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Volg die zaak!
1

Chauffeur, volg die zaak!
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Inleiding
Zaakgericht werken is het verbindend concept. Een zaaksysteem het
verbindend systeem. Zaakgericht werken is een eenvoudig concept
en een zaaksysteem kan een eenvoudig systeem zijn. Ingericht om
eenvoudig zaakgericht werken voor alle processen mogelijk te
maken. Zijn er uitzonderingen, moeilijke dingen, dan heb je in iedere
organisatie mensen die kunnen nadenken over oplossingen. Want
dat is ook een van de mooie dingen van zaakgericht werken: het lukt
alleen met bewuste, af en toe nadenkende mensen…

Je leest het weleens in stripverhalen, als de hoofdpersoon
(bijvoorbeeld Kapitein Haddock) een taxi aanhoudt: “Chauffeur, volg
die zaak!” In het dagelijks leven hoor je het nog niet vaak. Maar dat
kan snel veranderen.
Dit boekje bevat de interviews met de sprekers op het congres van
Digital display uit 2009. Thema van dat congres was: ‘Klant, zaak of
document? Wat volgen we in het proces?’
Voor ons is het antwoord op die vraag wel duidelijk. Alle overheden,
de gemeenten voorop, ontplooien activiteiten op terreinen als
verbetering van de dienstverlening, digitaal werken en inrichten van
klantcontactcentra. Veel medewerkers van gemeenten raken zo
langzamerhand de draad kwijt – al die initiatieven, al die details, al
die hooggestemde doelstellingen…

Bewuste en nadenkende mensen komen ook aan het woord in dit
boek. Bovendien zijn het mensen die iets tot stand hebben gebracht
en daarover graag vertellen.
Ons boek bestaat dit jaar alleen uit interviews. Een leeswijzer is dan
ook niet nodig. Lees en geniet zelf!

De rode draad is zaakgericht werken.
Een manier van werken waarbij alle processen als zaak(dossier)
worden gestart, gevolgd, afgehandeld en gearchiveerd.
De status en de inhoud van een zaak zijn op ieder gewenst moment,
ook door de burger, te raadplegen en alle informatie over de zaak,
via welk dienstverleningskanaal ook ontvangen of verstuurd, wordt
in het zaakdossier opgeslagen. Zo ontstaat ‘vanzelf’ een situatie
waarin ‘de stand van zaken’ organisatiebreed, per klant en per zaak
inzichtelijk is.
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“Een klant kún je helemaal niet volgen”
Hoe kom je tot een thema?

Interview met Jeroen Jonkers

Je komt tot een thema door van gedachten te wisselen met collega’s.
Wat leeft er? Welke ontwikkelingen zien we? En we krijgen natuurlijk
signalen uit de markt, die spelen ook mee.

Wat beoog je met die boeken en congressen?
Wat wij belangrijk vinden is dat overheidsorganisaties van elkaar
leren. Dat ze open staan voor elkaar. Met open staan bedoel ik: twee
kanten op. Ze moeten bereid zijn te luisteren naar elkaar en ze
moeten zich open durven stellen.

Belangrijk is wel, dat het thema aan de vernieuwingskant zit. We
willen geen onderwerp dat al helemaal uitgemolken is. Het moet een
innovatief thema zijn dat de mensen aan het denken zet.

Wij proberen, onder andere door boekjes en congressen, de
verbinding tussen overheden tot stand te brengen, te stimuleren.
Dat lijkt idealistisch en dat is ook idealistisch. Ik heb niet de illusie dat
we met elk congres en elk boekje grote slagen slaan, maar elke
uitwisseling die we tot stand brengen, is er eentje.

Hoe vind je sprekers bij dat thema?
Dat stem je af met collega’s die in het veld actief zijn. Soms komen
de sprekers uit ons eigen netwerk, soms zijn het sprekers die je niet
kent en van wie je hoort dat ze bij een spraakmakende ontwikkeling
zijn betrokken.

Ik vind het zelf van de gekke dat organisaties voor de kleinste
futiliteiten een bureau inschakelen terwijl een andere organisatie
tien kilometer verderop dezelfde futiliteit al lang heeft opgelost. Het
is allemaal overheidsgeld en daar moet je zuinig mee zijn.

Voor de sprekers moet het ook voordelen opleveren. Ze moeten er in
elk geval in investeren: ze steken tijd in het maken van de
presentatie, ze moeten de bühne op. Voordeel kan zijn dat ze hun
project voor het voetlicht brengen. Of dat ze graag eens op de bühne
staan, met hun verhaal, voor een zaal van 250 vakgenoten vol
kritische vragen. Dat is toch ook weer een uitdaging. Want voor je
het weet, staat er artikel over je in een vakblad of wordt er over je
getwitterd. Je komt in een boekje terecht… het heeft allemaal
impact.

Wij zijn als bureau bezig te zorgen voor een betere overheid, vooral
op het gebied van digitaal werken. Maar een overheid redt het niet
als zij alleen maar externen inhuurt. Alleen waar het echt nodig is en
waar het echt meerwaarde heeft, moet je inhuren. Verder moet je
het zo slim en zo goedkoop mogelijk inrichten. Daar geloof ik in.
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Interview met Jeroen Jonkers
Klant, zaak of document? Wat volgen we in het proces?
Daar kan ik heel eenvoudig in zijn: je volgt de zaak. Dat je daarbij, via
een of andere koppeling, de klant de mogelijkheid geeft zijn eigen
dossier in te zien, is heel mooi. Meer niet. Een klant kun je helemaal
niet volgen.
Wat steken mensen van dit boekje op?
Ik hoop dat de lezers kennis nemen van de teksten; voorheen was
het altijd een fysiek boekje, maar we stimuleren meer en meer om
digitaal teksten beschikbaar te stellen. Sinds een half jaar hebben we
bijvoorbeeld ook een you-tube-kanaal om kennisontwikkeling te
stimuleren.
Ik hoop dat de teksten lezers inspireren tot het verder vervolmaken
van de digitale overheid. Als ze iets lezen over architecturen, over
sociale media, over zaakgericht werken… dat het ze op een gedachte
brengt iets anders om te gaan met hun omgeving en hen stimuleert
om een beweging op gang te krijgen. Dat zou al mooi zijn.
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“Gebruik uw boerenverstand!”
Interview met Nils Borgesius

Zelf ben je een technische studie gaan doen…

Nils Borgesius (1946) is bekend van de spreuk “Het is gewoon
bedrijfsvoering, weg met de “e” en de dienstverlening!” Hoe is hij
eigenlijk in dit merkwaardige vak terechtgekomen?

Ik was altijd al met mijn handen bezig, met meccanodozen en zo..
Ik heb lange tijd geaarzeld tussen scheepsbouwkunde en weg- en
waterbouwkunde. Eigenlijk wilde ik, leunend tegen de wind in, op
een dijk staan om Nederland tegen de zee te beschermen. Tijdens
mijn studie merkte ik dat ik techniek alleen leuk vond in zijn
maatschappelijke context. Daarom ben ik afgestudeerd in de
hydrologie. Je hebt dan te maken met de hele kringloop van de
waterhuishouding. Tot en met metereologie aan toe. Toen kwam
ik er ook achter dat je als mens wel een grote bek kunt hebben,
maar dat je uiteindelijk weinig in te brengen hebt. Als het een keer
goed gaat regenen in Europa, dan zegt de Rijn: ik wil hoe dan ook
dat water afvoeren! En dan heb je als mens weinig terug te
zeggen.

Is je betrokkenheid bij de ambtenarij je van jongs af aan
meegegeven?
Mijn vader was tandarts. Tandartsen zijn nu eenmaal pielers en
technisch geïnteresseerd. Daar heb ik het niet van. In mijn familie
zitten wel veel bestuurders. Een achteroom van mij, Hendrick
Goeman Borgesius, is zelfs premier geweest – op internet heb ik
gelezen dat hij ten onrechte niet erkend is als equivalent van Willem
Drees. In mijn familie komen ook heel wat burgemeesters en
wethouders voor, voornamelijk in Drenthe en Overijssel. De familie
Borgesius stamt uit Groningen. Alle Borgesiussen zijn familie van
elkaar, behalve als ze afstammen van de valse tak. Die is ontstaan
toen een bakker uit Stadskanaal in de zeventiende eeuw ruzie kreeg
met burgemeester Borgesius en zijn naam, om te pesten, liet
veranderen in Borgesius. Dat kon toen nog gemakkelijk, van naam
veranderen.

De rode draad in mijn loopbaan is eigenlijk een fascinatie. Dat zit
zo. De automatisering is een weinig flexibel, zwart-wit geheel. Een
systemische kijk op de werkelijkheid. Automatisering kan niks met
uitzonderingen, laat staan met dubbelzinnigheden of meervoudige
betekenissen. Steeds weer ben ik benieuwd hoe je automatisering
in een organisatie plugt. In een organisatie zit niet voor niks het
begrip organisch. Een organisatie is levend, een levend geheel vol
uitzonderingen merkwaardigheden en wat we vaak, ten onrechte
overigens, irrationaliteiten noemen.

Als een Borgesius geen burgemeester of wethouder was, dan was hij
wel dominee, hoogleraar of rector der Latijnse school.
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Interview met Nils Borgesius
Techniek is aardig, maar je moet de werkelijkheid in de gaten
houden. Ik zit nog steeds te wachten op het moment dat de ICT’er
opstaat en zegt: “Meneer, wat u wilt, dat kunnen wij zonder meer
maken. Maar doe het niet, doe het niet! Het kost handen vol geld.
Automatiseer het niet, het gaat om een uitzondering die misschien
twee keer per jaar voorkomt. Gebruik uw boerenverstand!” Elke
uitzondering wordt namelijk na zekere tijd vervangen door een
nieuwe uitzondering. Zo blijf je bezig.

Eigenlijk zie ik precies hetzelfde terug in de ontwikkelingen rond de
elektronische overheid. Regelen we het als overheid steeds weer zo
slecht dat de burger zich moet voegen naar de overheid? Of doen we
het anders?
In Nederland besteden we enorm geld aan onderwijs. En wat doen
we in dat onderwijs: we leren burgers zelfstandig te denken. Geen
wonder dat de burgers de overheid als denkende klanten tegemoet
treden. En dan laten wij als overheid ze gerust vier keer hetzelfde
gegeven invullen? Kom nou!

Wat ging je na je studie doen?
Na mijn studie werd ik ingenieur bij het Ministry of Works in NieuwZeeland. Ik wilde graag weg uit Nederland, om allerlei redenen. Dat
was in het begin van de jaren zeventig. Ik ben drie jaar in NieuwZeeland gebleven. Terug in Nederland heb ik eerst voor
Rijkswaterstaat gewerkt en daarna voor de Rijksgebouwendienst.
Reuze interessant. De Rijksgebouwendienst pretendeerde de
verdeling van vierkante meters kantoorruimte voor rijksambtenaren
te optimaliseren. Een mooie pretentie, maar ik kwam er al gauw
achter dat de Rijksgebouwendienst vier verschillende catalogi
bijhield met enorm verschillende inschattingen van het aantal
vierkante meters dat zij beheerde. Hoe kun je nu optimaliseren wat
je hebt als je niet weet wat je hebt? dacht ik. Het ergste was nog:
niemand sliep er slechter door!

De techniek is een middel. Behandel die dan ook als middel! We
moeten af van de gedachte dat iets wat digitaal kan ook digitaal
moet. Voor burgers is digitaal in veel gevallen helemaal niet zo
handig – vaak hebben ze het gevoel dat ze iedere keer het systeem
moeten verbeteren.
Zo werkt het ook binnen organisaties. Je geeft mensen een nieuw
systeem om mee te werken en je zegt tegen die mensen: “Dit is veel
gemakkelijker!” Dat is eigenlijk net als de werkster die de keuken
voor je reorganiseert zodat er niks, maar dan ook niks meer op zijn
plaats ligt. En dan zegt: “Zo is het veel handiger!” Zo is het zaadje
voor de opstand natuurlijk snel gezaaid!
Inderdaad ja, de rode draad in mijn loopbaan is mijn fascinatie voor
dit soort zaken.

Ook botste die taak van het huisvesten van ambtenaren met een
andere opdracht van de Rijksgebouwendienst, namelijk gebouwen
neerzetten die zo lang mogelijk mee gingen en waar zo min mogelijk
aan werd veranderd. Uiteindelijk was de hamvraag: voegt de
ambtenaar zich naar het gebouw of voegt het gebouw zich naar de
ambtenaar? Een eeuwig dilemma.

Klant, zaak of document? Wat volgen we in het proces?
Als je je werk goed doet, alle drie. Maar je volgt ze alle drie met een
ander doel. De klant volg je om te zorgen dat zijn zaak zo correct
mogelijk wordt afgehandeld.
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Interview met Nils Borgesius
Heel vaak, zeker als het gaat om een burger die zich in verschillende
hoedanigheden tot de overheid wendt, wil ik een verzameling
documenten van een bepaalde burger zien, ook al horen die bij
verschillende zaken. Het zijn inhoudelijke contextgegevens die van
groot belang kunnen zijn.

De zaak volg je omdat je constateert dat er meer van zulke zaken
zijn, met andere klanten, en omdat je grip wilt houden op de
afhandeling van vergelijkbare zaken.
Daarin kun je twee niveaus onderscheiden. Allereerst wil je
vaststellen of je het proces om zaken van dit type af te handelen,
goed hebt ingericht.

De prioriteit ligt bij de burger of het bedrijf, daarna bij de zaak,
daarna bij het document. Als ik een manager was met te weinig
mensen, zou ik die prioriteit stellen.

Daarnaast wil je als overheid vaststellen of je nog steeds bereikt wat
je beoogt. In de meeste gevallen beoog je als overheid regulering van
het menselijk gedrag – anders zou je je er namelijk niet mee
bemoeien als overheid. Je verwacht dat burgers zich strategisch gaan
gedragen. Dat ze, voordat een vergunning gaan aanvragen, die hele
rompslomp, eerst even bellen om te kijken of ze überhaupt een kans
maken op die vergunning.
Als overheid schiet je altijd op een bewegend doel. De wereld
verandert, mensen gaan zich anders gedragen. Dus je wilt een body
of knowledge opbouwen over zaken van een bepaald type.
Ik noem een voorbeeld. Als je niet wilt dat kroegen ongelimiteerd
hun terrassen uitbreiden, voer je een terrasvergunning in. Als je dat
hebt gedaan, moet je handhaven en monitoren of het allemaal
werkt. En je hoopt dat kroegeigenaren na een tijdje beseffen dat ze
altijd gezeur krijgen als ze hun terras zomaar een stoeptegeltje
opschuiven. Zo leren kroegeigenaren op een zeker moment de grens
kennen en dan heb je bereikt wat je wilde bereiken. De boel is
gereguleerd. Al die zaken die je hebt gevolgd, vormen dan een
statistisch relevante verzameling.
Het document volg je omdat een document nu eenmaal rijker is dan
een veld in een database.

12

“Zaakgericht werken stelt je in staat adequaat op te treden”
Een oom van mij kreeg eens een onderscheiding omdat hij veertig
jaar in dienst was bij zijn bedrijf. Ik beschouwde dat, in mijn jeugdige
overmoed, als een gebrek aan fantasie. Maar intussen ben ik zelf al
meer dan vijfentwintig jaar in dienst van de gemeente. Ik had niet
verwacht zo lang bij dezelfde werkgever te blijven.
De gemeente is een boeiende, veranderlijke omgeving. Er zijn altijd
volop doorstroommogelijkheden geweest en ik kreeg ieder jaar
interessante klussen erbij buiten het gewone dagelijkse. Het
millenniumprobleem, de invoering van de euro…

Interview met Fred Brouwer
Fred Brouwer is manager Publiekszaken bij de gemeente Urk, een
gemeente die zich voorstaat op de praktische aanpak.
Stel je eens voor…
Ik ben geboren op Urk, in een middenstandsgezin. Ik ben naar de
middelbare school gegaan in Emmeloord. Toen ik die had afgerond,
wilde ik eigenlijk meteen gaan werken. Ik had geen vastomlijnd
toekomstplan.

Je bent ook secretaris-penningmeester van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij

Ik heb toen gesolliciteerd bij de ABN Bank voor een plaats in een
poule met jonge medewerkers die over het hele land werden
ingezet. Vlak voor ik zou beginnen, kwam er een vacature bij de ABN
op Urk. Daar ben ik aan de slag gegaan en in de loop van de zes,
zeven jaar dat ik er werkte, heb ik alle afdelingen doorlopen.
Op het eind was ik medewerker van de kredietafdeling. Het was de
tijd van de oliecrisis, met veel bedrijven in spanning door een
negatief bedrijfsresultaat. De gemeente Urk dacht dat veel vissers in
de problemen zouden komen en zocht iemand die
bijstandsconsulent voor de BBZ kon worden, het Besluit
Bijstandsverlening Zelfstandigen – een regeling voor ondernemers
die door een calamiteit in liquiditeitsproblemen waren gekomen. Ik
had verstand van kredieten dus ik was een goede kandidaat.
Uiteindelijk is het meegevallen met vissers in financiële nood, dus ik
had voldoende tijd om andere interessante dingen te doen.

Inderdaad. De KNRM heeft mij eigenlijk op Urk gehouden. Ik was op
de middelbare school al werkzaam als dekknecht op een sleepboot.
Dat leek me toen de mooiste levensbestemming: varen op een
zeesleepboot. Op de middelbare school heb ik ook meegedaan aan
zeilles en daarna tien jaar lang zeilles gegeven. Daar heb ik de
omgang met water geleerd. De KNRM is erg belangrijk op Urk. Als
jongeling stond ik altijd vooraan als de boot van de KNRM moest
uitvaren. Soms mocht ik mee. Echt aan de slag voor de KNRM ging ik
pas vanaf de dag dat ze overschakelden op alarmontvangers. Dat
was erg modern toen, lang voordat de mobiele telefoon kwam: het
waren van die grote apparaten die je aan je broekriem kon hangen
en dan liep je helemaal scheef. De man van de KNRM die ze
verdeelde kwam naar mij toe en zei: “We hebben er eentje over! Wil
jij meedoen?” Ik zei natuurlijk geen nee.
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Interview met Fred Brouwer
Toen ik bij de gemeente solliciteerde, was een van mijn voorwaarden
dat ik bij de KNRM kon blijven werken. Dat was geen probleem. Na
een aantal jaren vond ik het zelf niet praktisch meer om bij de
alarmdienst te zitten. Bovendien is het zwaar werk. Dus ik heb een
opvolger gezocht en ben zelf secretaris-penningmeester geworden.
Een walfunctie.

Als iemand zegt: “We doen het zo!” dan zeggen wij: “Wie zegt dat?”
en “Waar staat dat?” Wie het zegt, dat maakt ons niet uit, en
meestal staat het nergens, dus voelen we ons vrij de dingen op onze
manier te doen. Dat heeft ons ook het historische ‘Wonder van Urk’
gebracht: toen de Zuiderzee werd afgesloten, zei iedereen: “Het is
gedaan met Urk”. Maar op Urk geloofden ze dat niet. En inderdaad:
de kottervloot groeide, er waren nieuwe kotters nodig, al die kotters
werden gebouwd en ingericht op Urk, de economie bloeide, en Urk
groeide.

Ik heb veel geleerd bij de KNRM. Als je het daar vol wilt houden, heb
je een combinatie nodig van gezond verstand, kennis en kunde en de
juiste houding en het juiste gedrag. Dan heb ik het over: gevoel voor
de juiste omstandigheden, flexibiliteit, je kunnen richten op de taak
die je hebt. Maar ook: dienstbaarheid, mensen ter wille zijn… Daar
heb ik bij mijn werk bij de gemeente ook onnoemelijk veel aan
gehad.

Ook de ambtenaren van Urk zijn doeners. Wij schrijven geen dikke
nota’s, we gaan liefst direct aan de slag. De huidige verbouwing van
ons gemeentehuis is daar een mooi voorbeeld van. Wij zijn geen
moment gesloten. We verbouwen het in gedeelten en als er een
gedeelte af is, verhuist een groep medewerkers. Natuurlijk gaat er
weleens wat mis, maar dat lossen we dan altijd praktisch op.

Kun je wat vertellen over de identiteit van de gemeente Urk?

Morgenochtend bijvoorbeeld, op zaterdagochtend, gaat de nieuwe
balie met alle techniek die daarvoor nodig is, open. Ik lig daar niet
wakker van en ik bemoei me daar niet mee, ik weet dat onze mensen
van systeembeheer die klus wel zullen klaren.
Als het mis gaat, dan voel ik dat van tevoren aan. Dat is mijn KNRMmentaliteit: Als het onrustig wordt van binnen, moet ik alert zijn.

Bij Urk werken voornamelijk mensen die afkomstig zijn uit Urk of hier
zijn blijven hangen omdat ze zich hier thuis voelen. Typisch is dat het
geen doorgangsgemeente is: mensen die van buiten Urk komen,
blijven op Urk. Ik heb weleens tegen een stagiair van buiten gezegd:
“Als je hier een half jaar hebt gewerkt, ben je bedorven en wil je
nooit meer weg.” De niet-Urkers die hier werken, zijn meestal
specialisten, mensen die hebben doorgeleerd. Dat was tot een aantal
jaren niet de gewoonte op Urk, doorleren. Je wilde liever meteen na
school aan de slag. We zijn op Urk nogal praktisch ingesteld, we
houden van korte lijnen en we houden beslist niet van hiërarchie.
Dat betekent ook weleens dat we onze plek niet kennen. En als
iemand ‘nee’ zegt tegen iets wat we willen, dan nemen we dat niet
als antwoord.

Hoe is je loopbaan bij de gemeente verder verlopen?
In 2000 werd ik chef van de afdeling Burger- en Sociale Zaken, in
2006 ben ik manager Publiekszaken geworden. De omschakelingen in
de gemeentelijke organisatie zijn heel Spartaans geweest.
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Interview met Fred Brouwer
We praatten, zoals wel meer overheden in de jaren negentig, vol
verwachting over Overheidsloket 20001. Maar in de praktijk waren
we nogal afwachtend. Het duurde bij ons ook heel lang voordat we
overstapten van het secretariemodel naar het sectorenmodel. Die
overstap is eigenlijk afgedwongen door de toenmalige
burgemeester: die wou het voor zijn afscheid geregeld hebben.

Het is onze taak om de klant die met een vraag zit of met
onduidelijkheden, de juiste weg te wijzen. En omdat wij
georganiseerd zijn zoals wij georganiseerd zijn, zijn wij van
Publiekszaken integraal verantwoordelijk voor de afhandeling van
alle publieke dienstverlening.
Als je ziet wat die vijfendertig mensen van mijn afdeling allemaal
voor elkaar krijgen, hoeveel taken ze uitvoeren, dan kan ik niet
anders zeggen dan dat ik dat knap vind. Uit benchmarkonderzoeken
blijkt ook dat mijn medewerkers hard werken en veel producten
leveren. En dat heeft echt niet alleen met schaalgrootte te maken…

Daarna kwam de visie van Antwoord©. Die hebben we ook omarmd.
Antwoord© noodzaakte ons eigenlijk tot de overstap van het
sectorenmodel naar het directiemodel. We kregen minder
afdelingen, allerlei gemeentelijke producten werden geclusterd per
afdeling, en zo ontstond het Urkerklantenmodel. Dat model hield in,
kortgezegd, dat alles wat met publieke dienstverlening te maken
heeft, ondergebracht is bij de afdeling Publiekszaken. Dus ik kreeg,
als manager Publiekszaken, niet alleen alle klantmanagers van
Sociale Zaken, maar ook de administratie. Hetzelfde verhaal geldt
voor vergunningen.

Leg eens uit…
De reorganisatie, en de vorming van Publiekszaken, is op zijn Urkers
gegaan. Heel praktisch. We hebben nog wel de functies beschreven
en de mensen laten solliciteren, maar daarna was het geld op. We
hadden geen geld voor opleidingen. Dus hebben we gezegd: dan
moet iedereen de dingen maar in de praktijk leren. Mensen die
voorheen alleen maar bezig waren met het verlenen van
vergunningen, moesten immers in de nieuwe situatie ook
paspoorten verstrekken. Ze hebben het geleerd door het te doen.
Dat is aan de ene kant een goede keus want je wordt dan volledig op
de praktijk gericht ingewerkt. Aan de andere kant is het een minder
goede keus omdat je op allerlei plekken extra werkdruk krijgt… en
dan zeiden wij, van het management, dat moet je zelf oplossen, want
hoe meer je de ander leert, hoe minder werkdruk je zelf hebt.
Op Urk kan dat, omdat hier de mentaliteit heerst van: niet zeuren
maar doen! Inderdaad zeurden de mensen niet, maar ik heb toen
wel geleerd goed naar ze te luisteren…

Je ziet in veel organisaties dat mensen geen probleemeigenaar willen
zijn. Nou, hier is dat heel anders: Publiekszaken heeft mensen nodig
die juist wel probleemeigenaar willen zijn!

1

Het programma Overheidsloket 2000 bestond van 1996 tot 2002 en stelde zich
tot doel overheidsloketten te laten samenwerken en de overheid ‘vraaggerichter’
haar diensten te laten aanbieden. Het had als uitgangs
- loketgedachte’ intussen vervangen door dat van ‘no
wrong door’: welk kanaal de burger ook kiest, de overheid moet alert reageren.
Daarvoor is een programma als Antwoord© in het leven geroepen.
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Het is onze taak om de klant die met een vraag zit of met
onduidelijkheden, de juiste weg te wijzen. En omdat wij
georganiseerd zijn zoals wij georganiseerd zijn, zijn wij van
Publiekszaken integraal verantwoordelijk voor de afhandeling van
alle publieke dienstverlening.

Ze kwamen weleens bij me en zeiden: “Ik kan dat niet.” Dan ben je
geneigd te denken: “O, die wil niet…” Maar de eigenlijke mededeling
was: “Ik wil het graag leren.” En soms ook: “Ik schaam me als een
klant aan de balie staat met een vraag en ik weet het antwoord niet
en moet die vraag aan een ander stellen.” Ze wilden dus wel, maar
moesten geholpen worden. We hebben in 2008 besloten om de
openingstijden van de balie wat minder ruim te maken. Gesloten op
maandagmiddag en vrijdagmiddag. Dan konden we op
maandagmiddag en vrijdagmiddag overleggen en opleidingen
organiseren.

Als je ziet wat die vijfendertig mensen van mijn afdeling allemaal
voor elkaar krijgen, hoeveel taken ze uitvoeren, dan kan ik niet
anders zeggen dan dat ik dat knap vind. Uit benchmarkonderzoeken
blijkt ook dat mijn medewerkers hard werken en veel producten
leveren. En dat heeft echt niet alleen met schaalgrootte te maken…

Kun je wat meer vertellen over de dienstverlening op Urk
Leg eens uit…
De meest gebruikte kanalen voor de dienstverlening op Urk zijn de
balie, de telefoon en de post. We krijgen per jaar ongeveer 1200
servicemeldingen, zeg maar meldingen openbare ruimte, via de
telefoon. Tachtig procent daarvan handelen we binnen twee dagen
af. We hebben oplettende medewerkers wijkbeheer die zelf veel
meldingen openbare ruimte voor zijn. Als ze vroeger constateerden
dat er een putdeksel ontbrak, gingen ze zelf een putdeksel halen en
plaatsten ze dat op de goeie plek. Tegenwoordig moeten ze overal
een melding van maken – alles wordt vastgelegd! Dan kun je vragen:
is dat niet een beetje ambtelijk? Dan zeg ik: nee, met die vastlegging
onderbouw je je eigen bestaansrecht. Je kunt altijd laten zien wat je
gedaan hebt.

De reorganisatie, en de vorming van Publiekszaken, is op zijn Urkers
gegaan. Heel praktisch. We hebben nog wel de functies beschreven
en de mensen laten solliciteren, maar daarna was het geld op. We
hadden geen geld voor opleidingen. Dus hebben we gezegd: dan
moet iedereen de dingen maar in de praktijk leren. Mensen die
voorheen alleen maar bezig waren met het verlenen van
vergunningen, moesten immers in de nieuwe situatie ook
paspoorten verstrekken. Ze hebben het geleerd door het te doen.
Dat is aan de ene kant een goede keus want je wordt dan volledig op
de praktijk gericht ingewerkt. Aan de andere kant is het een minder
goede keus omdat je op allerlei plekken extra werkdruk krijgt… en
dan zeiden wij, van het management, dat moet je zelf oplossen, want
hoe meer je de ander leert, hoe minder werkdruk je zelf hebt.
Op Urk kan dat, omdat hier de mentaliteit heerst van: niet zeuren
maar doen! Inderdaad zeurden de mensen niet, maar ik heb toen
wel geleerd goed naar ze te luisteren…

We zijn technisch gezien best ver met elektronische dienstverlening,
maar we hebben er naar buiten toe nog niet zo veel aandacht aan
besteed. Dat gaan we in 2010 wel doen. Je kunt nu al een aantal
veelgevraagde producten digitaal afnemen via DigiD.
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Uittreksels, hondenbelasting, een aantal producten rond leerplicht
en leerlingenvervoer. Die hebben we ontwikkeld samen met
Getronics en SIM.

Dat principe is volkomen Urkers, maar we voeren het weleens te ver
door. Dan komt er iemand aan de balie en dan blijkt dat we een
document uit het archief nodig hebben. In plaats van een nieuwe
afspraak te maken, gaat de baliemedewerker dan meteen even naar
het archief… Dat ‘even’ duurt dan best lang, maar we willen nu
eenmaal alles nu! voor de klant. Ook al moeten andere klanten
daardoor langer wachten.

De meeste mensen komen nu naar onze website voor de
trouwfoto’s. Die zetten we altijd zo snel mogelijk online, liefst al op
het moment dat het bruidspaar onderweg is van het gemeentehuis
naar de kerk. Die trouwfoto’s hebben enorm veel hits. Eerlijk gezegd
denk ik: als wij een boodschap willen verspreiden onder de burgers
van Urk, dan kunnen we het beste een link zetten bij de trouwfoto’s.

Langzamerhand leren we om meer op afspraak te werken. Een
voorbeeld daarvan. Als iemand een melding doet van een kapotte
lantaarnpaal, zouden we vroeger meteen zorgen voor reparatie. Nu
plannen we reparaties in ons systeem en we zeggen: meneer, die
lantaarnpaal wordt volgende week gerepareerd. Toch belt die
meneer in de loop van de week nog drie keer om mee te delen dat
de lantaarnpaal nog niet is gerepareerd. Gelukkig zijn we dan nu in
staat te zeggen: “Meneer, de afspraak is dat we volgende week
repareren. Dus het heeft niet zoveel zin dat u blijft bellen.” Dat
uitleggen aan een klant is al een hele omslag.

We leren trouwens ook veel van onze jeugd. Eind vorig jaar (2009)
wilden die een stille tocht organiseren voor een jongen uit Urk die
vermoord is. We moesten die stille tocht drie keer verzetten, van
plaats en van tijdstip. Normaal kondigen wij zulke dingen aan via de
plaatselijke kranten, maar die verschijnen maar twee keer per week.
Toen zei een van de jongeren die betrokken was bij de organisatie:
als ik het op mijn Hyves zet, dan weet binnen een uur iedereen dat
die tocht verplaatst is. En zo ging het inderdaad. Dat was voor ons
een les.

Wat kunnen jullie leren van andere gemeenten en wat kunnen
andere gemeenten leren van jullie?

Ook voor mij als manager Publiekszaken biedt de digitale
dienstverlening veel voordelen. Ik heb te maken met medewerkers
die gebonden zijn aan bepaalde werktijden, bijvoorbeeld omdat ze
voor kinderen moeten zorgen. Met die digitale dienstverlening kun je
een deel van de werkzaamheden naar de avond verplaatsen. Dus kun
je flexibeler gaan werken.

Wij kunnen van andere gemeenten leren wat meer evenwicht te
vinden tussen direct aanpakken en meer planmatig en gecontroleerd
werken. Wij pakken het liefst direct aan, ook als het gaat om
invoeren van software. En dat leidt dan weleens tot problemen. Zo
heeft het bijvoorbeeld twee maanden geduurd voordat we hadden
achterhaald dat het Sociale-Zakenpakket en het Belastingenpakket,
geleverd door dezelfde leverancier, niet op dezelfde server konden
draaien, want dat leidde tot allerlei storingen.

Dat gaat allemaal via ons principe: 100% dienstverlening, alles
praktisch aanpakken en zoveel mogelijk oplossen!
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Niet genoeg nagedacht van tevoren..
Aan de andere kant kunnen andere gemeenten veel leren van onze
praktische aanpak: als je alleen maar blijft nadenken, gebeurt er
niets.

Die weten wel ongeveer wat er aan de hand is, maar als ze een
onderbouwd antwoord willen geven op een vraag, moeten ze wel
het systeem raadplegen. Met alleen maar parate kennis kom je er
niet meer.

Klant, zaak of document? Wat volgen we in het proces?

Medewerkers moeten sowieso meer vragen kunnen beantwoorden,
ook buiten hun eigen vakgebied, en moeten kunnen terugvallen op
eerder voorgevallen zaken.

De zaak.
Wij zitten nu midden in de fase waarin we de klant volgen, maar we
willen naar volledig zaakgericht werken. Anders slaan we de plank
mis. De samenleving wordt zo ingewikkeld dat je niet anders kunt.
De samenhang tussen de verschillende dingen die je doet, kun je
maar op één manier volgen en proberen te beheersen: door met de
zaak bezig te zijn. Ik noem weer een voorbeeld. Jongeren op Urk
hebben gevraagd om een trapveldje. Wij van de gemeente zijn
geneigd dat welwillend te regelen, want zo zijn we. Maar we
vergeten dan dat de omwonenden veel last kunnen hebben van een
trapveldje. Dat alleen al maakt het noodzakelijk dat we terug kunnen
kijken: waar hebben we dit eerder meegemaakt, wat gebeurde er
toen, wat kunnen we daarvan leren? De verschillende zaken staan
niet los van elkaar. Dat is bepalend voor de manier waarop je je
informatievoorziening inricht.

We hebben al eens meegemaakt dat we een patroon ontdekten in
klachten over bestelbussen die werden geparkeerd op gevaarlijke
plekken. Die klachten kwamen via verschillende kanalen binnen bij
verschillende medewerkers totdat ons opviel: hé, dit gebeurt vaker…
toen hebben we contact opgenomen met de bedrijfskring waarbij
veel plaatselijke aannemers zijn aangesloten. We hebben afspraken
gemaakt en inderdaad – het aantal klachten is fors afgenomen. Zo
zie je dat zaakgericht werken in de praktijk ook echt werkt. Het stelt
ambtenaren in staat om adequaat op te treden.

Zaakgericht werken voorkomt ook dat alles afhangt van toevallige
kennisoverdracht tussen ambtenaren. Als je Antwoord© serieus
neemt, moet je ook volledig zaakgericht gaan werken. Ieder proces
moet zo worden benoemd dat je het als zaak kunt doortrekken.
Ander voorbeeld. Wij publiceren bouwvoornemens in de krant, zodat
mensen hun zienswijze kunnen geven.
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“We zijn er voor de klant”
Interview met André Drenth

Ik was zeer geïnteresseerd in een non profit organisatie.
De laatste vier jaarligt mijn focus bij de gemeente op het gebied van
digitalisering. Eerst als projectleider internet en digitalisering en nu
als Manager Internet en programmamanager NUP , zodat ik sturend
kan zijn op alles wat Almere op internet doet.

André Drenth is Manager Internet bij de gemeente Almere. In die
functie is hij eindverantwoordelijk voor de performance en
uitstraling van de website en het digitale loket. Daarnaast is hij
programmamanager van het programma NUP.

Wat is kenmerkend voor jou?

Almere heeft de ontwikkeling van de digitale dienstverlening
stapsgewijs aangepakt. In 2006 zijn de plannen gesmeed, in 2007
vond de Europese aanbesteding plaats, na de zomer van 2007 startte
Almere de realisatie met bedrijven als Logica, Deloitte, Exxellence en
Kodision.

Ik ben pragmatisch. Ik houd van doorpakken en ik stop niet voor het
geregeld is. Verder doe ik graag veel dingen tegelijk waarbij ik wel
moet waken dat vooral het beheer goed wordt afgeregeld. Echter
met name op het vlak van beheer vind er goed overleg plaats tussen
de verschillende diensten en merk je echt dat Almere steeds
professioneler wordt.

In de zomer van 2008 is het C@llcenter van start gegaan als eerste
onderdeel van het Klant Contact Centrum (KCC). Almere
optimaliseerde ook de digitale dienstverlening en steeg van de 74ste
naar eerste plaats op de ranglijst van Andere Overheid.

Past ‘ambtenaar zijn bij de gemeente Almere’ bij jou?
Ik ben trots op de gemeente Almere en wat we hebben bereikt. Zes
jaar geleden hadden we de eerste Midoffice van Nederland. Dat was
een belangrijke start. Toch zat er daarna niet echt de vaart in. Dat
kwam pas bij de start van ons Project Almere Direct(het project om
een KCC in Almere te realiseren). We hebben nu een
klantcontactsysteem, een Midoffice en een callcenter in huis. We
kunnen zeggen dat we heel wat hebben bereikt, met daadkracht zijn
we heel ver gekomen. Met Almere Direct zijn we begonnen met de
klantprocessen.

In de zomer van 2010 moet het KCC volledig operationeel zijn.
Vertel eens wat over jezelf
Ik ben opgegroeid bij ABN Verzekeringen in Zwolle. Ik heb daar
gewerkt van mijn 20ste tot mijn 33ste, in allerlei functies, later
vooral leidinggevend. ABN AMRO bleef maar reorganiseren dus ik
besloot wat anders te zoeken. Ik heb gesolliciteerd op de functie
teamleider Burgerzaken bij de gemeente Almere.
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De website en het digitale loket kwamen het eerst gereed. Nu begint
ook de interne structuur op orde te komen. Met NUP gaan we ook
aansluiting vinden bij de landelijke ontwikkelingen. Dat we zo
voortvarend aan de slag zijn gegaan, heeft ook te maken met het feit
dat onze burgemeester, Annemarie Jorritsma, voorzitter is van de
VNG.

Kijk altijd eerst of er al een andere gemeente mee bezig is, maak
gebruik van de enorme collegialiteit van gemeentes onderling!
Wat kan Almere leren van andere gemeenten?
We zijn heel erg eigenwijs. Toch hebben we wel wat bezoeken
afgelegd aan andere gemeenten. We zijn in Enschede gaan kijken naar
de e-formulieren, een paar jaar geleden. En in Amsterdam, om hun call
center te zien. Daar hebben we veel van geleerd.

En vergeet niet: we hebben jarenlang geld vrij gemaakt voor deze
ontwikkelingen. Zonder geld wordt het nooit wat. Geen geld, geen
Zwitsers. We hebben aan de start van Almere Direct een goede
business case. Een business case is natuurlijk altijd zo goed als je hem
uitvoert, maar voordeel van een goede business case is dat er
besluitvorming op volgt waardoor geld beschikbaar komt.
Een aantal terugverdieneffecten hebben we ook kunnen laten zien. Zo
zijn de medewerkers van het call center betaald uit de besparingen die
het call center opleverde bij de diensten. Ook het maken van
koppeling tussen midoffice en backoffice-applicaties leverde
besparingen op.

Kunnen gemeenten sowieso wel iets leren van elkaar? Wat zijn jouw
ervaringen daarmee?
Gemeentes zijn geen concurrenten van elkaar, dus kunnen ze volop
van elkaar leren. Wat veel moeilijker is, is de samenwerking tussen
gemeentes. Ik heb daar eigenlijk nog nooit een goed voorbeeld van
gezien. Wil je zo’n samenwerking laten slagen, dan kan dat alleen maar
door landelijk bepaalde zaken op te leggen. Dan pas wordt het
geaccepteerd door de gemeentes. Het NUP is daar een voorbeeld van.
Een wettelijke verplichting maar er zit geen dwang achter om het echt
uit te voeren. Om zoiets echt te laten slagen, moet je er meer druk op
zetten. Misschien wel werken met beloningen: wie op tijd klaar is,
krijgt zijn investeringen vergoed.

Wat kunnen andere gemeenten leren van Almere?
Ze kunnen leren dat het goed is om over je infrastructuur na te
denken. Niet hapsnap met van alles bezig te gaan. Ervoor zorgen dat je
goed kijkt naar de ontwikkelingen elders, naar het NUP, naar de
landelijke voorzieningen. We hebben wel wat moeite gehad met het
vinden van de balans tussen koploper zijn en de wet van de remmende
voorsprong. We hebben voorzieningen ontwikkeld die we straks,
achterhaald door landelijke ontwikkelingen, misschien weer moeten
terugdraaien. In elk geval wil ik elke gemeente meegeven: kijk om je
heen! Verzin niets nieuws!

In het bedrijfsleven heb je gezonde concurrentie. De overheid moet
het op een andere manier spannend maken, zoals bijvoorbeeld door
de Overheidsmonitor. Je merkt dat die ranglijst toch promotie oplevert
voor de winnende gemeente. De overheid zou het beter moeten doen
dan het bedrijfsleven. Zoals onze Burgemeester het mooi zegt: “de
burger heeft geen keus, ze moeten de diensten bij de gemeente
afnemen, daarom moeten we het beter doen dan het bedrijfsleven”.
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Is Almere bezig met zaakgericht werken? Waarom? En wie merken
daar iets van?

Als je dat niet doet, en je laat de keuze in het midden, loop je het
gevaar dat er een beheersprobleem ontstaat. Want vergeet niet hoe
dat gaat met digitaliseren: je bedenkt iets, je maakt iets, dat levert
even publiciteit op, maar vervolgens moet je er nog wel een aantal
jaren mee werken. En dus moet je het kunnen beheren.

We richten de dienstverlening zaakgericht in. Voor aanvragen,
klachten en verzoeken worden in het klantcontactsysteem zaken
aangemaakt. In 2010 rollen we dat verder uit. Als een melding wordt
ingevuld in het loket, haalt het formulier gegevens op uit het
gegevensmagazijn. De zaak gaat vervolgens de backoffice in. Als de
zaak daar gereed is, wordt dat via een koppeling teruggemeld aan het
klantcontactsysteem, zodat daar altijd de juiste status bekend is.
Zowel de callcenter medewerkers als de burger zelf kunnen deze
actuele status altijd opvragen.

Wij verkeren nu in de gelukkige omstandigheid dat we drie
beheerders hebben die generiek applicatiebeheer uitvoeren. Dat is
geregeld. Die beheerders zijn ook betrokken bij de projecten en
stellen eisen. Je beheerders betrekken bij de projecten is eigenlijk de
afwerking van je producten tot in de puntjes. Het project zelf wordt
lastiger, het resultaat wordt beter.

Klant, zaak of document? Wat volgen we in het proces?

Hoe hebben jullie de ‘gewone’ ambtenaar benaderd tijdens al die
projecten? Hoe hebben jullie gewerkt aan bewustwording?

Ik zou zeggen: de klant. Daar zijn we voor.
Je kunt het natuurlijk op verschillende manieren inrichten, maar ik
vind dat je moet kijken vanuit de klant. Welke zaken heeft hij, welke
familieleden, voor wie doet hij wat… Hang dus alle zaken onder de
klanten. Als je naar onze huidige praktijk kijkt, volgen wij vooral
individuele zaken. We hebben nog niet alles aan elkaar gekoppeld en
dus ook nog geen overzicht op alle zaken van elke klant. We willen dat
overzicht zelf hebben en we willen het de klant aanbieden, maar
voorlopig zijn we al blij dat we de zaak in beeld hebben.

We zijn begonnen met werken aan de interne naamsbekendheid van
Almere Direct. Dat deden we goed. Op zeker moment wist 99% van de
medewerkers wat Almere Direct inhield. Daarna hebben we een quick
scan gedaan: welke processen hebben we? Het ging dan om
processen waarbij een externe klant een rol speelde.
Aan elk proces hebben we drie dagdelen besteed om het huidige
proces te schetsen, het ideale proces te schetsen en te bekijken op
welke manier dat ideale proces kon aansluiten op het call center.
Tegelijk hebben we voor ieder proces ook de knip gemaakt tussen
frontoffice en backoffice. Bij de beschrijving van al de processen
waren de uitvoerende ambtenaren nauw betrokken.

Hoe ver ga je technisch (koppelingen etc.), hoe veel laten jullie over
aan de vakkennis van de ambtenaar?
Wij kiezen over het algemeen voor koppelingen. Uitgangspunt van
onze digitalisering is zoveel mogelijk koppelen.
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Wat hebben jullie zelf geleerd? Wat zouden jullie opnieuw zo doen,
wat zouden jullie helemaal anders doen?
Ik zou minder externen inhuren. Begrijp me niet verkeerd zonder de
externe partijen waren we niet zo ver gekomen. Met name voor het
beschrijven van de processen, het maken van de knip en het
aanpassen van de organisatie waren de externe partijen hard nodig.
Alleen was de verhouding tussen externe en eigen medewerkers niet
goed, waardoor de identiteit van de organisatie in het gedrang komt
en de acceptatiegraad van de aan te sluiten diensten minder groot
was.
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“Onbewust bekwaam, dat is het hoogste”
Interview met Frank Herik

Voor ik bij de gemeente in dienst trad, werkte ik bij het adviesbureau
BKH in Delft en bij het ingenieursbureau Tebodin in Hengelo.

Frank Herik (1969) is al sinds 2001 actief als informatie architect bij
de gemeente Enschede. In 2009 werd hij verantwoordelijk voor de
gemeentebrede implementatie van de Dimpact MidOffice, de
digitale transacties, de applicatie voor het klantcontactcentrum en
de tool voor zaakgewijs werken.

Ik woonde aan het begin van mijn loopbaan in een
eenkamerappartement in Zoetermeer, samen met mijn vrouw. We
wilden een andere woning en toen hebben we ons afgevraagd:
willen we eigenlijk wel in de Randstad blijven wonen? Het antwoord
daarop was: nee. Toen hebben we gezegd: we kijken wie van ons het
eerst een baan heeft en in de buurt daarvan gaan we wonen. Dat
was ik dus, in Hengelo, en toen zijn we in Enschede gaan wonen. Ik
ben hier ook geboren en getogen.

Vertel eens wat over jezelf
Ik ben geschoold als laborant, ik houd van proefjes doen. Ik dacht dat
het bestaan van een laborant heel afwisselend zou zijn, dat je elke
dag andere proefjes zou doen. Maar dat was niet waar, merkte ik
toen ik stage ging lopen: het was iedere dag hetzelfde. Toen ben ik
een vervolgopleiding gaan doen, op HBO-niveau, ook in de
chemische hoek. In die tijd bleek mijn interesse in computers.

Tebodin detacheerde mij bij de gemeente Enschede. Ik deed daar
hartstikke leuk werk. Daarom ben ik in dienst van de gemeente
gekomen.

Ik ben vanaf 2001 werkzaam voor de gemeente Enschede en ben nu
aan mijn derde functie toe, teamleider van Advies en Projecten. Dat
team is onderdeel van de afdeling Informatiemanagement die de
volledige informatievoorziening voor de gemeente verzorgt.
Voorheen werkte ik bij het cluster Bouwen en Milieu, eerst als
specialist in bodeminformatiesystemen en daarna als
kwaliteitsmedewerker. Ik was bezig met het maken van
bodemkwaliteitskaarten, maar ook met het begeleiden van
bodemonderzoeken en saneringen.

Wat is kenmerkend voor jou?
Creativiteit. Dat blijkt uit de manier waarop ik dingen doe, de
creatieve oplossingen die ik verzin om een doel te bereiken.
In mijn studietijd al had ik er een voorliefde voor om creatief om te
gaan met computers, met bodemgegevens, met kaarten.
Maar ook: verbinding, mensen bij elkaar brengen. Dat vind ik heel
belangrijk.
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Past ‘ambtenaar zijn bij de gemeente Enschede’ bij jou?

Bij ons staan de dienstverlening en de inhoud voorop. Alle techniek
die we in huis hebben, heeft een doel, het is geen techniek om de
techniek. We hebben weleens technische dingen gedaan die heel
mooi of vooruitstrevend waren, zoals het Overheidsloket 2000. Dat
zal vol digitale producten. Toch was ook toen onze drijfveer:
dienstverlening. En natuurlijk zijn we trots op sommige technische
hulpmiddelen – een mooi hulpmiddel is toch het plaatje dat je kunt
laten zien als je jezelf ergens presenteert. Het verhaal vertel je er
dan bij.

Ja. Dat past heel goed bij mij, zeker nu, in de levensfase waarin ik
verkeer. Daarnaast ben ik trots op deze stad. Ik doe mijn werk graag
voor Enschede.
Wat kunnen andere gemeenten leren van Enschede?
Dat is een heel algemene vraag. Er spelen zich in een stad heel veel
bijzondere projecten af en van allemaal kun je bijzondere dingen
leren. Kijk naar de wederopbouw van de wijk Roombeek, wat daar
gebeurt. Kijk ook naar de manier waarop we binnen Dimpact
samenwerken met andere gemeenten. Kijk naar de manier waarop
wij Antwoord© hebben vormgegeven in het Gemeentelijk
Contactcentrum, GCC. Daar kun je heel veel van leren en daar zie je
onze aanpak terug. Die aanpak bestaat uit aan de slag gaan, klein
beginnen, en dan je successen als een olievlek verspreiden over de
organisatie. En vooral niet vergeten dat de organisatie veel
belangrijker is dan de tools, de instrumenten.

Als ik zie wat we met ons Medewerkerportaal van Dimpact van plan
zijn, dan weet ik zeker dat we op dat terrein voorop lopen. Ons
medewerkerportaal is de ingang op ons zakensysteem. En in ons
zakensysteem moet procesflow komen. GCC, zakensysteem en
medewerkerportaal vormen een eenheid.
Er zijn ongetwijfeld nog veel meer dingen die andere gemeenten van
ons kunnen leren. Die vergeet ik op te noemen. Dat is nu eenmaal
zo: als je zoals ik midden in allerlei ontwikkelingen zit, zie je vaak niet
meer wat er bijzonder aan is.

De tools zijn randvoorwaardelijk, meer niet. Het gaat om de mensen.
De mensen moeten weten wat ze doen, ze moeten goede afspraken
maken, ze moeten het begrijpen. Wat heb je aan tools, aan
hulpmiddelen zonder vaardigheden. Vergelijk het met een hamer.
Een timmerman weet hoe je een hamer moet hanteren, mijn kind
van vijf weet dat niet. Toch is het dezelfde hamer. Je gebruikt je
instrument om iets te bereiken. Het instrument kan zelfs weleens de
aanjager zijn, de drijfveer om iets te gaan doen. Maar je moet niet de
techniek misbruiken om een doel te halen.

Wat kan Enschede leren van andere gemeenten?
Wij kunnen enorm veel leren van andere gemeenten. We werken
binnen de coöperatieve vereniging Dimpact bijvoorbeeld op het
gebied van de WABO nauw samen met Emmen. Van hun manier van
kijken, van denken, van keuzes maken steken we heel veel op. Van
de gemeente Dordrecht kunnen we veel overnemen voor ons GCC.
Vraagpatronen bijvoorbeeld, maar ook ervaringen.
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Je neemt meestal niet een-op-een dingen over, je leert van wat
anderen hebben gedaan, van de manier waarop ze dingen bekijken.
Ze zijn anders en dus kijken ze anders naar dienstverlening en dus kun
je van ze leren.

Ook zaakgericht werken voeren we met stapjes in. De gemeentelijke
organisatie is zo groot… als je het in een keer zou invoeren, zou het
leiden tot een soort van reorganisatie. En dat willen we niet.
Onze doelstelling is ook niet zaakgericht werken. Het dient allemaal
een doel. We willen ook de processen optimaliseren voordat we ze
vrijgeven voor zaakgericht werken. Als je de procesoptimalisatie laat
liggen, wordt het ‘zaakgericht werken omdat het moet’.
We willen ook efficiencydoelstellingen bereiken, daar draai ik niet
omheen. Heel belangrijk daarin is de rol van het GCC. Wat je aan de
voorkant kunt afhandelen, handel je aan de voorkant af. Alles is
verweven met elkaar. Vandaar die kleine stapjes.

We zijn een vrij grote gemeente, maar binnen Dimpact hebben wij
veel geleerd van een veel kleinere gemeente die al een eind op weg is
met zaakgericht werken. Je neemt geen producten van anderen over,
nee, je gaat in gesprek en je leert.
Is Enschede bezig met zaakgericht werken?
Wij werken al zaakgericht, maar we beschikken nog niet over een
zakensysteem met een centraal overzicht over zaken, de status van
zaken en de inhoud van zaken. We houden die gegevens wel bij, maar
op verschillende plaatsen.

Alles wat je niet volledig doet, kost geld. Als je niet volledig
digitaliseert, heb je twee poststromen. Eentje op papier, en eentje
digitaal. Voor de eerste heb je de bode nodig, voor de tweede iemand
die de post scant. Twee functies dus in plaats van een. Een ander
voorbeeld, een wat sympathieker voorbeeld omdat het niet over
mensen gaat: als je een deel van de functionaliteit van een backofficeapplicatie naar het zakensysteem brengt en een deel niet, dan moet je
voor één proces twee applicaties in de lucht houden. Dat kost je twee
keer onderhoud, dat is twee keer zo duur. Dat is altijd het gevaar van
de grote aanpak: dan werk je wel in de breedte, maar niet in de diepte.

We maken nu de slag om zaakgericht te gaan werken met de WABO,
helemaal volgens het RGBZ, met daaraan vastgekoppeld procesflow,
zodat wij de statussen van die WABO-zaken allemaal kunnen zien via
het medewerkerportaal, en de aanvrager hetzelfde kan zien via Mijn
Loket. Als je de Omgevingsvergunning zaakgericht inricht, krijg je al
snel de behoefte ook Bezwaar en Beroep op die manier in te richten.
Die processen zijn zo verwant!

Klant, zaak of document? Wat volgen we in het proces?
We kijken uiteraard steeds of we door processen zaakgericht in te
richten backoffice-applicaties overbodig kunnen maken. We kijken
dan wel naar de ‘simpele’ processen en ‘kleine’ backoffice-applicaties.
We blijven van de ingewikkelde processen af, zoals uitkeringen en
belastingen. Dat zijn zulke ingewikkelde databases, die laat je draaien
zolang het goed gaat.

We volgen alle drie. Ze zijn alle drie belangrijk. Ze zijn onlosmakelijk
verbonden. Wat doe je in het proces? Je maakt de zaak aan en je
registreert de zaakgegevens, je legt de relatie met de klant, je neemt
de documenten in de zaak op. We hebben de klant, de status en het
dossier.
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Iemand die uit de DIV-hoek komt, zal misschien het document volgen.
De dienstverlener de klant. De techneut de zaak. Ik hang dan maar de
generalist uit en zeg: we volgen ze alle drie! Het gaat om
dienstverlening, om de klant. Je hebt verplichtingen, die zitten veelal
op het document, en in het zakensysteem heb je een mooi overzicht.
Dus het is eerder ‘en’ dan ‘of’.

Het kostte veel tijd en geld om dat te beheren. Bovendien waren al die
koppelingen zeer slecht toepasbaar voor andere gemeenten.
Logischerwijs kregen we gaandeweg de behoefte om die hele boel, die
hele spaghetti te ontvlechten en te gaan werken met een midoffice.
Daarom hebben we samenwerking gezocht met Zwolle en enkele
andere gemeenten en hebben we Dimpact opgericht; Speciaal
bedoeld voor samenwerking op het gebied van digitale
dienstverlening. De behoefte aan samenwerking bestaat bij veel
gemeenten – daarom groeit Dimpact ook. Niet alleen in aantal leden
(20 anno mei 2010). Dimpact biedt steeds meer producten aan de
voorzijde aan en intussen ook een volledige midofficearchitectuur. De
focus van Dimpact is dan ook verschoven van digitale dienstverlening
naar multichannel dienstverlening en organisatorische efficiency.
Naast de techniek wordt ook het leren van elkaar op organisatorisch
vlak steeds belangrijker in de samenwerking. Dat is enorm waardevol.

In het rijtje mis ik nog: het object. De boom, het plein, de straat. Het
object volg je misschien niet, maar het is van enorm belang. Ik kom uit
de fysieke hoek. Daar is het object van het hoogste belang. De klant
heeft het ook vaak over het object: ‘de straat die opgebroken is, de
vuilniszak die ergens ligt’.
Ook voor de handhaver is het object van groot belang. Als die een
boom ziet liggen, dan wil hij toch heel snel weten of er een
kapvergunning is afgegeven. Hij heeft geen klant, maar wel een
object.

Ik ben pas later betrokken geraakt bij Dimpact. De gemeenten
moesten iets met de Omgevingsvergunning. We hadden in Enschede
al een pilot met het Digitaal Bouwloket gedaan. De
Dimpactgemeenten hadden daar wel interesse in en zo ben ik in het
Dimpact-expertteam voor de Wabo terecht gekomen. Dimpact werkt
voor de ontwikkeling van producten altijd met expertteams: daarin
zijn vertegenwoordigers van de gemeenten actief die ervaring hebben
met die producten.

Enschede is een van de prominente leden van Dimpact. Kun je meer
vertellen over de samenwerking binnen Dimpact en de redenen
waarom Enschede een trouw lid van Dimpact blijft?
Enschede was vanaf 2001 een van de deelnemers aan de superpilot
voor digitale dienstverlening. We hebben toen heel veel digitale
transacties gemaakt. We kregen daar ook veel geld van de
rijksoverheid voor, op voorwaarde dat de transacties die we maakten
ook voor andere gemeenten toepasbaar waren. In die tijd maakte je
nog allerlei rechtstreekse koppelingen van je loket naar
backofficeapplicaties. Over midoffice sprak nog niemand. Het gevolg
was dat je een spaghetti aan koppelingen en lijntjes kreeg.

We zijn toen een zoektocht gestart naar de goede
Omgevingsvergunning. We begonnen met allerlei vragen. Wat willen
we? Hoe gaan we het doen? Moeten we iets kopen of iets laten
maken? Dimpact zei: we hebben alles al, we moeten alleen een
procesflowmodule bouwen. Zo ontwikkelt Dimpact zich dus.
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Hij vertelt: “Een zaak kan in Enschede heel goed binnen het GCC
worden afgehandeld als het daarvoor gemandateerd en geëquipeerd
is en de zaak een beperkt of geen financieel of juridisch risico kent. De
GEMMA procesarchitectuur geeft ons hiervoor een handreiking door
het onderscheid in procesclusters volgens de basisplaat
procesarchitectuur voor dienstverlening. Intake & informeren en
Leveren zijn dus de directe klantprocessen. Het cluster Integraal
Behandelen en Besluiten is enkel nodig wanneer het om
samengestelde zaken gaat.”

De meerwaarde zit ‘m in de componenten die in relatie tot elkaar
bestaan. Alleen een elektronisch formulier is niet zo interessant: een
aanvraag moet meteen een zaak worden in het zakenmagazijn, zodat
je die aanvraag via het medewerkersportaal kunt afhandelen. En zodat
de klant de zaak kan volgen in Mijn Loket.
Ons doel is het zakensysteem rechtstreeks te koppelen aan het DMS
en documenten daarin automatisch weg te schrijven. Als het goed
werkt, zie je dan niets meer van het DMS – we hebben het dan alleen
nog maar over documentmanagementfunctionaliteit. Voorwaarde om
dat te laten slagen zijn goede webservices vanuit het DMS.

Frank geeft aan hoe hij de volgende deelprocessen voorstaat bij de
invulling van deze clusters in de gemeente Enschede.
Cluster 1: Intake & informeren

Als het om zaakgericht werken gaat… het hoogste wat je kunt
bereiken is dat je vraagt: werk je zaakgericht? En dat ze zeggen: nee!
En dat je vervolgens kunt laten zien hoe zaakgericht ze werken… dan
zijn ze onbewust bekwaam.

Dit procescluster heeft als start altijd een verzoek/aanvraag van een
klant.
De processen voor intake & informeren zijn deels kanaalafhankelijk.
Bij 'synchrone kanalen', zoals telefoon, balie en elektronische
formulieren kan bijvoorbeeld direct de volledigheid van een aanvraag
worden bekeken en bewaakt en kan een klant direct geïnformeerd
worden. Bij 'asynchrone' kanalen, zoals post en e-mail moet dit op een
later tijdstip gebeuren.

Uit de Zaak Y:
Een toepassing van RGB Zaken
De gemeente Enschede is bezig met de invoering van het RGB Zaken
en de praktische vertaling ervan naar de afhandeling van zaken in het
GCC. Daarbij is naast de objecttypen zoals die in het RGB Zaken zijn
genoemd ook het begrip contact geïntroduceerd.

Deelprocessen:

Ontvangen & classificeren: het klantverzoek wordt ontvangen,
bekeken en (grof) geclassificeerd. Als het een aanvraag is voor een
gemeentelijk(e) product of dienst, of een informatievraag waarop
niet direct antwoord gegeven kan worden, wordt het verzoek als
aanvraag voor een zaak geclassificeerd.

Frank Herik, projectleider Informatiemanagement bij de gemeente
Enschede, is onder meer verantwoordelijk voor de invoering van de
Dimpact MidOffice e-suite en de technische realisatie van een
zaakgewijze afhandeling van Wabo-aanvragen.
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Deelprocessen:

Informeren: de klant wenst informatie die de gemeente direct via
het gekozen kanaal kan leveren.

Leveren/verstrekken zaak: het eindproduct van een zaak,
bijvoorbeeld een beschikking, een product (bv. een rolstoellift) of
informatie (bv. wat de gemeente gaat ondernemen als gevolg van
de melding openbare ruimte) wordt geleverd aan de klant.

Persoonsgebonden informeren: de klant wenst informatie over
zijn eigen situatie. Om toegang tot die informatie te krijgen, moet
de klant zich eerst authenticeren. Het beantwoorden van een
vraag om statusinformatie valt hier ook onder.

Mededelen: informatie die aan klanten wordt doorgegeven
tijdens de afhandeling van een zaak, zoals statusinformatie, het
aanpassen van de behandeltermijn, het (al dan niet) ontvankelijk
verklaren, verzoeken om aanvullende informatie, etc.

Intake op zaak: wanneer de klant een aanvraag doet voor een
gemeentelijk product, wordt een intake op de zaak gedaan, zodat
alle benodigde gegevens worden verzameld. Dit proces eindigt
met een gestructureerd vastgelegde en volledige aanvraag voor
een bepaald type zaak.

Zaakgewijs informeren: al dan niet persoonsgebonden
informatievragen waarop niet direct een antwoord gegeven kan
worden, worden behandeld en geleverd als een zaak. In het geval
van asynchrone communicatiekanalen (post, e-mail) is dit altijd
het geval.

Ontvangen aanvullende info op lopende zaak: gedurende het
afhandelproces van een zaak, kan het nodig zijn dat de klant nog
aanvullende informatie levert of een wijziging op een lopende
aanvraag doorgeeft. Mutaties en stopzettingen van bijvoorbeeld
vergunningen of subsidies nadat het aanvraagproces is afgerond,
beschouwt de gemeente als afzonderlijke zaken.

Dit leidt in Enschede tot het onderstaande schema voor het project
Antwoord©. De zaakafhandeling zelf ligt buiten de scope van het
schema, maar kan in de praktijk onderdeel zijn van de GCC-taken.
Voor de onderdelen ‘persoonsgebonden informeren’ en ‘informeren’,
zoals beschreven in de GEMMA procesarchitectuur, maakt Enschede
geen zaak aan. Deze worden beschouwd als directe
contactafhandeling. Dit sluit overigens nog steeds prima aan op het
RGB Zaken, want de contactafhandeling wordt niet als relevant
beschouwd voor zaakgewijs werken. Daarom is in het RGB Zaken
afgezien van het objecttype contact. Er wordt immers geen nieuw
document vastgelegd en juist die relatie tussen zaak en document is
de basis onder zaakgewijs werken.

Cluster 2: Leveren
Dit procescluster bevat de processen die te maken hebben met het
leveren van informatie of producten en diensten aan de klant. Dit kan
zijn het 'eindproduct' van de zaak, zoals een vergunning of een
paspoort (leveren/verstrekken zaak), maar ook informatie over een
zaak. Als de klant zaakgewijs wordt geïnformeerd (wanneer de
informatievraag dus niet direct door het GCC wordt afgehandeld), valt
dit hier ook onder.
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zaak

classificeren

Enschede’s schema voor het project Antwoord©
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“Ik ben voor een voorspelbare overheid”
Die vrienden hadden dezelfde opleiding gedaan als ik – we komen
nog weleens bij elkaar om over het vak te praten en over steden en
organisaties en ook omdat we elkaar gewoon leuk vinden.

Interview met Jan de Kramer
Jan de Kramer was lange tijd manager bij de overheid, onder meer in
Rotterdam en Haarlem. In 2009 kwam hij werken bij K2O. Hij schreef
onlangs een boek: ‘De overheid is ook maar een mens’. Een boeiend
boek met boeiende observaties over de identiteit van de overheid.

Bij de open haard kwam die gedachte op: Wát is het nou dat steden
zo anders maakt, Waarom voelt Rotterdam anders dan Groningen ?
Organisaties en steden zijn een optelsom van mensen. Waarom zou
de psychologie die voor mensen opgaat niet net zo goed opgaan
voor organisaties en steden? Daar praat je dan met elkaar over door.
Een van die vrienden, een historicus, heeft toen een model gemaakt
voor steden. Je begint dan met kijken naar de basis: op welke grond
is die stad gebouwd? En waar is welk deel van de stad op gebouwd?
Je ziet bijvoorbeeld dat arme wijken altijd op het veen zijn gebouwd.
Veengrond kwam het laatste aan de beurt, dat is vervelende grond
om op te bouwen.

Kun je in het kort uitleggen, of uitgebreid, waar je boek De Overheid
Is Ook Maar Een Mens over gaat?
De crux van het verhaal is dat je naar organisaties kunt kijken zoals je
naar mensen kijkt. Dan kom je uit op identiteit, want identiteit is wat
mensen verschillend maakt. Als je de identiteit van een organisatie
kent, dan weet je wat die organisatie is. En dan weet je ook wat die
organisatie kan en wat past bij die organisatie. Eigenlijk is het een
basisanalyse. Voordat je iets gaat veranderen, kijk je eerst of wat je
wilt veranderen wel mogelijk is, of het passend is.

Misschien nog wel basaler: waarom zijn er sowieso mensen gaan
wonen? Je kijkt naar de geschiedenis van de stad. Wat is er gebeurd?
Welke rampen hebben zich voorgedaan, welke trauma’s heeft de
stad opgelopen, hoe is die stad met die trauma’s omgegaan?
Het zijn hele lange lijnen die je in de gaten houdt. En uiteindelijk kun
je zeggen: de manier waarop het bestuur van een stad functioneert,
is gebaseerd op een eeuwenlang patroon. Het is niet zomaar iets.

Waar komt die interesse vandaan?
Ik ben van oorsprong bestuurskundige. Een jaar of vijftien geleden
kwam ik in aanraking met de toegepaste psychologie. Op een zeker
moment – het klinkt heel romantisch maar het is echt zo gebeurd –
zat ik met een aantal vrienden voor de open haard, met een glas wijn.
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Amsterdam heeft bijvoorbeeld wel een haven, maar is geen
havenstad: het is altijd een handelsstad geweest met dank aan
havensteden als Enkhuizen, Medemblik en Hoorn. Amsterdam heeft
dus een heel andere identiteit dan Rotterdam.

Vooral veranderingen door de veranderende maatschappij, door
andere manieren waarop burgers zich opstellen. Die veranderingen
worden zelden in verband gebracht met wat een organisatie aankan.
Wil je veranderen, dan moet je eerst weten wie je bent.

Ik heb me meer gericht op het toepassen van de psychologie op
organisaties, dat is de kant die ik ben opgegaan. Dat gebeurde in
Rotterdam. Een vriend van mij was directeur geworden van een
kranenfabriek op Zuid. Hij kreeg die organisatie maar niet ‘in zijn
vingers’, om het zo te zeggen. We zijn daar samen een avond over
gaan praten. Toen hebben we ook de geschiedenis van die fabriek
doorgenomen. Bleek dat die tent de laatste vijftien jaar tien keer van
eigenaar is verwisseld. Met de continuïteit was dus iets mis. Een
kranenfabriek staat toch voor iets stevigs en robuusts, niet voor iets
wat voortdurend wordt doorverkocht. Het was net een kind dat van
gezin naar gezin wordt doorgegeven. Dat is niet goed voor het
zelfvertrouwen van het kind en dus ook niet voor dat van de
organisatie. Net alsof je overal en altijd ongewenst bent.
Die vriend van mij is toen gaan investeren in trots op het bedrijf.
Vanaf het moment dat dat aansloeg, en de medewerkers weer trots
waren op hun bedrijf, kwam ook de cultuurverandering op gang.

Overheden zijn naar hun aard niet bezig met de klant of met de zaak –
ze zijn bezig met structuur, ordening, uitvoering van regels,
continuïteit. Ze zijn niet op veranderen gericht, ze zijn – als het gaat
om veranderen – volgend. Als organisatie moet je je realiseren wat de
bandbreedte van je veranderingen is. Wat kan nog wel en wat kan
niet meer? Alleen een zaaksysteem invoeren helpt niet. Daar verander
je een organisatie niet mee. Let op wie je bent, als organisatie!
Je hoort vaak, in overheidsorganisaties: “Waarom moeten we
veranderen? We doen het toch goed?” Ik zeg dan: je moet veranderen
omdat de maatschappij fundamenteel anders is geworden dan
vroeger, anders dan in de tijd waarin overheidsorganisaties zijn
ontstaan. Dat was het industriële tijdperk. We leven nu in een
informatiemaatschappij waarin alles veel sneller en directer gaat.
Dus: de overheid moet veranderen, ook al zit het niet in de genen van
de overheid om te veranderen, ook al zijn we er niet van nature op
gebouwd.

Het is een andere manier van kijken naar organisaties. Het is beslist
semiwetenschappelijk, want er komt een hoop gevoel en intuïtie bij.
Maar het voegt wel duidelijk iets toe.

Over identiteit gesproken. We hadden op ons congres de gemeenten
Urk, Enschede en Almere. Ik kan me niet voorstellen dat dat
gemeenten zijn met dezelfde identiteit. Kun jij daar iets over
zeggen?

Wat heeft dat te maken met klant, zaak of document, wat volgen we
in het proces?

Bij Urk denk ik aan visserij. Je ziet dat terug in de manier waarop Urk
zich presenteert.

Waar het om gaat is, dat er veel veranderingen aankomen.
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Heel erg praktisch: ze doen de dingen gewoon, zonder al te veel
planvorming. Dat is logisch. Als je op zee zit, ga je niet bij elkaar zitten
om plannen te maken. Je overlegt even met elkaar en dan doe je
gewoon! Je hoeft daar geen protocollen voor te schrijven.

Ik vind het zelf wel interessant om steden met gelijkende identiteiten
met elkaar te laten praten. Dus Urk met Harlingen en Enkhuizen en
Hoorn. En misschien ook wel met Rotterdam, hoewel je dan de
enorme verschillen als gevolg van schaalgrootte teniet moet doen.
Ik denk dat die steden in de kern allemaal een zelfde soort energie
bezitten.

In Enschede herken ik heel erg de stad van industrie en technologie.
Enschede doet aan innovatie en wil voorop lopen. Dat past heel goed
bij die stad. Enschede wordt door de randstad enorm onderschat
terwijl het echt het Amsterdam van het oosten is.

Ik heb ooit te maken gehad met een hoofd inkoop bij de overheid
die tegenstander was van alles vastleggen en documenteren. “Als ik
dat doe,” zei hij. “Als ik al die procedures volg, dan sluit ik nooit een
gunstige deal voor onze organisatie!” Wat vind je daarvan?

Almere is echt heel anders, veel jonger dan die andere twee. Almere is
echt uit de klei getrokken. Als je een stad vergelijkt met een mens, dan
is Almere een twintiger. Die identiteit is nog niet helemaal af. Die stad
heeft wel veel energie, pioniersenergie, echt een soort
amerikaansachtige energie. Als je dat vergelijkt met een stad als
Arnhem, die al 1200 jaar bestaat…

Dat is een lastig vraagstuk, want de controleerbaarheid zit in de genen
van de overheid. De overheid wil 100% betrouwbaar zijn. Alleen dat
al levert een enorme hoeveelheid bureaucratie op. Ik zou zeggen: zorg
dat je voor negentig procent betrouwbaar bent, en laat dat ook
weten, en de overige tien procent is de afdeling uitzonderingen.

Wat kun je als overheden eigenlijk leren van elkaar?

In het bedrijfsleven is het niet anders, je houdt altijd een speelruimte,
een onderhandelingsmarge. Voor de overheid zal dat een stuk lastiger
worden, want met de overheid wordt sowieso afgerekend in de pers.
Betrouwbaar willen zijn is soms op de grens. Elke ramp levert een hele
serie nieuwe regels op. Misschien wel begrijpelijk, maar aan de andere
kant denk ik: er gebeuren nu eenmaal ongelukken, pech bestaat, daar
zijn geen regels tegen.

Een veelgehoorde gedachte is dat alle overheden hetzelfde zijn. Zo
van: “Alle gemeenten doen hetzelfde dus kunnen ze zich ook hetzelfde
organiseren.” Dat is dus niet zo. Dat zou miskenning zijn van de
identiteit. Overheden moeten elkaar nooit klakkeloos kopiëren. Iets
wat werkt in Winschoten, werkt niet noodzakelijk in Maastricht. Je
kunt van elkaar leren zoals mensen van elkaar leren: door goed naar
elkaar te kijken Dus niet de ‘best practices’ van elkaar overnemen. Dat
is echt onzin. Je moet kijken hoe jij bij jouw organisatie passend kunt
toepassen wat een ander elders heeft gedaan.

Zelf vind ik de voorspelbaarheid van overheidsgedrag veel belangrijker
dan een overheid die voor 100% betrouwbaar is.
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De bureaucratische identiteit: zorgvuldig, nauwgezet, volgens de
regels, gelijkheid van behandeling. Schrijf je. En leg nou eens de link
naar de populariteit van (het begrip) zaakgericht werken bij de
overheid.

Natuurlijk geldt wel: waar je mee omgaat, raak je mee besmet.
Bedrijven die de overheid als klant hebben, hebben de neiging een
zekere mate van verkokering in hun eigen organisatie te krijgen. Dat is
niet verstandig: een bedrijf moet een eenheid zijn. Als bedrijf moet je
oppassen dat je niet gaat werken als een taakorganisatie – wat de
overheid is. Je bent een doelorganisatie: je hoeft echt niet steenrijk te
worden, maar je moet wel voldoende verdienen om te overleven.

Het heeft te maken met risico durven nemen. Ik heb goed geluisterd
naar het verhaal van Daan Rijsenbrij en ik vind zijn verhaal, zonder
daar wat lelijks mee te bedoelen, een prachtige exponent van
traditioneel bureaucratisch ordenen. Heel illustratief! Hij brengt een
strenge functiescheiding aan tussen architect, bouwer, beheerder,
business-strateeg. Al die mensen doen specifiek hun eigen ding. Dat is
traditioneel Weberiaans. In de praktijk is dat lastig, want al die types
gaan van alles roepen en doen, dus je moet een ontiegelijk ingewikkeld
systeem eromheen bouwen, anders werkt het niet.

Hoe je een gemeente ook organiseert, er ontstaat eigenlijk altijd een
eilandencultuur, schrijf je. Is daar iets aan te doen?
Daar is geen flikker aan te doen. Bureaucratie gaat over de verdeling
van de macht. Hoe vaak je de organisatie ook aanpast, de macht wordt
steeds weer verdeeld, en steeds opnieuw ontstaan eilanden.

Je zou ook eens een keer kunnen zeggen: we doen het allemaal niet zo
bureaucratisch, we zetten één gek aan het werk en die verzint het
allemaal. Maar dat gaat dus niet bij de overheid. Je raakt dan aan de
fundamenten van het poldermodel. Iedereen mag meepraten, alles
gaat in goed overleg.

“De opgave waar de overheid nu voor staat is aansluiting te vinden
bij de informatiesamenleving,” schrijf je. Waarom? En hoe?
Die opgave is heel principieel. Als overheid moet je drie dingen doen:
je moet dienstbaar zijn, je moet sturing geven, en je moet zorgen voor
continuïteit. Dat betekent tegelijkertijd dat je aansluiting moet zoeken
bij de maatschappij zoals die is, niet zoals je die wenst. Die
samenleving is fundamenteel aan het veranderen. Er ontstaan allerlei
nieuwe verhoudingen.

Als de overheid en het commercieel bedrijf zulke verschillende
identiteiten hebben, wat betekent dat dan voor een commercieel
bedrijf dat vooral voor de overheid werkt?
Ja, dat is een interessant verschijnsel. Wij roepen regelmatig tegen
elkaar: wat duurt het toch lang voordat ze iets beslissen bij de
overheid. We hebben een andere tijdsbeleving. Daaraan kun je zien
dat wij een bedrijf zijn. Tegelijkertijd weten we natuurlijk dat het lang
duurt bij de overheid: we lopen er iedere dag rond.

De overheid was het principe van de representatieve democratie
gewend. De bevolking koos een vertegenwoordiger en die
vertegenwoordiger verkondigde, met zijn boerenverstand, de
standpunten van de burger.
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Dat is helemaal anders aan het worden. Er ontstaat een
volksdemocratie waarin de man van de straat voortdurend en direct
vertelt wat de politiek namens hem moet vinden. De informatie gaat
veel sneller, er is veel meer informatie beschikbaar, meningen worden
veel sneller verspreid… en de overheid probeert dat met bestaande
organisaties op te lossen.
Ik vind de Q-koorts daar een prachtig voorbeeld van. Hoe is dat
gegaan? De overheid is begonnen met alles te onderzoeken. Dat
duurde even en toen was de conclusie, op een zaterdag: het heeft
geen zijn om geiten te ruimen, want de ziekte is op die manier niet te
bestrijden. Je roept een hoop ellende over je af, zeggen de
ambtenaren, en je schiet er helemaal niks mee op. Dan barst de pers
los: radio, televisie, weekbladen, kranten. Met een geweld dat
kennelijk nogal indruk maakt op de overheid. Ik noem dat ‘de doe-ietsof-ik-schiet-mentaliteit’. En dan moet op maandag opeens toch
massaal worden geruimd. Dan komt de pers weer: als we nu gaan
ruimen, waarom hebben we dan niet eerder geruimd? Wat kunnen
ambtenaren dan zeggen? We deden het niet eerder omdat we er niet
in geloven. Het wordt een soort cirkel.
Je doet het als overheid dus nooit goed. Mijn advies is: neem je positie
in. Je bent als overheid voor een deel regelgever en als regelgever ga je
niet telkens de mening vragen van de mensen voor wie je die regels
maakt.
Neem je positie in en wees je bewust van je positie. Inspraak is prima
als het gaat om een park in een nieuwbouwwijk, inspraak moet je niet
toepassen op zaken van algemeen belang.
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“Het nieuwe werken is: procedures opruimen”
Het is zijn stellige overtuiging dat het onverantwoord is grootschalige
IT-trajecten te starten zonder een architectuur, een architectuur die
van te voren onafhankelijk, onpartijdig is geaudit.

Interview met dr. Daan Rijsenbrij
Daan Rijsenbrij is sinds 1995 intensief bezig met architectuur, eerst
bij Capgemini en aan de Radboud Universiteit en tegenwoordig onder
eigen label ‘Rijsenbrij Digitecture’.

Vertel eens wat over je leven.

Daan heeft een impuls gegeven aan de architectuurgemeenschap in
Nederland als oprichter van de Landelijk ArchitectuurCongressen, als
geestelijk vader van het Nederlands Architectuur Forum en als
initiator van Via Nova Architectura.

Ik heb leren denken en formuleren als theoretisch natuurkundige, de
beste vooropleiding voor een ITer. Na mijn promotie zag ik geen
levensvervulling in dat vak en ben dus naar Capgemini gegaan. Daar
heb ik 32 jaar lang gewerkt. In de eerste twaalf jaar was ik vooral
werkzaam in het veld. Begin jaren tachtig heb ik een groots
programma gemanaged: de automatisering van de Wet op het
Basisonderwijs, als projectleider en hoofdarchitect. Dat laatste was
toen nog een begrip ‘avant-la-lettre’.

Bij de aanvaarding van zijn tweede hoogleraarschap architectuur aan
de Radboud Universiteit heeft hij de term ‘digitale architectuur’
geïntroduceerd als tegenhanger van de fysieke architectuur, de
architectuur van steden, huizen en landschappen.

De Wet op het Basisonderwijs betrof de samenvoeging van de
kleuterschool en de lagere school. Wij zorgden voor het ontwerp, de
bouw en de invoering van een hele reeks applicaties waarmee alles
kon worden berekend voor de scholen: de stichtingskosten, de
materiële instandhouding (verwarmingskosten, schoolmaterialen), de
benodigde formatie, de boventallige leerkrachten, noem maar op.
Die berekeningen deed het systeem op basis van een programma van
eisen van de commissie Londo. Overdreven nauwkeurig allemaal, je
kon in Den Haag zien hoeveel lampen er in een gang van een
schoolgebouwtje in Oost-Groningen hingen. Het hoofd van de school
moest een halve bouwkundige zijn om de lijsten van Londo te kunnen
invullen.

Architectuur schrijft voor hoe een onderneming, de
informatievoorziening, een applicatie of een infrastructuur worden
vormgegeven, worden gebouwd en zich voordoen in het gebruik.
Meer formeel is architectuur een coherente en consistente
verzameling architectuurprincipes die de ontwerpruimte inperken,
verbijzonderd naar uitgangspunten (bronnen), ontwerpregels,
ontwerprichtlijnen en toe te passen industriestandaarden.
Daan beschouwt architectuur als stuurinstrument voor
besluitvorming over en de borging van IT-intensieve
verandertrajecten. Hij positioneert hierdoor architectuur duidelijk
aan de vraagkant, de kant van de businessmanagers en de CIO.

39

40

Interview met dr. Daan Rijsenbrij
Echt alles werd vanuit Den Haag bepaald. Het was een project van
ruim 75 miljoen gulden, en dat in een tijd dat je met een gulden meer
kon kopen dan nu met een euro.

Waar gaan je onderzoeken over?

Na mijn intensieve praktijkervaringen wilde Capgemini dat ik het
informaticabureau zelf hielp professionaliseren als manager
‘professional & technological development’. Ik hield me bezig met de
ontwikkeling van de carrièrepaden en opleidingsmogelijkheden van de
medewerkers enerzijds en van de methoden, de technieken, tools
anderzijds. Met architectuur ben ik intensief bezig vanaf 1995. Dat
was ook de tijd van mijn eerste hoogleraarschap Bedrijfsinformatica
aan de Vrije Universiteit. Ik heb dat negen jaar gedaan. In die tijd ben
ik ook gestart met de organisatie van de landelijke
architectuurcongressen.

Visualisatie

Ik heb vijf favoriete onderwerpen.

Cruciaal zijn architectuurvisualisaties. Ik geloof namelijk niet in
architectuur die wordt verwoord in dikke rapporten van soms
honderden pagina’s. Mensen willen plaatjes zien, ze willen zien wat ze
krijgen. Als ik een architect uit de fysieke wereld uitnodig om een huis
voor mij te ontwerpen en ik praat een tijdje met hem, dan verwacht ik
niet dat hij een week later komt met een rapport van vijftig bladzijden
tekst. Ik wil zien hoe het huis wordt, hoe de kamers eruit gaan zien,
hoe ik van de ene naar de andere kamer kan lopen. Met architectuur in
de digitale wereld is het niet anders. Je wilt beslissen op basis van wat
je kunt overzien.

De laatste jaren bij Capgemini heb ik mij naast architectuur bezig
gehouden met onderwerpen als outsourcing, offshoring en shared
services. In die tijd werd ik hoogleraar Digitale Architectuur aan de
Radboud Universiteit. Ik heb daar na vier jaar afscheid genomen omdat
toen de architectuur aan de Radboud te veel werd benaderd vanuit de
technische hoek. Een jaar eerder al had ik bedacht dat oudere, ervaren
mensen geen baas horen te hebben, dus ben ik opgestapt bij
Capgemini.

Persoonlijke Digitale Werkruimte
IT wordt pas volwassen als iedereen een werkruimte krijgt die op hem
is toegesneden. Met precies de functionaliteit die hij nodig heeft om
zijn werk te doen. Functionaliteit om te kunnen communiceren, om
informatie te vinden, om kennis te delen. Dan pas werkt hij effectief,
efficiënt en hopelijk met meer arbeidssatisfactie. De aandacht voor de
persoonlijke digitale werkruimte ontwikkelt zich nog te langzaam.
Managers zijn vaak meer geneigd processen te automatiseren om de
organisatie efficiënter te laten werken, dan dat zij het welzin van hun
medewerkers voorop stellen. Ze begrijpen niet dat arbeidssatisfactie
het belangrijkste is. Tevreden medewerkers presteren beter, maar die
mentale switch moet bij veel managers nog komen. Je ziet nu wel de
hype HNW (het nieuwe werken). Maar dit is vooral nog een bestseller
voor congressen en seminars. HNW wordt pas concreet als je het
onder architectuur brengt.

Ik vond mezelf nog te jong om niets te gaan doen, dus heb een bord op
het internet gezet ‘Rijsenbrij Digitecture’. Ik leef van
architectuuradviezen, second opinions, architectuuraudits, workshops
en lezingen.
Een architect die alleen facturabel werk doet, loopt het gevaar dat hij
alleen maar verhalen van anderen vertelt en voortdurend knipt en
plakt uit andermans werk. Ik verricht daarom veel onderzoek, liefst
samen met anderen.
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Digitale Kantoortuin

Outsourcing onder Architectuur

Als je een aantal (persoonlijke) digitale werkruimtes met elkaar
verbindt, kun je een digitale kantoortuin bouwen. Vroeger had je de
fysieke kantoortuin. Daarin konden mensen wat speelser werken. De
digitale kantoortuin is daar de digitale evenknie van.

In mijn laatste jaren bij Capgemini heb ik mij intensief bezig gehouden
met outsourcing. In die periode heb ik tevens het landelijk ‘Platform
Outsourcing Nederland’ opgericht waaraan ik vier jaar leiding heb
gegeven. Op grond van die ervaringen heb ik recentelijk een
studiegroep opgericht ‘Outsourcing onder Architectuur’. Outsourcing
heeft enorme vormen aangenomen, maar het moet wel ordelijk
gebeuren. Daarom vind ik architectuur een absolute voorwaarde om
outsourcing op professionele wijze te doen.

Een paar maanden geleden ben ik samen met de Digital Groep een
onderzoek begonnen naar een moderne kantooromgeving. We
hebben ruim twaalf interessante gesprekken gevoerd in de lokale
overheid. Zomer 2010 brengen we een rapport over dit onderzoek uit.

Welke soorten zijn er in de architectuur?
Een van onze constateringen is dat het denken over
medewerkervriendelijke kantoorautomatisering in 1995 lijkt te zijn
gestopt. Mensen werken nu allemaal wel met een pc met MS Office en
wat communicatiesoftware, maar echt meer arbeidssatisfactie heeft
dat nog niet gegeven.

We zijn nog niet zo heel lang bezig in de architectuur. Het begrip is
geboren in de harde IT-hoek. Daar spreken ze van de architectuur van
operating systemen, de architectuur van netwerken en de architectuur
van computers. Oftewel de technische infrastructuur.
Maar die technische infrastructuur is eigenlijk slechts de draaglaag.
Daar bovenop draaien applicaties, daar bovenop hebben we de
communicatie en de informatiestromen. En als bovenste laag zien we
de business. De lagen bepalen de soorten van architectuur. De
technische architectuur is iets voor engineers. Applicatiearchitectuur is
voor de helft het terrein van engineers. Zelf ben ik vooral
geïnteresseerd in de informatie- en de businessarchitectuur. Een aantal
onderdelen van de applicatiearchitectuur boeien mij ook: de interface,
dus wat de gebruiker te zien krijgt, de navigatiepaden, de
leeromgeving, de helpfunctie.

Menselijke Maat
De menselijke maat in de IT is redelijk zoek. Ooit is ons beloofd dat
automatisering ons werk gemakkelijker en ontspannener zou maken.
Die belofte is niet uitgekomen. Ik zie alleen maar meer stress, juist
door die computer. Daarom moeten we terug naar de menselijke maat
in de IT. Om dat te bevorderen doe ik onderzoek en heb ik de
werkgroep ‘IT-4-humans’ opgericht.
Die menselijke maat is eigenlijk al heel lang zoek. In mijn inaugurele
rede uit 1995, getiteld ‘Automatisering: vloek of zegen?’ heb ik er al
aandacht aan besteed. Ik zie goede dingen in de automatisering, vooral
zaken waarbij de mensen routinematig werk uit handen wordt
genomen. Maar ik zie veel meer dingen die niet goed zijn. Dus heb ik
besloten die oratie te actualiseren onder de titel ‘Is de IT niet te vroeg
gekomen voor de mensheid?’

Zijn er veel architecten in de digitale wereld?
Er zitten veel personen in de architectenpopulatie die geen architect
zijn. In Amerika noemen ze alles wat interessant moet lijken
‘architectuur’.
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Zo heb je het begrip SOA, Service Oriented Architecture, dat gaat
uitsluitend over technische dingen onder de motorkap. En in de States
kwam ik java-architecten tegen. Wij nuchtere Hollanders zouden dat
gewoon topprogrammeurs noemen.

Ik pleit dus voor een overall regisseur, een soort dirigent. Ik duid die
functionaris vaak aan als ‘Digitale Rijksbouwmeester’
Omdat de technologische mogelijkheden nog steeds snel veranderen,
zullen nieuwe architecturen er moderner uit kunnen zien. Die
veranderingen moeten worden beheerst en consistent gehouden in
relatie tot reeds bestaande architecturen. Vaak zien we daar een
Architecture Board. voor komen.

Ik heb in 2003 als stelling geponeerd: “We moeten de
architectenpopulatie eens flink opschonen.” Daar sta ik nog steeds
achter. Nog belangrijker is mijn stelling: “De belangrijkste architect van
de 21ste eeuw zal een digitale architect zijn.”

Je hebt voor de verschillende overheden verschillende
referentiearchitecturen. Als je in de MARIJ iets nieuws ontwikkelt, dan
zou het kunnen dat je de NORA ook moet aanpassen. De verschillende
lagen in de overheid ontwikkelen allemaal met hun eigen dynamiek.
Wie houdt dat overall consistent?

Dat gaf veel rumoer onder de fysieke architecten, omdat architect in
Nederland een beschermd beroep is.
Je spreekt over architectuur als ‘stuurinstrument’. Hoe bedoel je dat?
Als een businessmanager beslissingen moet nemen over IT-projecten
zou hij moeten kunnen zeggen: geef mij het architectuurplaatje en laat
me zien waar het probleem zich afspeelt en waarop het impact heeft.
Dan pas kan hij een onderbouwde beslissing nemen.

Ander citaat: “Architectuur is moeilijk, maar het taaiste probleem ligt
in het transformatietraject. Met name de forse hoeveelheid dossiers,
oude procedures en oude gewoonten die moeten worden
opgeruimd.”

Neem bijvoorbeeld een verkeersprobleem in de fysieke wereld. Dat
kun je goed uitleggen met plaatjes. Je hebt een tekening van de
bestaande situatie en de knelpunten daarin. Dan leg je er een
transparantje overheen om te laten zien: hier willen we naartoe, nog
een transparantje: dit gaat het kosten. Heel aanschouwelijk. Dat kan
ook in de IT. Je kunt architectuur voor een groot deel visueel maken.
Dan kun je sturen met architectuur

De belangrijkste legacy die je moet opruimen, zit tussen de oren. Hoe
vaak zeggen mensen niet: “Het gaat toch goed? Waarom moet het
anders?” Van wat het nu is naar hoe het moet zijn, is een kwestie van
opruimen, maar ook opruimen van weerstanden. Dit heeft ook een
belangrijke relatie met mijn onderzoeksonderwerpen. Het nieuwe
werken is: procedures opruimen, digitaliseren is oude dossiers
opruimen. Dat is de grote uitdaging: hoe krijg ik een grote club aan het
nieuwe werken?

Je zegt ergens: “Zonder overall architectuurgovernance over NORA,
MARIJ, PETRA, GEMMA en WILMA ontaardt de overheid tot een
ononderhoudbare lappendekken van IT-applicaties.” Er is
‘architectuurgovernance’ nodig?

Voorbeeld. Honderd procent digitaliseren is technisch mogelijk. Toch
lukt het in de praktijk niet en printen we onze documenten uit om ze
rustig te kunnen lezen.
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Dat komt doordat het digitale document over het algemeen een
papieren document is dat achter glas is geplaatst. Als dat document
dik is, verlies je uiteraard het overzicht. Terwijl we in de digitale
wereld al heel lang een derde dimensie kennen, hypertext genaamd.
Als je digitaal werkt, moet je documenten zo in elkaar zetten, dat ze
digitaal overzichtelijk blijven. Kortom, de technologie is aanwezig, er
is alleen een gebrek aan creatieve architecten die kunnen toveren
met technologie.

Wat kunnen overheden leren van elkaar?
Ik denk dat overheden op het gebied van architectuur veel van elkaar
kunnen leren. De overheden hebben allemaal een
referentiearchitectuur opgesteld. De NORA is vooral overkoepelend,
daaronder de architecturen voor de rijksoverheid, de gemeenten, de
provincies en de waterschappen.

Wat is kenmerkend voor jou?

Ook in de toepassing van het concept van zaakgericht werken kunnen
ze wat van elkaar opsteken. Het speelt nu vooral in gemeenteland,
maar ook provincies kunnen er hun voordeel mee doen.

Ik zou die vraag graag een beetje aanpassen: waarom vind ik
architectuur leuk? Aan de ene kant omdat architectuur vraagt om
een hoog abstractievermogen. De kunst is om met dat
abstractievermogen je klant niet te vervelen. Als je architectuur te
abstract presenteert, mislukt het. Je moet je kunnen inleven in de
belevingswereld van je klant, van de business.

Moeizaam gaat het leren van elkaar wel, ik denk omdat alle overheden
hun eigen bevoegdheden hebben en houden. Daarom ben ik ook
voorstander van een Digitale Rijksbouwmeester die overkoepelend
een en ander kan faciliteren. Je hebt niet alleen
referentiearchitecturen nodig, maar ook iemand die dingen katalyseert
en in gang zet. Daarbij bedoel ik bewust niet dat hij gaat afdwingen.

Aan de andere kant doet architectuur een groot beroep op je
creativiteit. Die creativiteit heb je nodig omdat je iets moois wilt
maken met IT voor de eindgebruiker. In de praktijk ziet IT er helaas
vaak uit als iets wat gemaakt is door vakidioten voor vakidioten.

Klant, zaak of document? Wat volgen we in het proces?
Zaakgericht werken is een interessant concept. De tendens die je ziet
bij organisaties is van het managen van processen naar het faciliteren
van medewerkers. Dat is leuk: faciliteren van medewerkers, maar er
moet natuurlijk wel iets uitkomen. Bijvoorbeeld een vergunning.

Heel kenmerkend is ook dat ik resultaatgericht ben. Dat resultaat
moet “dat mooie met IT” zijn. Ik ben niet geïnteresseerd in uren
schrijven. Dat vind ik geen resultaat. Ik ben heel nuchter in de zin dat
ik vind dat je technologie alleen moet toepassen waar het iets brengt,
waar het meerwaarde heeft. Daarnaast ben ik nogal zakelijk van
inslag: als je ziet dat iets niets gaat opbrengen, moet je er niet aan
beginnen.

Eigenlijk is dat de kern van zaakgericht werken. Als je het goed inricht,
kan de zaak zelfsturend door de organisatie heen. Ik geloof in die
evolutie, dat zaken steeds meer zelfsturend worden. De workflow zit
dan als het ware in de zaak zelf.
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Zelfsturend betekent bijvoorbeeld: op het moment dat de vraag
komt, ontstaat de zaak vanzelf. De zaak weet wie de behandelend
ambtenaar is en dient zich daar aan. De zaak weet ook wie de
volgende behandelaar wordt, weet wat de werkdruk van de
verschillende ambtenaren is. De zaak piept als hij twee dagen staat te
wachten en er gebeurt niets. Als de zaak piept, weet de manager dat
de behandelaar ziek is of teveel werk heeft.
Het managen van werkprocessen kun je dus wegautomatiseren als je
alles in de zaak stopt.
Zaakgericht werken is een belangrijke oplossing. Nu kijken mensen er
nog verbaasd tegenaan, over een paar jaar is het volledig triviaal.
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Dit digitale boekje is een uitgave van Digital display.
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daarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn.
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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 zaaksysteem. 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:
•
Midoffice, een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische
dienstverlening aan de bedrijfsprocessen (2006)
•
Workflow en documentflow, over mensen, organisaties, processen en documenten (2007)
•
De Zaak X..., zaakgewijs werken in theorie en digitale praktijk (2007)
•
Koppelen of kantelen? Als de burger er maar geen last van heeft... (2008)
•
Een eenvoudig model. Nederlandse gemeenten en hun gevulde midoffice (2009)
•
De Zaak Y…, Zaakgewijs werken in theorie en digitale praktijk (2010)

Na te bestellen via office@digital.nl of te downloaden op www.digital.nl
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