleen al om statussen
terug te kunnen koppelen aan de burger. De vraag was: Hoe
vertalen we al onze activiteiten en stappen, zoals benoemd in
al die workflows, in generieke statussen voor de burger? We
hebben de hoofdstappen benoemd die leidden tot de statussen: aanvragen, ontvangen, in behandeling, besluit. En dan nog

57

58

Interview: Harm van der Toolen, gemeente Oss

enkele mogelijke vervolgstappen. We hebben op basis daarvan
een procesgebaseerde functionele architectuur opgesteld en
die gebruiken we overal in de organisatie om de dienstverlening in te richten. Die architectuur helpt ons bij het optimaliseren van het proces.
Het architectuurplaatje leggen we ook altijd voor aan een
afdeling die ‘een digitaal formuliertje’ wil... een formulier leidt
immers tot allerlei gevolgen daarachter. Daar staat men vaak
niet bij stil. Door te werken met een architectuurplaatje houden
wij de samenhang tussen de projecten in de gaten.
Het feit dat we geen generieke workflow hadden, hebben
we lange tijd niet als een probleem beschouwd. We hadden
immers die backoffice-applicaties met hun workflow. Maar
we krijgen nu steeds meer te maken met processen die niet
worden ondersteund door vakapplicaties… dus staan we voor
de keuze van een generiek workflowsysteem. We willen dat in
2009 neerzetten.
Je kunt wel zeggen dat we in die keuze getriggerd zijn door ons
DMS, Hummingbird. Een van de eerste processen die we hebben ingericht met Hummingbird was dat van de inkomende
facturen. We hebben een financieel systeem, maar dat kent
geen workflow. Dus hebben we gekozen voor de Voortgangsmodule die Unisys heeft gebouwd voor processturing in Hummingbird. Nu is er zicht op waar de facturen zich bevinden in
de organisatie. Er zijn koppelingen aangebracht. Aan het begin
van het proces bij het invullen van de factuurgegevens en aan
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het eind van het proces, als de boekingsgegevens moeten
worden doorgeschoten naar het financieel systeem. De voortgangsmodule hebben we nu ook ingezet voor de bestuurlijke
besluitvorming.”

Vertel eens wat meer over jullie DMS.
“Het DMS was een van de eerste grote digitaliseringsprojecten die we deden. We hebben daarvoor een Europese aanbesteding georganiseerd en die is gewonnen door Unisys met
Hummingbird. We hebben vóór de invoering een aantal pilots
geformuleerd en die uitgevoerd. Dat waren aanvraag levensonderhoud, inkomende facturen en bezwaarschriften WOZ.
Daarvóór hebben we de generieke indeling van het DMS en
RMA besproken en wat generiek aan de procesafhandeling
moest zijn. Daar kwam in elk geval een algemeen registratiemodel uit. Dat hebben we getoetst aan de ideeën van de
piloteigenaren en van Post & Archief. Toen zijn we van start
gegaan. De eerste pilot hebben we in drie maanden van begin
tot eind doorlopen.
Voordat we Hummingbird invoerden, hadden we een centrale
postregistratie voor de stukken voor het Bestuur. De rest van
de organisatie registreerde zelf zijn post, in eigen registratiesystemen, of direct in de procesapplicaties. Dat is bij de uitrol
van Hummingbird een groot voordeel gebleken: er was overal
al ervaring met registreren!
Ook in dit geval hebben we gekozen voor de koppeling: de
koppeling tussen Hummingbird, enkele applicaties van Centric

en het financieel pakket Coda. Dat allemaal om het registreren
zo gemakkelijk mogelijk te maken en volledige dossiervorming
te faciliteren.
Technisch is het vrij aardig gelukt, functioneel leidde het tot
allerlei problemen… alleen al doordat de NAW-gegevens in al
die gekoppelde systemen op een verschillende manier waren
ingericht. Daaruit blijkt maar weer hoe noodzakelijk basisregistraties zijn.
Na de drie pilots hebben we ons gericht op de processen rond
Bouwen en Wonen. We zijn daar gestart met de moeilijkste,
namelijk de bouwvergunningen – met al die ingewikkelde
documenten, tekeningen, kleurstellingen, handtekeningen… er
was een enorme weerstand. We hebben er een maand of negen
over gedaan. We zijn de medewerkers op allerlei manieren tegemoet gekomen, uiteraard ook met grote beeldschermen. Het
is tenslotte toch een succes geworden. Het proces wordt helemaal digitaal afgehandeld. De aanvraagformulieren, tekeningen
en andere bijlagen worden gescand en daarna vernietigd.
We werken dagelijks met wel 400-500 mensen in Hummingbird, vooral omdat de facturenstroom erin zit. Dat is een vrij
groot aantal, zeker als je bedenkt dat hier in totaal 650 mensen
werken.
De verdere uitrol van Hummingbird doen we gefaseerd en op
procesniveau. We zijn altijd afkerig geweest van alleen maar de

post registreren en de rest van het proces ongemoeid laten:
alleen de post scannen optimaliseert het proces niet! Ook willen we naar volledige dossiervorming om van al die papieren
archieven af te komen. Dat betekent dat je naar heel het proces
moet kijken.
Met substitutie komt je terecht in een wereld vol met
mensen die zeggen ‘dat kan niet en dat mag niet’.
Meteen na onze keuze voor Hummingbird hebben we in het
plan van aanpak de route naar substitutie beschreven. Heel
interessant. Je komt dan terecht in een wereld vol met mensen
die zeggen ‘dat kan niet en dat mag niet’.
Een voordeel voor ons was dat onze drie pilots geen van alle
permanent te bewaren dossiers opleverden. Dus konden we
met onze archiefdienst aan de slag, het Brabants Historisch
Centrum (BHC). Daar hadden ze ook nog geen ervaring met
substitutie. Dus hebben we de provincie Noord-Brabant gevraagd bij het overleg aan te schuiven. Een voordeel daarbij is
dat Noord-Brabant zich profileert als de digitale provincie van
Nederland. Ons voorstel was: kunnen we dan met zijn drieën
optrekken om deze operatie tot een succes te maken?! Zo
gezegd, zo gedaan. We hebben een Handboek geschreven en
we kregen een positief advies van het BHC. Dat was voldoende
voor de processen in de pilots. Daarna hebben we de stap
gemaakt naar de processen met permanent te bewaren documenten. Ook daarvoor hebben we een machtiging ontvangen.
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Postkantoor is geen gemeentehuis

Postkantoor is geen gemeentehuis

Die laatste machtiging moeten we wel steeds vernieuwen als
we nieuwe processen toevoegen aan Hummingbird.”

Het leek zo veelbelovend. De burgers van de stad Zoetermeer konden vanaf 2008

Wat beschouw jij als een gevulde midoffice?
“Een gevulde midoffice is een midoffice waarin alle informatie
die voor de klant interessant is, beschikbaar is. Wij rollen onze
midoffice vanaf 2009 uit. De midoffice is niet de centrale plaats
van waaruit we de dienstverlening en het zaakgericht werken
regelen. De midoffice ondersteunt het digitale kanaal voor de
klant en maakt het mogelijk dat aanvragen die in de frontoffice
binnenkomen leiden tot zaken in de backoffice met terugkoppeling aan de klant.
Om te kunnen voldoen aan eisen van beveiliging EN beschikbaarheid moet de midoffice gevuld zijn. Met allerlei soorten
informatie. Gegevens van klanten die we kennen. Gegevens
over statussen. Gegevens over de relevante documenten die
moeten worden gepubliceerd.”

Hoe ver is Oss over vijf jaar?
“Over vijf jaar hebben wij alle procesgebonden documenten en
dossiers gedigitaliseerd. De voornaamste klantproducten en
–diensten zijn vanuit het Digitaal Loket rechtstreeks gekoppeld aan de backoffice. En we beschikken over een generieke
vorm van workflow en hebben de processen zonder procesondersteuning daarin ingebracht. Technisch zullen we kundig en
ervaren zijn. En ik denk dat we eind 2010 al veel zaken uit de
NUP geregeld zullen hebben.”

reisdocumenten, rijbewijzen, GBA-uittreksels en CBR-verklaringen verkrijgen in het plaatselijke
postkantoor.

Functionele architectuur gemeente Oss

Het stadhuis bleef verschoond van lastige burgers, postkantoren hadden weer een toekomst en burgers hoefden niet zo
ver te lopen als ze iets wilden van de gemeente (in Zoetermeer
regent het altijd). De pers schrijft: “Uit een onderzoek is gebleken dat burgers zeer tevreden zijn met deze extra dienstverlening en er veel gebruik van maken.”
Helaas is de pret van korte duur geweest: sinds 1 mei 2009 is
het niet meer mogelijk het postkantoor als gemeentehuis te
gebruiken. De reden is van zuiver formele aard: het ministerie
van Binnenlandse Zaken geeft de gemeente geen toestemming
om apparatuur die nodig is voor het maken van de documenten te laten bedienen door personeel dat geen gemeenteambtenaar is.

Voornaamste knelpunt zijn de reisdocumenten: voor de
aanvraag en uitgifte daarvan zijn vanaf 2009 vingerafdrukken nodig en vanwege veiligheidsredenen mag dat alleen bij
gemeenten gebeuren.
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Xxxxxx

Timo ten Cate, Digital Groep

“In de dienstverlening wordt het kanaal post
vaak over het hoofd gezien.”
Timo ten Cate is algemeen directeur van de Digital Groep.

Xxxxx
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Leg jij weleens op een verjaardag uit wat je doet in het
dagelijks leven?
Ik kom niet zo vaak op verjaardagen maar ik laat weleens de
hond uit en dan maak ik een praatje met buurtbewoners. Ik
zeg dan altijd: ik help overheidsorganisaties om hun documenten in een goede structuur toegankelijk te maken.
Dan vragen mensen: goh, is dat interessant?
Dan zeg ik, stel je eens voor: er werken 3500 mensen bij een
overheidsorganisatie. Ze ontvangen daar elke dag zakken vol
post, die mensen zitten allemaal achter hun computer en
versturen de hele dag mailtjes met allerlei bijlagen. Ze typen
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stug door. Overal op hun netwerkschijven slaan ze documenten op. Dat zijn na een tijdje zoveel documenten dat het de
organisatie niet eens meer lukt om ‘s nachts een backup van
al die gegevens te draaien. Het is een enorme chaos waarin
niemand meer zijn weg weet. Probeer daar maar eens chocola van te maken.
Dan ben je dus bezig met techniek, met organisatie, met
mensen. Eigenlijk probeer je mensen op een zodanige manier samen te laten werken dat ze weer iets aan hun informatie hebben. Tja, zet eens een paar mensen bij elkaar, dan
weet je hoe moeilijk het is om ze met elkaar te laten samenwerken.

Ik kom bij je en vraag je om mij te helpen met het
inrichten van mijn midoffice. Wat ga jij dan doen?
“Ik heb een stokpaardje en dat heet zaaktypencatalogus. Ik
heb er lang over nagedacht en de uitkomst is simpel: zonder
zaaktypencatalogus gaat het niet. Dat is de oplossing voor de
informatiehuishouding van een ingewikkelde organisatie als
een gemeente. Want iedere gemeente is ingewikkeld: met viertot vijfhonderd uiteenlopende producten en processen, allerlei
verschillende applicaties en medewerkers die allemaal in hun
eigen kolom werken.
Met een midoffice realiseer je een een centraal, generiek, door
alle medewerkers gebruikt deel waarin je overzicht over al deze
processen en zaken kunt krijgen en houden. Zaken die zijn
gestart in alle kanalen. Maar voor dat centraal overzicht heb
je wel een centrale, met elkaar vastgestelde, uniforme lijst van
procesnamen nodig. Dat is de zaaktypencatalogus. Een uniforme lijst van procesnamen die je gebruikt als kapstok. Voor
alle zaken, uit welk kanaal ze ook komen.
Dat klinkt vrij simpel, maar gemeenten hebben grote moeite
om dit idee te realiseren. Het is namelijk niets anders dan het
invoeren van zaakgewijs werken. En de essentie van zaakgewijs
werken is dat je niet allerlei documenten in het rond stuurt en
aan het einde van de rit probeert daarvan een zinvol dossier te
vormen. De essentie is dat je helemaal aan het begin van het
proces het zaakdossier aanmaakt zodat je tijdens de afhandeling alle informatie in dat dossier kunt stoppen.
Dat zaakdossier moet je meteen creëren anders kun je nooit
over alle kanalen overzicht houden. En dan gaat iedereen weer

gewoon documentjes zitten volgen en ben je niks opgeschoten. Verder blijkt het in de praktijk bijzonder moeilijk te zijn
om gemeentebreed ,met alle betrokken managers, specialisten
enz. overeenstemming te bereiken over de uniforme naamgeving van al die processen. Zo’n process kost maanden!”
Eigenlijk probeer je mensen op een zodanige manier samen te laten werken dat ze weer iets aan hun informatie
hebben.

Je bent al heel lang bezig met de midoffice…
“Het denken over de midoffice heeft zich de afgelopen jaren
ontwikkeld ‘van dun naar dik’. Het idee aan het begin was dat
je kon volstaan met een dunne midoffice. In die gedachte was
de midoffice een digitaal postkantoor. Met dat postkantoor
deed je niets anders dan berichtjes heen en weer schieten
om synchronisatie te bereiken tussen kanalen en applicaties.
Gaandeweg ontstond het idee dat als de midoffice een generieke oplossing wilde zijn, dat je dan meer dingen generiek moet
regelen. En zo kwamen het zakenmagazijn, het gegevensmagazijn, de workflow, de huisstijl en zelfs het DMS als mogelijke onderdelen van de midoffice in beeld. Die zijn namelijk
allemaal generiek voor de gemeente, en als je die opneemt in
de midoffice, dan is er sprake van een dikke midoffice.
Die ontwikkeling ging overigens nog verder, en wel in de
richting van ‘het leidend zaaksysteem’. Dat gaat ervan uit dat
het niet verstandig is alle stapjes gedetailleerd met workflowmanagement af te handelen. Nee, je volgt je processen in
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een beperkt aantal hoofdstappen ofwel statusmomenten. De
gedachte is: houd het eenvoudig, anders lukt het je nooit om
die vijfhonderd, zeshonderd gemeentelijke processen generiek
te maken én volledig te digitaliseren.
Een leidend zaaksysteem is heel iets anders dan digitale dienstverlening realiseren. Ik vind de focus op de digitale dienstverlening, op mensen allerlei mogelijkheden bieden via internet,
weleens wat overdreven. Er wordt ontzettend veel geld aan
besteed en als je ziet hoeveel mensen er soms gebruik van maken… Ik denk dat het in veel gevallen politiek bepaald is, het is
de wens om te scoren. Sommige gemeenten zijn wel erg trots
op wat je allemaal digitaal bij hen naar binnen kunt schieten.
Dat doen ze dan voor dertig man die er gebruik van willen maken. Voor zulke projecten krijg je de business case nooit rond.
Ik vind dat de nadruk veel meer zou moeten liggen op het
integreren van dienstverleningskanalen op basis van zaaktypen. Het valt me op dat gemeenten vaak een heleboel hebben
gedaan met de balie en de telefoon, maar slechts zelden hebben ze gedacht aan het verbeteren van de dienstverlening voor
het kanaal post.
Natuurlijk hebben gemeenten ook nuttige digitale dingen geregeld via internet, zoals het maken van afspraken via internet.
Daar heb je wat aan. Kopieën van taxatierapporten, alle verslagen van B&W en de gemeenteraad. Dat zijn de klassiekers
waarvan iedereen blij wordt.
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Als je toch je digitale dienstverlening wilt bevorderen, moet je
kijken naar volumes binnen het proces, dus hoe vaak wordt het
product aangevraagd, en naar de klantvragen die erin voorkomen. Het kanaal internet is helemaal niet ideaal voor een
heleboel klantvragen. Als je daar niet op let, geef je veel geld
uit voor weinig mensen, of maak je de zaakafhandeling alleen
maar ingewikkelder. Veel zaken kun je beter in direct contact
met de klant regelen.”

Hoe gaat het dan?
“Dan kom je gelijk terecht bij een van de belangrijkste, maar
organisatorisch moeilijkst te regelen onderdelen van zaakgewijs werken terecht: de zaakeigenaar. Eigenlijk moet iedere
interactie van de klant met de gemeente terecht komen bij
de zaakeigenaar. Die houdt dan de termijnen in de gaten,
vraagt zich af of het proces goed loopt, of de klant wel volledig
geïnformeerd is, of er nog een advies in de zaak nodig is, of hij
moet ingrijpen in het proces.
Zeker bij ingewikkelde zaken, bijvoorbeeld zaken die met de
Omgevingsvergunning te maken hebben, is dat essentieel. Elke
zaak een zaakeigenaar. Zichtbaar. Dat is dan ook de persoon
binnen de gemeente die precies weet wat de stand van de zaak
is en wat er verder binnen de zaak gaat gebeuren.
Zaaktypencatalogus en zaakeigenaar zijn de belangrijke organisatorische randvoorwaarden voor zaakgewijs
werken.

Zaaktypencatalogus en zaakeigenaar, dat zijn de belangrijke
organisatorische randvoorwaarden voor zaakgewijs werken.
Wat zie je in de praktijk? Alle aandacht gaat uit naar koppelen,
naar technische oplossingen. Die zijn heel duur, vragen veel
onderhoud, maar een business case wordt voor die technische
oplossingen zelden gemaakt. De aandacht gaat te weinig uit
naar de dingen waar het om gaat.
Er is een duidelijk verschil tussen grote en kleine gemeenten.
Hoe groter de gemeente, hoe meer machtsblokken er zijn in de
gemeente, hoe moeilijker het is om iets gemeentebreed aan te
pakken. In grote gemeenten is het nauwelijks mogelijk om tot
gedeelde beelden of tot afspraken te komen. In veel gevallen
wordt dat technisch afgekocht door een zakenmagazijn in te
richten om tenminste nog enig overzicht te krijgen op zaken
die spelen.
Vaak is het ontbreken van gezamenlijkheid, het ontbreken
van de wil om samen te werken fnuikend voor het proces bij
grote gemeenten. Vooral de 100.000plus-gemeenten zijn op
dit terrein onvoorstelbaar aan het prutsen. Anders kan ik het
niet uitdrukken. Als je goed kijkt waar het aan ligt, zie je dat er
vanuit de machtsblokken en kolommen geen enkele bereidheid
is om samen te werken.
Kleine gemeenten hebben daarentegen weer weinig capaciteit
in huis en weinig slagkracht. Dan is het vaak zelfs moeilijk om
zaken als basisregistraties en datadistributie vorm te geven.
Wel zie je bij kleine gemeentes veel duidelijker voor wie je het

doet, de burger is veel dichterbij. Ook hebben ambtenaren in
kleine gemeenten vaak een uitgebreider takenpakket, ze doen
meer verschillende dingen, en ze weten dus ook van meer
zaken meer. Ze zijn niet altijd zo gefocust op één eigen kolom.
Dat kan een voordeel zijn.
Een aantrekkelijke gemeente-omvang voor het invoeren van
zaakgewijs werken is 75-80duizend inwoners. Een gemeente
van die omvang heeft enige massa, beschikt ook over enige
middelen, en is toch niet te groot. Je kunt de stakeholders
nog bij elkaar krijgen in een stuurgroep en de handen ineenslaan. Dat valt nog te organiseren. Als je in zo’n gemeente alle
mensen die met informatie te maken hebben, dus DIV, ICT en
GEO, bij elkaar zet, dan werkt dat hartstikke goed.
Gemeenten van verschillende grootte hebben een verschillende
dynamiek. Dus kun je meteen ook zeggen dat er geen standaardaanpak of standaardadvies voor een gemeente bestaat.”

Een gemeente moet veel regelen als het gaat om digitale
dienstverlening, basisregistraties, architectuur… dat leidt
tot een heleboel projecten die ook nog eens onderling
in evenwicht zijn. Hoe houd je dat als gemeente aan de
gang?
“Het enige wat je kunt doen is het onderwerp beleggen bij het
hoogste management. Dienstverlening raakt de hele organisatie. Het gaat over alle kanalen, het gaat over geo-informatie,
basisregistraties, bestuurlijke besluitvorming. Je moet alle plan-
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nen die je ontwikkelt op dit gebied, integraal beleggen bij het
Collegiaal Management Team van de gemeente. En dat moet
dan ook werkelijk collegiaal opereren: gezamenlijk dingen oppakken, afspraken maken, elkaar erop aanspreken als het niet
gaat zoals het is afgesproken… anders blijft iedereen in zijn
eigen kolommetje zijn eigen dingetjes doen.
Wat moet je dan gezamenlijk vaststellen? De uitgangspunten,
de architectuur, de systemen. Het is een kwestie van keuzes
maken. Je wilt namelijk dienstverlening via alle kanalen op dezelfde manier regelen. Om dat te kunnen regelen, heb je commitment op het hoogste niveau nodig en dus kom je al gauw
uit bij een Stuurgroep Verbetering Dienstverlening waarin alle
hoofden van dienst meedoen. Je moet het onderwerp niet
wegparkeren bij een programmamanager of een gemeentesecretaris. Je moet het integraal aansturen.”

Het model van zaakgewijs werken is zeer eenvoudig. Lukt
het je om dat in de praktijk ook zo eenvoudig te houden?
“Het is een eenvoudig model en een weerbarstige praktijk, dat
is zeker zo. Maar hoofdzaak is dat je het model in de praktijk
ook eenvoudig implementeert. Dat kost tijd. Het kost enorm
veel tijd om met iedereen te komen tot dezelfde beelden.
Iedereen heeft beelden van wat een proces is, hoe je moet
monitoren, welke stapjes er zijn. Die beelden moeten op elkaar
gaan aansluiten.
Het model is helder, er is software beschikbaar, maar adaptie
van eenvoud is altijd moeilijk. Zoveel mensen zijn er bij betrok-
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ken, zoveel beelden over hoe je ondersteuning automatiseert
spelen een rol. Daar gaat veel tijd in zitten.
Adaptie van eenvoud is altijd moeilijk
Mijn ervaring is dat een gemiddelde gemeente drie tot zes
maanden bezig is om tot een zaaktypenlijst te komen. Dan
gaat het dus alleen maar om de discussie met een aantal mensen om overeenstemming te bereiken over de benoeming van
processen. Over de naam van het proces!
Vervolgens, bij implementatie, gaat het over de vraag op welke
manier je hoofdstappen vormgeeft, wie doet wat, op welke
manier…
Aan het begin van de jaren negentig geloofden we in het alternatief, de inzet van workflow: automatiseren in kleine stapjes,
heel gedetailleerd. Daarvan is in elk geval bewezen dat het voor
het overgrote deel van de gemeentelijke processen niet werkt.
Dus richten we ons nu op het invoeren van zaakgewijs werken.
Iets simpelers dan zaakgewijs werken, gericht op statusovergangen met daarbinnen flexibiliteit, is niet mogelijk.
Zaakgewijs werken moet je invoeren voor alle processen in
de organisatie. Soms zeggen mensen: voor beleidsprocessen werkt dat niet, want die volgen niet de gewone gang van
zaakgewijs werken– dus binnenkomen, in behandeling nemen,
afhandelen, archiveren.

Als voorbeeld neem ik beleidsdocumenten die intern worden
gecreëerd. Die zetten de beleidsmedewerkers uiteraard op
netwerkschijven. Waarom zou je die niet als zaak in het zaaksysteem opnemen? Je maakt een zaakdossier aan en vult dat
met alle documenten rond het beleid op dat gebied. Inderdaad,
die zaak mist de generieke afhandelingsgang van het dienstverleningsproces. Maar verder is er niets aan de hand. Je moet
alleen in je systeem de vrijheid hebben om op een simpele
manier zaakdossiers te openen en te sluiten. De vorm moet
altijd die van het zaakdossier zijn.
De kracht van zaakgewijs werken is dat aan de voorkant de
dienstverlening aan de burger wordt geregeld en tegelijkertijd
aan de achterkant de archivering. Dat doe je juist door meteen elk document te koppelen aan een zaakdossier. Als je een
goede zaaktypenlijst hebt, en je past het principe van koppelen
aan het begin consequent toe, dan heb je de archivering ook
vanaf het eerste begin geregeld. Dat geldt ook voor al je interne
informatie: koppel die meteen aan een zaakdossier! Het is de
missing link in de informatiehuishouding. Het is heel iets anders dan wat de meeste gemeenten nog steeds doen, namelijk
het rondketsen van documentjes. Vaak zie je dat een lichte
bouwaanvraag kan worden ingediend via het Digitaal Loket en
die wordt dan als xml het backofficesysteem in geschoten, met
allerlei andere documenten uit die zaak. Dan heb je dus geen
zaakdossier en is de archivering een probleem.
Je moet dat zaakgewijs inrichten. En als je dat doet, moet je
zorgen dat alle documenten in de lekbak van het zaaksysteem

terechtkomen. Anders heb je geen dossier en krijg je alleen
achteraf, met heel veel moeite, een dossier.
Dat regelen is een organisatorische uitdaging. Een afdeling als
DIV laten zien dat het op die manier werkt, is ook een uitdaging. Ze moeten leren denken in processen, niet in documenten. Ze moeten niet vragen waar een brief over gaat, ze moeten
vragen: waarom komt die brief binnen?”

Wat is het mooiste voorbeeld van dienstverlening dat je
kent?
“Er zijn heel veel dappere en prachtige pogingen om dienstverlening te verbeteren. Balieconcepten, eerste- en tweedelijnsafhandeling, backofficeprocessen die naar voren worden
gehaald… teveel om op te noemen. Maar wat je eigenlijk
nergens ziet is de integratie van het kanaal post in het geheel.
Dat vinden gemeenten kennelijk eng of raar of vreemd.
Veel gemeenten hebben een klantcontactcentrum met een
klantcontactsysteem, maar de poststukken zitten in een ander
systeem. Als ze al begrijpen dat dat bij het klantcontactsysteem
hoort, willen ze weer gaan koppelen. En koppelen is lastig en
duur. Mijn advies is altijd: kies, ook al duurt de realisatie daarvan enkele jaren, 1 systeem voor alle kanalen. Het aan elkaar
knopen van klantcontactsystemen met postregistratiesystemen
werkt niet. Daar zullen alle gemeenten achter komen.
Dat valt me nog het meeste op: dienstverlening wordt altijd
geassocieerd met balie en telefoon en digitaal loket. Dat komt
natuurlijk doordat de meeste dienstverleningsproducten van
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Interview: Timo ten Cate, Digital Groep

oudsher producten zijn die je bij de balie van burgerzaken kunt
krijgen. Vervolgens zijn er dan nog misschien tachtig tot maximal honderd producten waarvan het nuttig is om die via internet aan te bieden. Maar de rest wordt dan via de post afgehandeld – dat zijn bij voorkeur de wat ingewikkelder processen die
niet zo vaak voorkomen. Maar het zijn wel veel verschillende
gemeentelijke processen! Post is daarom een lastig kanaal. Reden temeer om het prominent een plak te geven in de ambities
op het gebied van verbetering van dienstverlening!”

Overheidsloket 2000

Overheidsloket 2000
De overheid is al vanaf de jaren negentig bezig met het ‘beter maken’ van dienstverlening,
dienstverleningskanalen, loketten en noem maar op. Een mooi voorbeeld daarvan is het
programma Overheidsloket 2000 (OL2000). Dat programma bestond van 1996 tot 2002 en
stelde zich tot doel overheidsloketten te laten samenwerken en de overheid ‘vraaggerichter’
haar diensten te laten aanbieden.
OL2000 had als uitgangspunt ‘de één-loketgedachte’. De
pijlers onder OL 2000 waren vraagoriëntatie, samenwerking
in publieke dienstverlening, integrale dienstverlening en inzet
van ICT.
Het handboek dat de meeste invloed heeft gehad, is het Handboek vraaggerichte interactieve dienstencatalogus. Dat staat,
met onderliggende database, nu nog bekend als de VIND-catalogus waarin een uitputtende verzameling van alle producten
van de gemeentelijke dienstverlening te vinden is.
De overheid gaat vandaag de dag niet meer uit van ‘de éénloketgedachte’, maar van het principe van ‘no wrong door’. De
overheid mag best van verschillende loketten gebruik maken,

maar de burger moet bij alle loketten de juiste informatie krijgen. Daarvoor moet de overheid haar processen in kaart brengen, op orde brengen en verbinden (in ketens bijvoorbeeld).
Daarvoor zijn programma’s als Overheid heeft Antwoord© en
EGEM bedoeld.

Verder lezen:
http://www.e-overheid.nl/thema/overheidsloket/overheidsloket.html
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Willem Groeneweg, Laurenscollege Rotterdam, klas 3a, interviewt Ronald Groeneweg

Xxxxx

“Dit is dus een typische kantoorbaan.”

Ik heb ervoor gekozen om een interview met mijn vader te doen. Dat komt omdat ik tot nu toe
eigenlijk niet goed wist wat hij uitvoerde. Zelf zegt hij altijd dat het een moeilijk uit te leggen
beroep is. Hij krijgt nu in elk geval de kans om uit te leggen wat het inhoudt.
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Interview door: Willem Groeneweg

Xxxxx

Mijn eerste vraag is simpel. Hoe heet je beroep?

Dit is dus een typische kantoorbaan?

“Je zou het informatieadviseur kunnen noemen. Dat beroep is
niet zo gemakkelijk uit te leggen als bijvoorbeeld stratenmaker of vuilnisman. Eigenlijk werk ik voor een bedrijf dat door
de overheid, dus de ministeries, provincies en gemeenten, is
ingehuurd. De gemeenten hebben momenteel veel gedoe om
hun informatie op orde te krijgen.”

“Ja, over het algemeen wel maar ik moet ook presentaties
geven.”

Dus eigenlijk moet je informatie verwerken?
“Nee, laat ik het uitleggen. Gemeenten bestaan omdat ze dingen doen voor burgers/bedrijven zoals vergunningen verlenen.
Daarbij wordt er tot nu toe met aparte afdelingen gewerkt.
Die houden elk hun eigen gegevens bij en communiceren
niet goed met elkaar. Als een bedrijf dus een vergunning bij
verschillende afdelingen wil aanvragen moeten ze telkens opnieuw hun gegevens opgeven, dat is lastig. Ik moet er dus voor
zorgen dat de informatie ingericht word zodat alles soepeler
verloopt.”

Wat doe je dan de hele dag?

Waarover gaan die presentaties?
“Over een andere manier van werken bij de overheid. Oude
beroepen, zoals archivaris, zijn aan het uitsterven vanwege
het digitale tijdperk. Alles wordt nu op de computer gedaan
en omdat alle archieven nu digitaal zijn, zijn de “klassieke”
archivarissen overbodig geworden. Dat is ook vergelijkbaar met
typekamers, waar vroeger geschreven teksten werden uitgetypt
op typemachines. Nu wordt alles gewoon gelijk op de computer uitgetypt.”

Hoe ben je eigenlijk op dit beroep gekomen?
“Min of meer per ongeluk. Ik zocht een baantje en zag een advertentie waar stond dat je met archieven zou moeten werken.
Dat leek me wel interessant en later is dat uitgegroeid tot dit
beroep.”

“Praten, stukjes schrijven, overleggen met leveranciers….”

Zijn er nog studievereisten?
Wat hebben die leveranciers nou weer met de overheid te
maken?
“Die leveren informatiesoftware, maar die wordt vaak niet
gebruikt omdat de ambtenaren waar ze voor bestemd zijn
vasthouden aan oude gewoontes. Dus moet iemand ervoor
zorgen dat die software wordt gebruikt.”

Verklaring van gebruikte termen

“Nee. Je moet je wel goed kunnen handhaven en op universitair niveau kunnen denken.”

• ASP/SAAS
ASP betekent: Application Service Providing, SaaS betekent:
Software as a Service. Dit betekent in de praktijk dat een gemeente niet zelf software (programma’s) en hardware (servers) hoeft aan te schaffen, te beheren of te onderhouden. De
applicaties nodig voor de dienstverlening zijn zowel voor de
burger als voor de gemeente zelf via internet te benaderen en
te gebruiken. De gemeente zelf hoeft dus weinig aan beheer te
regelen.

van de belangrijkste stappen daarin is de vorming van een
‘gezamenlijk servicecenter voor de publieke dienstverlening’
door de gemeenten..
De ontwikkeling van klantencontactcentra (KCC) bij gemeenten
zijn hier een voorloper van.
In 2006 gaf de stuurgroep Gemeentelijke Dienstverlening van
de VNG aan de Vereniging Directeuren Publiekszaken de opdracht om een visie uit te werken die gemeenten helpt om deze
ambitie tot 2015 te realiseren.

• Commissie-Jorritsma
De officiële naam van deze commissie was VNG-Commissie
Gemeentelijke Dienstverlening, maar de naam van de voorzitter (Annemarie Jorritsma) is het best blijven hangen.
De Commissie Jorritsma heeft een visie op de gemeentelijke
dienstverlening geformuleerd en die vertaald in actiepunten
die de gemeenten in 2015 moeten hebben gerealiseerd.
De visie en actiepunten zijn terug te vinden in de publicatie
“Publieke dienstverlening, professionele gemeenten” (even
googlen).
Kortweg komt het erop neer dat de gemeente de toegang voor
burgers en bedrijven tot de Nederlandse overheid wordt. Een

Voor deze visie wordt het concept Antwoord© gebruikt. Deze
werd in januari 2007 gepresenteerd in de publicatie ‘Gemeente
heeft Antwoord©. Hieraan werkten VDP, VNG en het ICTUprogramma Overheid heeft Antwoord© samen met vertegenwoordigers van gemeenten, adviesbureaus, koepelorganisaties
en belangenorganisaties. In september 2008 verscheen het
vervolg op deze publicatie: Antwoord© 2
Verder lezen: http://www.antwoord.nl/binaries/antwoord/pdf/
visie2015-cgd.pdf
En http://www.antwoord.nl/overantwoord,hoehetbegon.html
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Verklaring van gebruikte termen

• DISC-methode
De DISC-methode is een manier om talenten en natuurlijk
gedrag van mensen op het spoor te komen. Deze methode
ontleent zijn naam aan de vier dominante gedragsstijlen die
worden onderscheiden:
• D: Dominantie, bepaalt hoe je omgaat met problemen en
uitdagingen;
• I: Invloed, bepaalt of je je omgeving kunt beinvloeden via
relaties;
• S: Stabiliteit, bepaalt hoe waardevol je bent voor de stabiliteit
in je omgeving;
• C: Conformiteit, bepaalt hoe je omgaat met regels en waarden van anderen.
Alle mensen hebben op deze stijlen een score van zeer hoog
tot zeer laag of ergens tussen die uitersten. Een hoge score is
even veelzeggend als een lage score.
De analyse op basis van de DISC-methode leidt tot een profiel
van de basisstijl (het natuurlijke gedrag) en van de responsstijl
(het gedrag onder invloed van de omgeving).
Deze profielen verschillen van elkaar en nadere analyse van de
verschillen brengt aan het licht in welke situaties het slachtoffer
veel energie moet steken om bepaald gedrag te vertonen.
Verder kan duidelijk worden, in de kantooromgeving, welke
werkzaamheden of omstandigheden de beste overeenstemming brengen tussen basisstijl en responsstijl. In die omstandigheden komt de persoon het best tot zijn recht.

Verklaring van gebruikte termen

Op ‘natuurlijke’ wijze slagen veel mensen erin, naarmate de
leeftijd vordert, voor zichzelf een werkomgeving te scheppen
waarin ze het gedrag kunnen vertonen wat bij hen past. Het
spreekt voor zich dat de effectiviteit van mensen hierdoor toeneemt. Hiermee moet in verandertrajecten rekening worden
gehouden.

• Overheid heeft antwoord©
Programma, opgezet door een aantal ministeries, met het doel
ontsluiten en vindbaar maken van overheidsinformatie via
webapplicaties, zodat burgers, bedrijven en instellingen rechtstreeks toegang hebben tot deze informatie. Alleen zo kunnen
alle overheden de vragen van burgers, bedrijven en instellingen
aan de overheid eenduidig beantwoorden.

Verder lezen: google op ‘disc-methode’

• EGEM-i
Het programma EGEM ondersteunt gemeenten om hun
dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. EGEM
ontwikkelt samen met gemeenten en andere organisaties referentiemodellen en standaarden, deelt kennis en biedt overzicht
in alle ontwikkelingen die binnen de elektronische overheid aan
de gang zijn.
EGEM is in 2003 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Het programma is verlengd tot 2011.
EGEM i-teams ondersteunt gemeenten, provincies en waterschappen bij de invoering van de elektronische overheid en
biedt ‘professionele ondersteuning op maat’. Het resultaat:
een bestuurlijk geaccordeerd realisatieplan.
Verder lezen: http://egem-iteams.nl/

De vijf fasen van Antwoord© op weg naar een overheidsbrede
dienstverlening zijn:
fase 1 Dienst heeft Antwoord©
De gemeente heeft voor enkele productenclusters een aparte
frontofﬁce met eigen contactgegevens en kanalen. Het contact
tussen burger en gemeente verloopt voornamelijk via balies
en een aantal telefoonnummers. Kenmerkend voor deze fase
is dat de frontofﬁces nog geïsoleerd van elkaar zijn georganiseerd.
fase 2 Kanaal heeft Antwoord©
De gemeente heeft per kanaal één duidelijke ingang. De
gemeente heeft één telefoonnummer, één website en een
zoveel mogelijk geconcentreerde balie. Vanaf deze fase kan de
gemeente ook informatie verstrekken van andere overheidsorganisaties zoals Postbus 51-informatie. Kenmerkend voor
deze fase is dat de kanalen nog niet in samenhang worden
bestuurd.

fase 3 Frontofﬁce heeft Antwoord©
Voor het contact met de burger heeft de gemeente één
frontofﬁce opgezet. Hier komen alle distributiekanalen en
diensten samen. Het maakt voor de burger niet uit welk kanaal
hij kiest: de vraag hoeft maar één keer te worden gesteld en het
antwoord is juist, volledig en actueel. Kenmerkend voor deze
fase is dat de frontofﬁce nog niet de regie neemt op de afhandeling van de vraag: complexere vragen worden doorgezet naar
de backofﬁce en zijn dan uit het vizier van de frontofﬁce.
fase 4 Gemeente heeft Antwoord©
Het KCC neemt de regie op de afhandeling van de vraag. De
contacten die een burger heeft, zijn bij alle KCC-medewerkers
inzichtelijk waardoor de burger zonder problemen kan overstappen naar een ander kanaal. Het KCC verbetert de dienstverlening, ook in de achterliggende afdelingen en voegt daar
proactieve elementen aan toe. Kenmerkend voor deze fase is
dat het KCC nog niet alle producten en diensten van de overheid kan afhandelen.
fase 5 Overheid heeft Antwoord©
De gemeente is voor de burger de logische ingang voor al zijn
vragen aan de overheid. Het KCC levert producten en diensten
van een toenemend aantal aangesloten overheidsorganisaties
van alle overheidslagen en ketenpartners. De servicenormen
zijn net zo hoog als in fase 4. Het KCC voert de regie op de
levering van de producten en diensten.
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Verder lezen?
http://www.overheidheeftantwoord.nl/

• Antwoord©2
Antwoord©2 is een praktisch vervolg op ‘Gemeente heeft Antwoord©’ en is gebaseerd op acht hoofdvragen van gemeenten:
1. W
 aarom is Antwoord© belangrijk voor onze gemeente?
2. Waar staat onze gemeente precies op het gebied van verbetering van de dienstverlening en wat zijn slimme vervolgstappen?
3. Hoe richten we een klantcontactcentrum in?
4. W
 at betekent dit voor de samenwerking met de vakafdelingen en de andere overheden?
5. Hoe krijgen we de juiste informatie in goede systemen?
6. Hoe kunnen we sturen op prestaties en kanalen?
7. Wat vraagt deze verandering van onze medewerkers?
8. Met welke andere overheidsorganisaties kunnen we samenwerken en waarom?

• WKPB
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken
Wie een huis of stuk grond koopt, wil weten wat hij er wel of
niet mee mag of moet. Zo is het best mogelijk dat een bestemmingsplan, een monumentenstatus of de plicht tot bodemsanering de mogelijkheden beperken. De Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) is

de grondslag voor de verbetering van de registratie van alle
beperkingen van de overheid (publiekrechtelijke beperkingen).
Door een betere registratie hebben kopers en eigenaren sneller
en beter inzicht in de beperkingen die voor een gebouw of stuk
grond gelden.
Verder lezen:
Zoek naar WKPB op www.vrom.nl

Digital display helpt organisaties bij het nemen van stappen op weg naar een slimmere en
digitalere inrichting van hun informatiehuishouding. De activiteiten lopen uiteen van het
verzorgen van architectuuradvies en strategieworkshops tot het maken van een functioneel
detailontwerp of het begeleiden van de implementatie van een documentmanagementsysteem.
Digital display is ook sterk in het begeleiden van mensen en veranderen.
Digital display behoort tot de Digital Groep, samen met K2O (organisatieadviezen),
Specialité (strategisch IT advies) en Differs (Sharepoint Solutions).
Voor meer informatie over onze activiteiten, zie: www.digital.nl.

In deze reeks verschenen eerder:
• Koppelen of Kantelen? Als de burger er maar geen last van heeft (2008)
• De Zaak X..., zaakgewijs werken in theorie en digitale praktijk (2007)
• Workflow en documentflow, over mensen, organisaties, processen en documenten (2007)
• Midoffice, een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische
dienstverlening aan de bedrijfsprocessen (2006)
Na te bestellen bij office@ddisplay.nl of te downloaden op www.ddisplay.nl.

