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Een gelukkig leven
Mensen en digitaal werken 2015-2016

“Betrouwbare informatie is een van de pijlers
van een gelukkig leven.”
(Theo Kars)
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Inleiding

De werktitel van dit boek was: ‘Voorbij de laatste zaak’. Met die titel zou het mooi
passen in de serie boeken die Digital eerder publiceerde: ‘De Zaak X’, ‘De Zaak X – werkboek’, ‘De Zaak Y’. ‘De Zaak Z’ zou er nooit komen. Dat wisten we al. Na ‘Voorbij de
laatste zaak’ zou het tijd zijn voor ‘Een dode zaak’. Met zaken kun je immers alle kanten
op. Een beginzin was er al: “Iedere ambtenaar krijgt op een dag te maken met een dode
zaak.”

Ideeën komen en gaan, het zijn boeken die zeer langzaam ontstaan. Het zal er niet van
komen, van Voorbij de laatste zaak. Dat boek is een klein artikel geworden in dit boek.

Dit boek heet ‘gewoon’ ‘Een gelukkig leven’. Naar die prachtige zin van Theo Kars:
“Betrouwbare informatie is een van de pijlers van een gelukkig leven.”

Het boek gaat niet over zaakgericht werken, het gaat over mensen en digitaal werken.
Want digitaal werken is ons bestaan, en mensen komen we tegen, dag in, dag uit.

Of digitaal werken onze passie is, weten we niet. Een boek maken over digitaal werken
komt dichter bij onze passie: iets maken wat er eerst niet was. Iets praktisch en
concreets. Dat tilt ons eventjes uit boven de tijdelijkheid van alles.

Dit boek is geen betoog. Het is geen kunstig opgebouwd verhaal. Het heeft nauwelijks
iets van een plot. Het heeft wel een rode draad – die rode draad gaat over digitaal
werken, over pogingen, over successen, over mislukkingen, over steeds een stapje verder
komen. Want als we iets weten, dan is het dit: digitalisering is jong, de mens is oud, en ze
zijn nog niet aan elkaar gewend.
Maar ze weten dat ze samen verder moeten.
Dit boek bevat een verzameling gesprekken met mensen uit het vakgebied. Afgewisseld
met verhalen van projecten, met nieuwsfeiten, citaten, herinneringen, ervaringen.
Allemaal gerelateerd aan digitaal werken. Het is tegelijk een schets van de stand van
zaken in het digitaal seizoen 2015-2016.
Over vijf jaar, het boek nog eens doorbladerend, zullen we verbaasd zijn. Vertederd.
We zullen meer begrijpen, grotere lijnen zien. En misschien zullen we ook zeggen:
er verandert nooit iets! Sommigen van ons zullen dat zeggen.
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Het fijne aan het boek is dat je het kunt lezen
in elke volgorde die je wilt. Het is altijd goed. Je
kunt stukken overslaan zonder dat je de draad
van het verhaal kwijtraakt.

Wat staat er in het boek?

De gesprekken in dit boek hebben allemaal
plaatsgevonden in het jaar 2015.

We startten het jaar met een gesprek met Arjan van Dijk en Marcel Zondervan, managers
die zich bezighouden met digitaal werken bij de woningcorporaties. “Hoe minder documenten in je organisatie, hoe beter”, was een van hun statements. Een document leidt
alleen maar tot gedoe.

Later spraken we met Philippe Creytens, de Vlaamse partner van Digital, over digitaal
werken in zijn vaderland. Opvallend: in Nederland wordt veel meer geïnvesteerd in digitaal werken. Daarom zijn er ook veel meer successen en tegelijk veel meer mislukkingen
dan in België.

Het zijn natuurlijk vooral die dure mislukkingen die de kranten halen. We hebben twee
voorbeelden wat uitgebreider beschreven omdat ze illustratief zijn: de lessen van de
ministeries van Defensie en Veiligheid & Justitie.

De stad Utrecht heeft een groot aandeel in het boek. We spreken met onze associate
partner Ben de Jong, al jaren onmisbaar in het nieuwe stadhuis van de Domstad, over de
eenvoud van ons vak. En de praktijk die het ingewikkeld maakt. In één moeite voerde die
gespreksstof ons naar Robbert Meijers, strategisch adviseur bedrijfsvoering in Utrecht.
We spraken met hem over ‘kwaliteit in de informatiehuishouding’, een speerpunt van zijn
gemeente.

Daarna ﬁetsten we – er waren veel zonnige dagen in 2015 – de stad uit en kwamen op
het bedrijventerrein Lage Weide terecht: een prachtige historische plek waar fysiek verval
en digitale pracht samenkomen. Echt een plek om te mijmeren voor mannen van middelbare leeftijd… We maakten er trouwens ook een podcast (voor Infomania, het festival van
Becis) die te downloaden is van onze site www.digital.nl.
En wie ontmoetten we ook nog, net voordat we stadsgrenzen passeerden? Jan Möller –
eminence grise van ons vakgebied – nog steeds scherp en gevat (en aardig natuurlijk).
Jan wilde best eens terugblikken op zijn jaren in de informatievoorziening. Hoewel dat
terugblikken misschien te vroeg gejuicht was… “met ieder nieuw kabinet schuift de
pensioenleeftijd weer twee jaar op!”

8

Ook gingen we naar het Oosten, naar Hengelo, waar Arjan Lenferink en zijn collega’s op
een zeer succesvolle en beklijvende manier zaakgericht werken hebben weten in te
voeren. Een boeiend gesprek waarbij veel sigaren en sigaretten werden gerookt.

Een boek met alleen maar gesprekken kan prachtig zijn… maar we wilden ook iets kwijt
van onze ideeën en ervaringen. Die zijn terug te vinden in het artikel over zaakgericht
werken (Voorbij de laatste zaak). In een beschrijving van de lange weg die organisaties
hebben moeten aﬂeggen voordat het idee van simpel samenwerken en simpel digitaal
archiveren vaste voet aan de grond kreeg. In het artikel over het invoeren van de
samenwerkingsomgeving dat we samen schreven met onze vriend Robert Wetting
van Informatiemanagement Noord.

Peter Brand schreef een kort maar helder artikel over de gelijkwaardigheidsbepaling in
de Archiefregeling. Je bent jurist of je bent het niet. De gelijkwaardigheidsbepaling verscheen al begin 2014 in de wetgeving. Feitelijk maakte notabene de regering met deze
bepaling een einde aan de overnormering die al jaren ons vak teistert. Een overnormering die vooral remmend heeft gewerkt. En het vreemdste aan alles is: de gelijkwaardigheidsbepaling heeft nauwelijks enige aandacht gekregen. Nog steeds word je overal waar
je komt, met je vrolijke gezicht en je goede bedoelingen, zomaar opeens om de oren
geslagen met allerlei normbladen.

Is dat alles? Nee, niet alles. Er is ook een leuk gesprek, helemaal aan het einde van het
boek, met Alek Dabrowski – onze partner in bibliotheekzaken – over ‘het kantoor in de
Nederlandse literatuur’.
Een bont geheel, zeg dat wel. We hopen dat deze bonte verzameling iedereen wat te
bieden heeft. Leesplezier? Wie zal het zeggen… Stof tot nadenken? Er wordt al zoveel
nagedacht…
Iets van herkenning, dat zou mooi zijn.

We eindigen met de wijze woorden van Fred van de Biezen die zoveel foto’s voor dit boek
leverde:“Op alles is kritiek mogelijk, maar nodig is het zelden.”

Rotterdam, december 2015
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Sex, drugs en ICT
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Wie in Tubbergen vandaag de dag een vergunning voor
een ICT-project aanvraagt, wordt op dezelfde manier behandeld als een kroegbaas, pooier of wietkweker. Namelijk als een waarschijnlijke crimineel. Tubbergen is zich
van geen kwaad bewust en zegt slechts ‘het zekere voor
het onzekere’ te nemen en te voorkomen ‘dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt’. Dat
schrijft Binnenlands bestuur.

De aanvraag voor een nieuw ICT-project wordt in Tubbergen altijd getoetst aan wet Bibob (wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).
Voorheen vielen alleen aanvragen voor vergunningen van
coﬀeeshops, horeca en seksinrichtingen onder de wet.
Tubbergen heeft dat rijtje uitgebreid met ICT-projecten,
bouwprojecten en vechtsportevenementen.

Een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie vindt de keuze van de gemeente verrassend,
maar niet onlogsich: “Integriteitsrisico’s zijn voor gemeenten niet anders dan voor andere bestuursorganen.”

Bovendien staan ICT-projecten nogal in de aandacht: “De
ICT is een sector waarin de overheid optreedt als substantiële opdrachtgever, bij deze overheidsopdrachten zijn
grote ﬁnanciële overheidsbelangen waardoor misbruik
of criminele betrokkenheid aantrekkelijk wordt.”
Bron: Binnenlands bestuur maart 2015
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Voorbij de laatste zaak

Werktitel
Inderdaad, de werktitel van dit boek was:
Voorbij de laatste zaak.
Die titel, ontleend aan het beroemde
gedicht van Gerrit Achterberg (‘voorbij
de laatste stad’), ademt een heel andere
boodschap dan de openingszin van
het boek dat we in 2007 publiceerden,
De Zaak X: “Een moderne organisatie
werkt digitaal en zaakgewijs. Dat is onze
mening. En niet alleen de onze.”

“

Nu, bijna tien jaar later, kent Nederland
een grote markt van zogenaamde zaaksystemen en zijn er zeer veel organisaties
die zogenaamd zaakgericht werken.
Hoe kan er dan sprake zijn van de laatste
zaak? Hebben wij het geloof in zaakgericht
werken verloren? Dat niet. We zijn wel
verlost van de gedachte dat zaakgericht
werken de oplossing voor alles is. Dat je
als kantoorwerker al je werk zaakgericht
zou moeten doen. Dat je dan nog plezier
zou hebben in je werk.
C

I

T

A

A

Zaakgericht werken is niet meer het
bovenliggend concept. Het is weer een
onder zijn gelijken – en die gelijken
noemen we ‘manieren van werken’.
We schrijven er meer over in een ander
stuk in dit boek: ‘De lange weg naar samen
werken (en samen archiveren)’.

Manieren van werken: zaakgericht werken,
maar ook projectmatig werken, samenwerken als team, vergaderen, kennis delen en
vermeerderen. Vreemd, maar zoveel jaar
na het hoogtepunt van zaakgericht werken
krijg ik een bericht van een meneer uit
Zeeland: “Ronald Groeneweg. Ik heb veel
kennis opgedaan met de door u geschreven cursus Zaak X en Zaak Y. Ik wil u
daarom graag toevoegen aan mijn professionele netwerk op LinkedIn.”
Kijk daar doen we het voor en daar kan
geen honderdduizend euro tegenop!

T

“Hoe gaan we straks nog tussen al die hele en halve waarheden uitleggen wat er precies is gebeurd? Nu alles en iedereen online is, valt ook
nauwelijks meer te reconstrueren hoe een politiek besluit is genomen.
Vroeger had je één papierstroom vol parafen, nu sms’jes en e-mails,
vaak ook in een cc gestuurd aan veel mensen tegelijk. Wie is er dan
nog verantwoordelijk?”

Saskia Stuiveling in De Volkskrant 2015
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Het is de ervaring…

We hebben het uit ervaring geleerd.
Jaren geleden waren we nauw betrokkken
bij de ontwikkeling van een zaaksysteem
dat ook inderdaad op de markt kwam: het
Diﬀers zaaksysteem (“Diﬀers maakt het
verschil”). Een systeem gebaseerd op de
samenwerkingsomgeving van Microsoft,
SharePoint.

Ingericht op basis van de ideeën zoals verwoord in De Zaak X. Ideeën afkomstig van
Timo ten Cate. Een eenvoudig concept
(wat zaakgericht werken is) moet ook eenvoudig worden vormgegeven – met veel
aandacht voor de menselijke maat.
De digitale werkplek, afgestemd op de
eindgebruiker, en een laagdrempelig zaaksysteem, waarin je makkelijk minstens je
eigen werk kunt volgen – dat waren de
ingrediënten voor een plezierige kantoorervaring. Vandaar ook de rol van SharePoint – toen al een van de weinige
documentsystemen die de gebruiker
niet op de kast jagen.
K

A

D

E

We doen het niet zelf!

R

Ik was aan de gang voor de stad in het Noorden.
Het was misschien 2010. Vooruitlopend op weer
een aanbesteding moest er een plan van aanpak
komen. We brachten het project voor de invoering van een zaaksysteem (of liever: van zaakgericht werken) in kaart. Zoals we gewend zijn.
Niet teveel toeters en bellen, niet teveel hooi op
de vork, niet te lang, de hele organisatie zo snel
mogelijk over, en daarna pas verder ontwikkelen.
Vanuit de projectgroep kwamen de nodige
interessante ideeën. Eentje is me bijgebleven.
Het kwam van de ﬁnanciële man… die het
project er ‘als liefhebberij’ bij deed.
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Eerlijk toegegeven: we hebben indertijd
het Diﬀers zaaksysteem volledig ingevoerd
bij één gemeente (Heusden), maar we
hebben er geen commercieel succesverhaal van kunnen maken.
Op zekere dag hebben we het verkocht
aan ‘een echte ICT-leverancier’.
Misschien wist die er beter raad mee…

Naar samenwerken

Zaakgericht werken werkt prima voor
de simpele reeks aanvraag, adviesje, antwoord… Zodra een zaak meer handelingen
vraagt, moet in het zaaksysteem opeens
van alles extra mogelijk zijn. De mogelijkheden verschillen dan ook nog per zaaktype. Voor je het weet ben je bezig voor
ieder proces een processysteem in elkaar
te maatwerken.

En dan geldt weer de ijzeren wet van de
automatisering. Een systeem waarin teveel
automatisch gebeurt, daar wil niemand
mee werken. Zo’n systeem mag op de
achtergrond bestaan. Maar niemand wil
ermee aan de slag.

“We gaan niet zelf verantwoordelijk zijn voor de
invoering,” zei hij.
“We bieden het systeem en onze hulp aan. Maar
de managers overal in de organisatie zijn verantwoordelijk. Zij moeten de stap zetten.”
Tegenwoordig is dat bijna gemeengoed: de
manager zegt ja, en de manager trekt de kar.
Zoals ook de overtuiging gemeengoed is dat
‘informatie’ de belangrijkste productiefactor
van alle overheden en veel bedrijven is.
Informatie kun je dus ook niet outsourcen.

“
C

I

T

A

A

T

ICT trekt zich van natuurwetten niets aan

Ooit lang geleden stond de projectleider digitaal werken van een Nederlandse provincie uit het
raam te kijken. Hij zag hoe op het veld voor zijn provinciehuis een circustent werd opgezet. Dag
1: de spullen werden aangeleverd. Dag 2: een enorme circustent, klaar voor de voorstellingen.

De projectleider: “Waarom lukt dat die kerels toch in één dag, zo’n prachtig mooie tent opzetten, en waarom zijn wij al jaren op weg en hebben we nog steeds geen digitaal archief?”
De adviseur: “Dat komt doordat die tentopzetters al jaren niets anders doen dan een tent
opzetten. Wij doen dit voor het eerst!”

Is dat waar? Dat is een heel klein beetje waar…Maar veel meer waar is het volgende: ICT trekt
zich van natuurwetten niets aan. Bouw je een tent onfatsoenlijk op, dan stort ie in elkaar.
Dat geldt voor ICT niet. Of niet altijd. Of minstens anders.

Er zijn dus intussen veel zaaksystemen - of
zogenaamde zaaksystemen - waarvan de
eindgebruiker niets snapt en ook nooit iets
zal snappen. Er zijn ook zaaksystemen –
vaak de wat eenvoudigere en gebruikersvriendelijke – die de grens van zaakgericht
werken hebben bereikt.

Zo verzuchtte onlangs een oude bekende
uit het wereldje: “We moeten nu toch
iets van projectmatig werken in ons zaaksysteem invoeren. De klant blijft erom
vragen!”

Ervaring uit de praktijk

Een klant schaft een ‘dedicated zaaksysteem’ aan, speciaal voor zijn afdelingen die
aan vergunningen doen. Grote vergunningen, dus een zaaksysteem is op zijn plaats.
Wat blijkt na anderhalf jaar inrichten,
maatwerkje hier, testen, inrichting aanpassen, maatwerkje extra daar, hertesten?
Het zaaksysteem voldoet niet.
Het zaaksysteem wordt niet buitengegooid. Nee. Het wordt tegen aanzienlijke
kosten verbouwd zodat het voldoet aan
‘de’ wensen van ‘de’ eindgebruiker.

Na de verbouwing – weer een paar maanden testen. Zaaksysteem voldoet nog
steeds niet. Dan maar even stoppen met
ontwikkelen.

Intussen is de klant ook SharePoint Online
aan het invoeren. Nieuwe opdracht aan
het projectteam: bedenk eens iets van
simpel zaakgericht werken in standaard
SharePoint Online. Twee sessies zijn er
nodig, vijfentwintig user stories waarin
alles beschreven staat wat je zou willen
binnen zaakgericht werken.
Drie dagen inrichten (want standaard).
En een heel simpele variant van zaakgericht werken staat klaar.

Die variant lijkt sterk op ‘het concept van
zaakgericht werken’ zoals bijvoorbeeld beschreven in De Zaak X. Een enkele ‘zaakgerichtwerken-werkstroom’ waarmee je elk
proces kunt ondersteunen en elk document zijn rol kunt laten spelen.
Verder is het natuurlijk voedsel voor de
gedachte dat zaakgericht werken niets is
dan een variant op samenwerken.
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“Ik kan niet met automaten omgaan.
Dit gebrek wordt met de dag klemmender
omdat automaten op praktisch alle terreinen een steeds grotere rol in ons leven
gaan spelen zonder daarbij een alternatief
te bieden. Als altijd: niemand wil het en
toch gebeurt het.”

Bob den Uyl, jaren tachtig

Een studente op bezoek

Een studente in de informatiekunde stelde
ons, ervaringsdeskundigen in zaakgericht
werken, de vraag:
“Hoe zou u de principes van GEMMA
samenvatten en welke principes vindt u
de belangrijkste?”

Waarop ik antwoordde:
“Omdat we niet alles zelf verzinnen (dat
hebben we al veel te lang gedaan) verwijs
ik naar een overzichtelijk lijstje met inrichtingsprincipes op internet:
http://www.wikixl.nl/wiki/gemma/index.
php/Categorie:Inrichtingsprincipes

Ik hoop dat het lijstje daar tot in lengte van
dagen staat. Zo niet, dan zal de toekomstige lezer van dit boekje de zoekmachine
moeten gebruiken. Zoek op ‘Referentiearchitectuurprincipes’ of zoiets.
De belangrijkste drie principes:
1. Generieke boven speciﬁeke functionaliteit;
2. Generieke zaakafhandeling in fronten midoﬃce;
3. Informatie- en dienstenverlening
verloopt via generieke voorzieningen.
De kern van zaakgericht werken is dat je
alle processen (zaaktypes) op dezelfde
manier (via dezelfde statussen) afhandelt,
zodat je als organisatie vrij snel en soepel
volledig digitaal (en zaakgericht) kunt
werken. Digitaliseren in de breedte.
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Pas later richt je je voor een aantal zaaktypen op digitaliseren in de diepte, dus op
verdere geautomatiseerd ondersteunde afhandeling van die zaaktypes (extra status-

matie aan zaken toe te voegen, overzicht metadata per document(soort);
2. dat alle zaken op dezelfde wijze
worden afgehandeld;
3. dat alle informatie nodig voor dienstverlening, volgen van afhandeling,
bewaking statussen en doorlooptijd,
etc. etc. via het zaaksysteem op te
vragen is.”

sen, gebruiken van stappen binnen statussen, workﬂows). Dat doe je in de praktijk
door in je zaaksysteem die zaaktypes verder in te richten (dikke midoﬃce) óf door
een koppeling met bestaande procesapplicaties (dunne midoﬃce). Digitaliseren in
de diepte. Maar niet teveel in de diepte
graag. Dat kost veel geld en leidt zelden
tot tevreden gezichten.

Ik heb nooit meer iets van deze studente
gehoord. Misschien vond ze het allemaal
te eenvoudig om waar te zijn. Eenvoud is
het moeilijkste.

De drie bovengenoemde principes zijn
altijd basisuitgangspunt voor zaakgericht
werken. Dat betekent voor je functioneel
ontwerp:

“

1. dat je alleen functionaliteit opneemt
die zaakgericht werken op hoofdlijnen
ondersteunt: een zaaktypencatalogus,
overzicht metadata per zaaktype, mogelijkheid zaak aan te maken, overzicht
metadata per zaak, overerving van
metadata, één procesﬂow die de zaak
door de statussen (ontvangen, geaccepteerd, in behandeling, afgehandeld,
gearchiveerd) voert, de mogelijkheid
allerlei soorten documenten en infor-

C

I

T

A

Nee nee, die studente bestond echt, ik zet
niemand op een dwaalspoor… en ook
zaakgericht werken vind ik als manier van
werken erg nuttig. Goed toegepast levert
het je een hoop besparingen op, toegenomen overzicht, brede beschikbaarheid,
juiste en volledige archivering.

Zolang je maar ook andere vormen van
samenwerken ondersteunt.

A

T

“We worden gevraagd veel meer beslissingen te nemen in veel minder tijd.
Nog niet zo heel lang geleden ging je naar de bibliotheek als je informatie
nodig had. Daar moest je om te beginnen eerst naartoe. Dan zocht je in de
catalogus, liep je naar de juiste kast en misschien moest je ook nog wel een
trap op. Dat kostte allemaal tijd, tijd waarin je neurale bronnen weer konden
bijtanken. Vervolgens vond je het boek dat je zocht, of het was toch niet het
goede boek en ging je weer op zoek naar een ander boek. Zoiets duurde een
paar uur, of zelfs dagen. Nu gebeuren dat soort dingen in een paar seconden.”

Daniel Levitin
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Ook SharePointprojecten kunnen mislukken
Net iets meer dan tien procent van de IT-professionals noemt de invoering van SharePoint in de
eigen organisatie een succes. Dat betekent dat
bijna negen op de tien SharePointprojecten niet
aan de verwachtingen voldoen. Dat blijkt uit een
onderzoek van AIIM.

SharePoint is een prima omgeving voor samenwerking en documentmanagement, veel beter
dan de meeste andere pakketten, systemen en
platformen, maar toch kiezen ook in organisaties
die met SharePoint werken veel eindgebruikers
voor eigen tooling. Het is ook overal hetzelfde!

AIIM vroeg de IT-professionals naar de oorzaken
van het mislukken. In volgorde van afnemend belang noemen ze:
ontbreken van steun door hoger management;
slechte training van eindgebruikers;
de gebrekkige aandacht van Microsoft zelf
voor de on-premises-versie van SharePoint;
gebruikersonvriendelijkheid van SharePoint
zelf.
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Die laatste beschouwen we bij Digital overigens
gewoon als ‘onzin’.

Voor SharePoint geldt eigenlijk hetzelfde als voor
het archief – het management vindt het allemaal
geneuzel tot er een ramp gebeurt. Een woordvoerder van AIIM: “Het lijkt erop dat er eerst een
complianceramp of ander businesstrauma moet
plaatsvinden voordat senior management de
noodzaak aan een consistent content en records
beheersysteem onderkent.”

AIIM constateert verder dat gebruikers zelden
aanleiding zien om SharePoint te gebruiken voor
het delen van documenten. Organisaties stellen
weinig regels op voor het gebruik en meestal is
er binnen een bedrijf of overheid geen enkel gevoel voor ECM. Men rommelt liever wat aan.
Eindgebruikers vinden bovendien het classiﬁceren van documenten moeilijk, vinden het taggen
van documenten teveel moeite en klagen dat ze
“te weinig bewegingsvrijheid” hebben in hun
SharePoint-omgeving.
Bron: cio.nl maart 2015

De lange weg naar samenwerken en samen archiveren
Van procesautomatisering naar zaakgericht werken naar
samenwerkingsomgevingen - een (persoonlijke) geschiedenis
door Ronald Groeneweg
Op een dag was ik aanwezig bij een workshop in een provinciehuis. De workshop
ging over bestuurlijke besluitvorming, een
dankbaar onderwerp. Aan de processen
en procedures rond bestuurlijke besluitvorming zie je dat Nederland zorgvuldig
wordt bestuurd. Democratie kost nu eenmaal geld. Als we niet in een democratie
leefden, waren we waarschijnlijk meer
geld kwijt - aan het leger.

De workshop werd geleid door een procesdeskundige. Ik was aanwezig als
adviseur digitaal werken, samenwerkingsomgeving, digitale archivering, noem maar
op. Het was even na het middaguur, het
moment van de dag waarop je een uiltje
wilt knappen. De workshopleider constateerde mijn lichtelijke inzinking en hielp
mij: “Nu gaat Ronald een uurtje vertellen
over de geschiedenis van digitaal werken.”
Het hielp. Ik was vol energie. Er was een
viltstift en er was een muur waarop je
mocht schrijven. En ik vertelde de
geschiedenis van digitaal werken.
Ik begon in de jaren tachtig, met zijn postkamer, typekamers en papieren archieven.
Hoe alles overzichtelijk was. Soms liep een
medewerker met een enveloppe onder
zijn arm het gebouw binnen: een okselstuk. Veel meer ontsnapte niet aan de

aandacht van de mensen die wilden vastleggen welke informatie bestond in de
organisatie. Het prachtige beroep van
collationist bestond nog: een medewerker
die de taal- en spellingfouten uit de nota’s
en brieven haalde. En of wel de juiste aanhef en ondertekening werden toegepast –
volgens de huisstijl. Natuurlijk had je al
mensen die voor zichzelf informatie verzamelden. Eén voordeel: de werkarchieven
waren gewoon zichtbaar in de kasten.
Niemand schaamde zich ervoor. In 2007
trof ik nog een ambtenaar op een ministerie aan die op zijn werkkamer 160 strekkende meters aan papieren had staan. Hij
maakte overigens een gelukkige indruk.

Het mooiste wat je kon meemaken in die
tijd: achtergelaten werkarchieven. Ik
werkte voor het energiebedrijf van Amstelveen en omstreken toen ik in de ﬁetsenkelder een enorme berg papieren ontdekte.
Ik deed wat navraag. Het bleek het werkarchief van de voormalige chef van de openbare verlichting te zijn. Hij was al een jaar
of wat uit dienst. Ik ruimde het op, samen
met mijn knecht. Wat troﬀen wij aan?
Tientallen originele, geldige contracten.
Zelf werkte ik in de jaren tachtig bij de
tabaksfabriek van Van Nelle. Als postkamermedewerker. In die jaren kon je nog

17

zonder mankeren een administratief-logistieke betrekking vinden. Ik bedoel: ik kon
een vaste baan als boekhouder krijgen.
Dat leek me niks.

Ik liep liever met mijn postkar rond. Als ik
wat tijd over had (en ik was nogal snel)
ging ik in een afgelegen bedrijfsgebouw
een uurtje een boek lezen.

Op de postkamer hadden wij de centrale
fax. Eigenlijk het adres info@vannelle.com.
Als een document via de fax binnenkwam,
had het haast. Dan stuurden we het via de
buizenpost naar de behandelaar.

Nee, we registreerden daar niks.
Wel maakten we een kopietje van iedere
fax, want de buizenpost raakte nogal eens
verstopt. In zo’n geval moest ik met de
bedrijfsﬁets de kopie gaan bezorgen.

Een paar jaar later was alles anders.
De desktopcomputer deed zijn intrede in
de organisatie. Mensen gingen zelf typen.
Beroepen verdwenen (niet van de ene op
de andere dag natuurlijk), hele typekamers
werden gesloten, allemaal huilende vrouwen.
Wat de mensen zelf typten, gingen ze ook
zelf opslaan: op netwerkschijven. In mapjes, in diepere mapjes, in diepste mapjes.
Zo legden ze een begin van de huidige
toestand van informatiemalaise.

Even later kwam ook internet. Met als
meest revolutonaire verschijnsel: e-mail.
Eerst alleen intern, daarna e-mail met de
hele wereld. Documenten vlogen in en uit,
kwamen in mapjes in het mailprogramma.
Postkamer en archief digitaliseerden hun
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postboeken tot postregistratiesystemen.
Nog overal zichtbaar, tot op de huidige
dag, in allerlei kantoororganisaties die
er digitaal mee denken te kunnen werken.
Tegelijkertijd deed de procesautomatisering haar intrede in het kantoor, eigenlijk
op basis van voorbeelden uit het bedrijfsleven: zoveel mogelijk automatiseren,
de menselijke handelingen terugdringen,
hoe eﬃciënter hoe beter. Als een lopende
band. Opkomst van vergunning- en
subsidiesystemen, noem maar op.
De processystemen waren gebaseerd op
de aansporing: kijk naar de verschillen! en
automatiseer op basis van de verschillen!

Een onverstandig besluit, want voor ieder
proces kwam er een aparte applicatie.
Gelukkig weten we dat de ontwikkeling
van digitaal werken gebaat is bij onverstandige besluiten - de invoering ervan overigens niet. Na tien, vijftien jaar ontwikkelen
kwamen de meeste organisaties erachter
dat het eeuwig zou duren: tien procent
van hun processen was nu digitaal ondersteund (met relatief weinig aandacht voor
archivering), de andere negentig nog niet.

Wat deed ik zelf?

In 1995 maakte ik een overzicht van alle
relevante sites over milieu op internet
voor de milieudienst van een grote stad.
Ook trof ik een aantal interessante tekeningen aan in het oud archief van de woningbouwvereniging Vreewijk-Lombardijen
(nu Havensteder).

Een jaar later had ik mijn eerste privé-mailadres: ik heb het nog steeds!
In 1999 gooide ik de laatste papieren documenten uit het archief van het energie-

bedrijf in de papierbak: ons volledig
archief was gedigitaliseerd! Metadata in
Filemaker Pro, de bestanden op de
netwerkschijf, en ontsloten via intranet.
Een jaar later werd ons energiebedrijf
overgenomen door een energiegigant.
Ik vertrok. De IT-afdeling van het nieuwe
moederbedrijf trok de stekker uit
Filemaker Pro. Weg was de toegang
tot het archief!

Ik vertrok naar Den Haag, naar de ministeries. In 2002 stelde ik selectielijsten op,
in 2003 voerde ik post- en archiefsystemen
in, in 2004 een als samenwerkingsomgeving bedoeld documentenpakket
(Hummingbird) en vanaf 2005 – intussen
steeds meer op pad bij de gemeentes….
zaakgericht werken.

Terug naar de processystemen. Ook al
een erfenis waar we niet los van raken.
De jaren nul kenden de kanteling naar
zaakgericht werken. Niet langer waren
de verschillen tussen processen, maar de
overeenkomsten tussen processen onderwerp van digitalisering. Overeenkomsten
vooral in afhandeling en dossiervorming.
Afhandeling op basis van statussen, met
veel verantwoordelijkheid voor de
medewerker die proces afhandelt en dossiers vormt. Zaakgericht werken leek het
medicijn voor alles. Ook ik verkondigde
dat.

Ik was nauw betrokken bij de ontwikkeling
van een zaaksysteem gebouwd bovenop
SharePoint.
Grappig: zaakgericht werken was nauwelijks ergens ingevoerd of het was alweer
over zijn hoogtepunt heen. De jaren tien:

we beginnen te beseﬀen dat er meer is
dan zaakgericht werken alleen. Vroeger
noemden we het ‘zaaktypes met een
luchtje’: projecten uitvoeren, kennis delen,
losjes samenwerken, vergaderen… Nu noemen we het ‘manieren van werken’ en
soms ‘manieren van dossiervorming’.
Er zijn een paar manieren van werken
te onderscheiden in kantooromgevingen
(stuk of tien), en die moet je ondersteunen.
Met behoud van het goede van zaakgericht werken: de procesmatige ordening
van je werkprocessen (om zoiets als
archivering te regelen).

Samenwerkingsomgevingen
noemen we ze.

Ook wel: platformen met enorme mogelijkheden het werk plezierig en eigentijds
in te richten (het is net thuis hier!) en toch
voldoende aan documentbeheer en archivering te doen!! Ze winnen terrein. Je kunt
ze prima inzetten voor samenwerken aan
documenten. Maar ook voor archiveren.
Als je maar niet teveel ineens wilt. En een
ander voordeel: je kunt er met alle apparaten altijd in werken. Als je maar rechten
hebt.
Wat je eigenlijk doet: je richt een gemeenschappelijk speelplein in.
Maar vergeet niet: je bemoeit je wel (als
organisatie) met de individuele werkwijze
van je mensen. En dat is vreemd en bijna
tegenstrijdig in deze tijd van eigen verantwoordelijkheid en resultaatgericht werken
“Misschien kun je het een keer voor ons
opschrijven,” zei de workshopleider.
“Dat zal ik zeker doen!” zei ik.
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Topman Google waarschuwt tegen digitalisering

Wie denkt dat informatie die hij nu opslaat over twintig jaar nog te lezen is, kan zich
weleens vergissen. Dat zegt Vinton Cerf, vice-president van Google. De wijze waarop
we gegevens opslaan verandert namelijk voortdurend, en oudere methoden raken
snel in onbruik. Informatie wordt daardoor gemakkelijk onleesbaar.

Wie vandaag de dag probeert een WP5.1-bestand uit 1997 te openen, komt voor een
pijnlijke verrassing te staan. Die situatie is vergelijkbaar met ‘het gat in het geheugen
van de samenleving’ die de snelle technologische vooruitgang kan veroorzaken.

Cerf waarschuwt: “We zijn zo enthousiast over digitalisering dat we al onze onze foto’s
digitaliseren in de gedachte dat we ze zo langer kunnen bewaren, maar we zouden
het wel eens helemaal fout kunnen hebben.”

Ook gelooft hij niet dat de huidige samenleving kan bepalen welke documenten en
foto’s voor toekomstige generaties belangrijk zijn: “Historici zeggen dat de documenten en afbeeldingen die het meest waardevol zijn voor de geschiedschrijving, honderden jaren eerder soms vrij onbelangrijk waren.” Ook die gedachte komt ons
bekend voor…

HP De Tijd stelt vast dat Cerf geen roepende in de woestijn is. Sterker nog, er zijn
mensen die meer doen dan alleen maar roepen. “Er is een methode in ontwikkeling
die uw documenten veiligstelt voor toekomstige historici, het digitale vellum.” Google
levert daar zelf de nodige bijdragen aan.

Deze methode zorgt ervoor dat aan ieder digitaal document een minimale handleiding wordt gekoppeld waarin staat beschreven op welke manieren het document kan
worden geopend. Nu maar hopen dat die handleiding leesbaar blijft.
Bron: HP De Tijd februari 2015
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“Ik ben vaak ontsteld door de
creativiteit van mijn klanten!”
In gesprek met Philippe Creytens
ten tot denken. Vergelijk het met een ontdekkingsreis. Als je de horizon hebt bereikt, zie je steeds weer een nieuwe
horizon. Als ik dit vertaal naar de praktijk
van alledag, dan kan ik zeggen: ik doe
consultancy en opleidingen rond nieuwe
manieren van werken.

Philippe Creytens is de Vlaamse partner van Digi-

tal. Hij opereert vanuit zijn eigen bedrijf Kumondo

en is altijd bezig met nieuwe dingen. De hartekreet

op zijn website Kumondo.com” “Passionate about

making collaboration work.”

Google volgt hij op de voet. Hij is geïnteresseerd in

alle ontwikkelingen rond mobile, social, user

experience, Google apps en Chromebooks.

De laatste tijd is hij ook bezig met Oﬃce 365.

Tegelijkertijd constateert hij dat de Vlaamse over-

heid bitter weinig interesse heeft in vernieuwen.

Wat doet een man die “altijd
bezig is met nieuwe dingen”
de hele dag?

“Dat is een moeilijke vraag. In mijn werkleven is internettechnologie altijd de rode
draad geweest, maar misschien leef ik in
een verkeerd land. Het onbekende trekt
mij, de voortdurende vernieuwing. Ik wil
steeds de dingen doen die anderen aanzet-

Niet al mijn dagen zien er hetzelfde uit.
Ik wil anderen duidelijk maken wat er
gebeurt in de wereld van de technologie.
Ze meenemen. Dat is niet altijd gemakkelijk. “Yes we can” is een van de minst ware,
minst realistische slogans die ik ken.
Het valt me namelijk altijd weer op dat
mensen erg behoudzuchtig zijn. Ze zijn
bang voor het onbekende en dat zijn ze
op alle vlakken. In hun privéleven, hun
werkleven, en op ICT-vlak. Zelfs als de
verandering een duidelijke verbetering is,
zijn ze er bang voor.
Verder hou ik van schrijven. Ik wil met wat
ik schrijf een reactie uitlokken. Een beetje
à la Boon, schop de mensen tot ze een geweten krijgen. Soms verbaast het me dat
mensen vanzelfsprekende dingen niet
weten.

Google is mijn speciale aandachtsgebied.
Uitgangspunt van alles wat Google doet is:
waarom zou je allerlei informatie classeren
– van kenmerken of metadata voorzien of
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“De overheid moet vanzelfsprekend doelmatig werken, kosten en baten zorgvuldig in
de gaten houden, maar de overheid is geen bedrijf. Bedrijfsmatig werken, OK, maar
altijd vragen: wat koopt de burger ervoor?

We leggen een zwaar accent op een overheid met een menselijk gezicht, ICT is een
fantastisch hulpmiddel, maar de burger hecht ook aan menselijk contact.”

Jacques Wallage (2013)

zelfs ordenen in mapjes - als je beschikt
over een goede zoekmachine? De Googlemethodiek is volledig gebaseerd op zoeken
en vinden. Documenten in mappen opslaan heeft voor Google helemaal geen zin,
het maakt die documenten namelijk niet
beter vindbaar. Het enige waarvoor je
mappen zou kunnen gebruiken is als je iets
wilt doen met rechten. Als je mappen
gebruikt, kun je informatie afschermen.

Wie zijn eigenlijk je klanten?

Meestal zijn mijn klanten buitenbeentjes,
net als ik. Ze zijn geïnteresseerd in wat
Google doet. Google is een bedrijf dat zich
positioneert als eigenzinnig. Mijn klanten
gaan daarin mee. Google staat voor technologie die echt een andere manier van
werken oplevert. Nog steeds op basis van
hun uitgangspunten uit de begintijd, de
“Ten things we know to be true”. 1
Als je gaat werken met Oﬃce 365 en
SharePoint, levert je dat ongetwijfeld het
nodige op, maar echt een nieuwe manier
van werken vind ik het niet. Dat is bij
Google anders. Het is een volledig andere
manier om dingen voor elkaar te krijgen.
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Hoe vind jij je klanten?
Ja, wist ik het maar (lacht).

Het gaat voornamelijk via mijn netwerk. Ik
ken mensen en die kennen dan ook weer
mensen die op zoek zijn naar buitenbeentjes, naar nieuwe dingen, naar begeleiding
om vooruit te komen. Ik weet dat ik mensen vooruit kan helpen, ik ben een vat vol
ideeën. Als mensen mij vragen stellen,
kom ik altijd met iets terug. Ik lees ook
veel, daardoor weet ik veel, veel gekke
dingen, en daar doe ik dan weer wat mee.

Ik probeer de brug te zijn tussen IT en de
business. Een beetje zoals de mensen van
Digital. Er is een zwaar communicatieprobleem tussen IT en business. De business
ziet allerlei mogelijkheden en wil die snel
gerealiseerd hebben, maar de business
heeft totaal geen besef van de kopzorgen
van IT. Kopzorgen op het punt van beveiliging bijvoorbeeld. IT heeft weer weinig
verstand van de dynamiek van de business. Ik ben vrij goed in het uitleggen van
businessconcepten aan IT en andersom,
van de uitdagingen van IT aan de business.
Dan is er een begin van begrip en kunnen
ze verder.

Ik kan ook de goede vragen stellen. Een
voorbeeld. Ik zit op een dag bij een klant
met een paar mensen samen. De man van
de marketing kondigt trots aan: wij gaan
chat integreren in onze website. Dat had hij
gezien op websites van andere bedrijven,
dat leek hem mooi en ook vrij simpel.
Ik dacht: natuurlijk, technisch is het niet
ingewikkeld. Maar kijk eens verder.
Ik vraag hem: Hoe ga je dat dan regelen?
Als jouw klanten ook echt met je willen
chatten via de website? Wie gaat dan terugchatten, wie gaat die chats beantwoorden? Doe je dat zelf? Of heb je al een heel
team opgetuigd? Ga je die chats ook beantwoorden in het weekeinde? Je klanten
verwachten dat wel. En ze zijn snel teleurgesteld. Ga je daar iemand voor inhuren?
Wat gaat dat allemaal niet kosten?
Ik kon hem zo voorbeelden noemen waar
het niet goed gegaan is en waar wel en wat
daarvoor nodig is. Als je moderne techniek
gebruikt, moet je altijd serieus nadenken
over wat je ermee wint. De mogelijkheden
afwegen. Niet alles wat nieuw en goed is,
is ook goed voor jouw bedrijf.

“Collaboration betekent
altijd: gemakkelijker
werken.”

Samenwerken, collaboration, is
de nieuwe trend in de kantoorwereld. Ook Google heeft een
heleboel samenwerkingstools
opgetuigd. Wat doe jij ermee?
De behoefte tot collaboration – of online
samenwerken, zoals ik het graag noem –
bestond vroeger veel minder dan vandaag

de dag, ook omdat de mogelijkheden veel
minder waren. Vrijwel niemand had
behoefte om breed samen te werken.
Nu is dat helemaal anders. Niet alleen door
de technische mogelijkheden, ook doordat
bedrijven en de manier waarop bedrijven
werken enorm zijn veranderd. Geen enkel
bedrijf kan het zich meer veroorloven zich te
beperken tot zijn eigen medewerkers. Ze
willen en ze moeten allemaal samenwerken
met freelancers, met specialisten, met
kleine bedrijven die als niches opereren.
Ze kunnen niet alle specialismen in huis hebben, dat is te duur. Veel bedrijven zoeken
naar manieren om aan die behoefte aan collaboration buiten hun eigen omgeving vorm
te geven. Zulke bedrijven kan ik helpen.
Collaboration betekent in verschillende omgevingen, voor verschillende bedrijfstakken
en misschien zelfs voor ieder bedrijf iets
anders, maar het betekent altijd: gemakkelijker werken. Een voorbeeld: ik vergader
nooit met anderen op dezelfde locatie,
want dan ben ik voortdurend op reis, ik vergader altijd op afstand. Vroeger deed ik dat
per telefoon, maar dat vind ik niet zo ﬁjn,
want ik mis dan de body language. Die is
ontzettend belangrijk in een vergadering.
Daarom zorg ik dat ik altijd kan videovergaderen. En dat heb ik zo geregeld dat
de anderen makkelijk mee kunnen doen
aan die vergaderingen.
Een ander voorbeeld: een vriend van mij zit
in de creditcardbusiness. De meeste van
zijn klanten vindt hij in Europa, een klein
aantal overal elders in de wereld. Hij heeft
ervoor gekozen te wonen in Azië, want daar
wordt hij gelukkig. Het blijkt geen enkele
belemmering te zijn voor zijn zaken.
Hij kan dankzij de technologie wonen,
werken en samenwerken waar hij wil.
23

“Bedrijven met veel geld
hebben nauwelijks
de neiging zich te
vernieuwen.”

Collaboration is al helemaal een uitkomst
voor grote bedrijven met vestigingen over
de hele wereld. Die kunnen de voordelen
meteen inboeken. En, gek genoeg, juist
zulke bedrijven doen heel weinig met
collaboration. Daar is een wereld te winnen. Weet je waarom ze zo weinig met
collaboration doen? Omdat ze voldoende
geld hebben. Bedrijven met veel geld zijn
heel behoudend en hebben nauwelijks de
neiging zich te vernieuwen.

Google zegt: richt je op de
eindgebruiker en de rest komt
vanzelf. Zie jij dat terug in je
werk?

Consumerization van de IT is al een tijd
aan de gang. Het zijn steeds minder de bedrijven en steeds meer de eindgebruikers
die het voortouw nemen als het gaat om
maken en verbeteren van applicaties.
Verbeteren betekent vaak: eenvoudiger
maken. Onder druk van de eindgebruiker
kom je steeds meer applicaties tegen die
functionaliteit tot zijn simpelste vorm terugbrengen. Veel apps hebben zelfs maar
één functie.

Dat zie je nu ook terug in de zakelijke wereld: ook daar geven ze complexe zaken
steeds simpeler weer, eindgebruikers moeten makkelijk en met één druk op de knop
hun werk kunnen doen. Een goed voorbeeld daarvan is de ribbon die je in Word
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ziet. Eigenlijk is het allemaal begonnen
met apparaten van Apple. Neem alleen al
de iPhone: die is volledig gebouwd met het
oog op de eindgebruikerservaring, de user
experience. Daardoor is het Apple gelukt
om stokoude mensen aan de mobiele telefoon te krijgen! Andere bedrijven kijken
dat af. De eenvoud van apps is echt schitterend, maar het is ook erg moeilijk om
dat op een goede manier te bereiken.
Zeker in de zakelijke wereld.

Bij de Nederlandse overheid
en grote bedrijven - traditioneel
de klanten van Digital is documentmanagement een
belangrijk onderwerp waarin
veel wordt geïnvesteerd.
Hoe zit dat in België?

In België leeft documentmanagement niet
zo. De laatste jaren is documentmanagement in België een synoniem voor SharePoint. En SharePoint wordt in België toch
vaak ingezet als een veredelde mappenstructuur, een mappenstructuur waar je
een browser overheen legt. Langzamerhand zie je wel organisaties die SharePoint
wat slimmer toepassen.

Wat ik vooral doe is Google-omgevingen
inrichten. Die richt ik in met behulp van
add ons, kleine third party apps die een
bepaalde functionaliteit toevoegen en heel
voordelig zijn. Helemaal volgens het idee
van consumerization. Google Drive gebruik
je voor het opslaan van documenten, helemaal standaard, en je voegt apps toe voor
bijvoorbeeld het toekennen van metadata
aan documenten en voor het inzetten van
workﬂows. Je merkt toch dat mensen hun
informatie om allerlei redenen vaak heel

Als de behoefte van de klant eenmaal helder is, als we alles hebben doorgesproken
en het eens zijn, dan is het niet afgelopen.
Ik bied mijn klanten ook meedenkwerk,
begeleiding bij de inrichting, en soms een
paar scripts die het werken wat aangenamer maken. Die scripts zijn ook een soort
apps die ik steeds opnieuw kan gebruiken.
Ik werk eigenlijk altijd volgens het uitgangspunt: maak de klant slimmer! Ik wil
dat de klant – als ik klaar ben – zichzelf
helemaal kan redden. Ik wil niet de hele
tijd lastig worden gevallen met vragen
om hands on hulp. Alleen als mijn klant
nieuwe dingen wil, heb ik er weer zin in.
gestructureerd willen opslaan. Dat is niet
echt standaard Google Drive, want het
levert geen betere zoekresultaten op.
Dus zijn er derde partijen op ingesprongen, dat heeft een heel interessante markt
van praktische apps opgeleverd.

Overigens is het niet: u vraagt, wij draaien.
Ik zal niet zomaar de klant opzadelen met
alle apps voor alle functionaliteit die hij
wellicht in gedachten heeft. Ik probeer
eerst te achterhalen of hij echt de functionaliteit nodig heeft die hij zegt nodig te
hebben. Is de behoefte er wel echt?
Heeft het allemaal nut? Wordt het niet te
complex? Ik probeer het werken zo simpel
mogelijk te houden.

Eigenlijk, eigenlijk prikkel ik de klant om
zelf na te denken. Dat is een mooi proces,
dan komt de klant zelf met oplossingen
van zijn problemen. En vaak zijn die oplossingen zo creatief en simpel dat ik denk:
hoe is het mogelijk dat ík daar niet op ben
gekomen. Ik ben vaak ontsteld door de
creativiteit van mijn klanten!

Digitaal archiveren, doen jullie
daar in België aan?
Haha. Hier en daar in België heeft het de
aandacht, denk ik. Ik hoor zelf weleens
de verhalen over digitaal archiveren uit
Nederland. Dan ben ik verbaasd. Het zit
helemaal niet in mijn belevingswereld,
ik heb er helemaal niets mee.

“De technologie kan het leven veel beter maken,
maar het verzet daartegen zit tussen de oren.
Zo werkt de mens zichzelf tegen.”
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Heb je een idee waar de verschillen tussen Nederland en
België vandaan komen?

De verschillen tussen Nederland en België
zijn heel duidelijk bijvoorbeeld als het gaat
om innovatie. Ik geef weleens een presentatie in Nederland over allerlei innovatieve
ontwikkelingen. Een Nederlandse manager
vraagt dan: “Wie van mijn concurrenten
gebruikt al die nieuwe dingen?”
Dan zeg ik: “Geen enkele, want het is nieuw
en innoverend.” Dan wil die manager het
hebben, alleen al om zijn concurrenten
voor te zijn.
In België werkt dat heel anders. De Belgische manager zegt: “Geen van de concurrenten heeft het? Dan hoeven wij het ook
niet. We wachten gewoon tot de anderen
het hebben. Pas als de anderen het hebben, weten we zeker dat het nuttig is.”
Hoe dat komt? Kijk eens terug in de tijd.
De geschiedenis van Nederland is heel
anders dan die van België, en dat heeft zijn
invloed gehad op de mentaliteit van de
mensen. Jullie hebben een geschiedenis
van mercantilisme, jullie hebben koopmansgeest en willen graag risico’s nemen.
Jullie zijn bereid om samen erachter te
komen wat al die innoverende technieken
je kunnen opleveren. Met vallen en opstaan. Alleen zo ga je op een goede manier
de toekomst in, volgens mij.

“Alleen met vallen en opstaan ga je op een goede
manier de toekomst in.”
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Een bedrijf als Google is op dat gebied een
voorbeeld. Google heeft het lef om twee,
drie jaar enorm te investeren in Google
Glass en enorme budgetten reserveren voor
aandacht in de media. De Google Glass was
wereldberoemd voordat je hem kon kopen.
En dan verwijzen ze, na al die investeringen,
Google Glass net zo gemakkelijk naar de
schroothoop. Hij heeft niet gebracht wat wij
van Google ervan hadden verwacht, maar
we hebben gewerkt aan vernieuwing, en
we hebben een hoop geleerd. Dat is de
juiste, innoverende houding.

Organisaties moeten eraan wennen dat ze
steeds sneller de markt op moeten met
hun vernieuwende producten, dan leren ze
ook veel sneller of ze op de goede weg zitten. De praktijk moet dat uitwijzen. Dat is
het grote verschil tussen Nederland en België. De Belg is behoudend, de Nederlander
zoekt veel sneller de krijtlijnen, met het
risico dat het mislukt. Het mislukken is
onderdeel van het vernieuwingsproces.

Er is nog meer. Nauw verweven met zijn
handelsgeest is de directheid van de Nederlander. Hij zegt over het algemeen vrij
snel wat hij denkt, met een Belg kunnen er
maanden overheen gaan voordat duidelijk
is wat hij meent, bedoelt of wil. Dat maakt
veranderen in België extra lastig. Het heeft
ook voordelen. Een Belg gaat over het algemeen wat empathischer met zijn medemens om dan een Nederlander. Hij kan de
boodschap op een wat verbloemde manier
brengen. Dat maakt de werksfeer wel wat
aangenamer.

Het grappige en verrassende van Nederland vind ik dat overheden zoveel bijdragen
aan vernieuwingen in digitaal werken.

“Ik ben ontsteld dat de mens zo weinig bereid
is nieuwe dingen in gebruik te nemen.”

In Vlaanderen is de lokale overheid eigenlijk nauwelijks een markt. De gemeenten
werken niet actief aan verandering mee,
zijn er helemaal niet mee bezig.

Ook de nadruk op normen, op formaliteiten, op regels vind ik typisch Nederlands.
Dat zie je niet alleen terug in de omgang
met documenten en archieven, maar ook
in de ruimtelijke ordening. Daardoor ziet
Nederland er heel anders uit dan België,
is er in Nederland nauwelijks lintbebouwing… dat lijkt aan de ene kant heel
professioneel, anderzijds verlies je door
de regels en normen het pragmatische
vaak eens uit het oog. Dat vertraagt de
vernieuwing weer.

Wat ga jij de komende jaren
doen?

Nieuwe dingen, uiteraard. Ik geloof in alle
ontwikkelingen rond de cloud en zo. Daar
hebben we tot nu toe pas de eerste dingen
van gezien, dat gaat onze manier van
werken echt ingrijpend veranderen.
Rond cloud en mobiel gaat ontzettend
veel gebeuren, en heel veel ten goede.
We leven in een wereld die snel verandert,
vooral technologisch gezien. Ik weet niet
wat we zullen krijgen, ik kan het niet voorspellen. Ik zal blijven opereren op het
randje van wat technologisch nieuw is. Ik
denk dan aan dingen als voice recognition.

Dat had je vroeger al, is toen niet doorgebroken, en komt weer helemaal op.
Ik kan nu al tegen mijn telefoon zeggen:
“Bel Benno!” en dan krijg ik even later
Benno aan de lijn.

Ik denk ook aan dingen als the internet of
things, aan virtual reality. Apparaten raken
steeds meer geïntegreerd, mobieltjes en
auto’s zijn helemaal op elkaar ingespeeld,
je hebt steeds minder vaak een toetsenbord nodig, en straks helemaal niet meer.
Instructies en commando’s kun je gewoon
uitspreken en het werkt. Dat is ontzettend
handig voor eindgebruikers.

Alle nieuwe dingen die ik nu noem, ze
bestaan allemaal al. Nu moet de mens ze
nog gaan gebruiken. Ik bedoel alle mensen. Ik vind het bevreemdend, of liever:
ik ben ontsteld dat de mens zo weinig
veranderingsgezind is, zo weinig bereid
nieuwe dingen in gebruik te nemen.

Hoeveel weerstand ik niet heb gehad alleen al tegen mijn videovergaderen! Mensen gingen liever met zijn vijven een halve
dag in de auto zitten om te kunnen vergaderen in een suf zaaltje! De technologie
kan het leven veel beter maken, maar het
verzet daartegen zit tussen de oren.
Zo werkt de mens zichzelf tegen.
Het gesprek met Philippe had plaats in april 2015.

1 Zie het artikel ‘Niet Google moet veranderen, wij moeten veranderen - de tien geboden van digitaal werken (volgens Google)’
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Digitalisering gemeente vraagt om
creatieve ambtenaar
Gemeenten digitaliseren in een rap tempo,
althans, dat vinden ze zelf. De burger is er blij
mee, die kan al zijn zaken thuis regelen. Voor
gemeenteambtenaren vallen sommige veranderingen rauw op het ambtelijk dak, maar
een feit is ook: veranderingen maken ook
ambtenaren creatief.

Een kenner van het ambtelijk leven tegen
Digitaal bestuur: “De ontwikkelingen gaan
inderdaad hard, maar het gaat niet allemaal
vanzelf. De zelﬂerende ambtenaar heeft zijn
tijd nodig.”

Een nieuwe werkwijze vraagt, aldus dezelfde
persoon, om ‘rigoureuze’ veranderingen in
de werkprocessen. Zo rigoureus dat sommigen spreken van “een mini-revolutie op de
afdeling”.

Digitalisering kost op termijn ook banen,
maar dat geldt voor alle technologische veranderingen. Het is niet zinvol die veranderingen tegen te willen houden en ouderwets te
blijven werken. Dat lijkt teveel op de eerste
jaren van de elektrische trein: de stoker hield
zijn baan en reed jaren voor noppes mee op
iedere moderne trein.

Het A+O-fonds start een onderzoek: ‘Digitalisering en de toekomst van het werk’ (nu
pas? vraag je je af) en wil daarmee in kaart
brengen wat gemeenteambtenaren nodig
hebben om met de nieuwe tijd mee te gaan.
De ambtenaar zal in elk geval bereid moeten
zijn zich aan te passen, samen willen werken
en helder communiceren.
Ook creativiteit wordt steeds belangrijker,
zegt het A+O-fonds, want creativiteit toont
de meerwaarde van de mens boven de computer. Een baan voor het leven zal er ook niet
meer zijn: ambtenaren (en andere mensen)
worden juist creatief van af en toe een
nieuwe werkomgeving.
Bron: Digitaal bestuur juni 2015
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Fysiek verval en digitale pracht
een rit door Lage Weide, Utrecht
door Ronald Groeneweg
Op een bewolkte maandag in maart 2015
ﬁets ik van het centraal station van
Utrecht naar het industrieterrein Lage
Weide. Ik heb er vaak over gehoord.
Ik heb het misschien wel eens op borden
zien staan. Ik ben er nooit geweest.

Ik passeer het gebouw van Douwe Egberts.
Er zijn herinneringen. Begon ik mijn loopbaan niet als postjongen bij de ﬁrma Van
Nelle in Rotterdam, langs de Delfshavense
Schie, tegenover de oranje gevangenis?
Lange tijd was Van Nelle een bedrijfsonderdeel van Douwe Egberts. Er was veel
post voor de hoge heren van Douwe
Egberts in Utrecht. De Keulse Pot, noemden ze dat gebouw. (Kabouter Piggelmee
is een reclameﬁguur van Van Nelle.)
Er was een postjongen met een postkar,
dat was ik. Als de post haast had, ging ie
met de buizenpost. Zwoesj. De buizenpost
had nogal eens een storing. Dan kwam er
een monteur in een blauw pak.

Soms faxte men een brief naar elkaar.
Van de ene afdeling naar de andere.
Kantoorartikelen waren duur, als je een
pen nodig had, moest je je met een briefje
van je baas melden bij de kantoorartikelenbalie. Daar zat meneer De Vries.
Meneer De Vries ging ook over het drukwerk, hij had zelfs een drukkersopleiding

gevolgd. Hij had een dochter en die moest
studeren en dat kostte geld. Daarom
werkte hij meer uren dan de anderen.
Hij ﬁetste van zijn werk, hij kwam van ver,
hij zweette als hij op kantoor kwam.
Soms was een kantoorartikel ‘incourant’.
Dan werd het uit de voorraad genomen.
Als het iets was om mee te schrijven of om
op te schrijven, gaf meneer De Vries de
restanten aan mij. Want hij wist dat ik
graag gedichten schreef.
De Lage Weide dus. Er is een spoorbrug in
de nabijheid. Ik herken de spoorbrug. Mijn
trein rijdt er iedere dag overheen, maar ik
kijk nooit naar buiten want ik ben aan het
werk.
Een bedrijventerrein was dertig jaar geleden een noodzaak. Nu is het een plaats
voor ‘mooi verval’. Zoals in de Verenigde
Staten. Ik las het in het boek van David
Byrne (‘Psycho killer!’) over zijn ﬁetstochten. De Amerikaanse stad bestaat uit schillen. Een dure kantoorschil in het hart, een
woonschil voor de rijken, een bedrijvenschil met ook shopping malls, een woonschil voor de minder rijken, weer een
bedrijvenschil, en dan wat schillen voor de
armen, pauper en zwarte zangers.
De bedrijvenschillen raken steeds meer in
verval. Shopping malls staan steeds vaker
leeg. Ze worden niet gesloopt – ze zijn
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een workshop zou geven: het ijzelde in
Delfzijl. Ik zag een gemeentesecretaris aan
voor een eenvoudig archiefmedewerker.
Ik reisde naar Zwolle voor een voorlichtingsbijeenkomst en niemand kwam
opdagen… zelfs de organisator niet…

onderdeel van het Amerikaanse landschap
en het Amerikaanse erfgoed. Zelf heb ik
ook een klein kantoor op een bedrijventerrein. Het is gevestigd in een pand dat
vroeger ‘het logistiek centrum van het
Amerikaanse leger in Europa was’.
Het is ooit geopend door Frits Bolkestein,
minister van Defensie.

‘De NUON’. Zo noemden wij de vijand aan
het eind van de jaren negentig. Ik werkte
voor het nutsbedrijf Amstelland, dat gas
leverde in Amstelveen en omstreken.
Aardgas. Dichter bij een betrekking in
ambtelijke dienst ben ik niet gekomen.
Ik werkte er vier jaar. Ambtelijke conﬂicten
had ik voldoende. Zo weigerde ik na mijn
eerste jaar in vaste dienst te verhuizen van
Rotterdam naar Amstelveen. En ik leende
een medewerker uit het magazijn, om
voor mij een intranet te programmeren,
en weigerde die terug te geven aan het
magazijn toen de nood daar hoog was.

In de vele jaren die intussen zijn verstreken
werkte ik voor veel verschillende bedrijven. Vooral overheidsbedrijven. Ik ﬁetste
op de gemeentelijke dienstfiets van
Emmeloord naar Urk. Ik moest een uur
wachten op de belbus die mij zou brengen
naar het meest afgelegen waterschap van
Nederland. Ik glibberde op een late
zondagavond in januari naar hotel Het
Stadhuis omdat ik maandagochtend vroeg
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En toch zijn ze overal steeds digitaler gaan
werken… en heb ik overal mijn bijdragen
kunnen leveren… de herinneringen zijn
toch vooral herinneringen aan mensen.
Want digitaal werken is gewoon mensenwerk.

Ik ﬁetste dus door Lage Weide. Zelden zulk
fysiek verval gezien. Ik was op weg naar
een klant, een IT-bedrijf met een aardige
omvang waar ik tot voor kort nog nooit
van had gehoord.

Maandagochtend

Mijn contactpersoon laat mij binnen.
We praten wat. Hij wil graag een samenwerkingsomgeving voor de documenten
van zijn projectleiders. Ze moeten nu
werken in een mappenstructuur. “Dat is
niet de toekomst,” zegt hij. “Bovendien
doen ze het niet eens!”
Hij laat het zien. Hij klikt wat mappen
open. Nergens een document te zien.
Wel structuur, geen inhoud.
“Toch gaan al die projecten goed?” opper
ik.
“Toch gaan al die projecten goed!” bevestigt hij.

Ik laat hem zien wat je zoal kunt doen in
SharePoint. Prima prima, zegt hij. En of hij
ook de zoekmachine kan zien.
“Jullie leveren toch ook een zoekmachine?” zeg ik. “Kun je die niet bovenop

SharePoint zetten?” Hij moet lachen. Dat is
wat anders. Zegt hij. “Wij doen niets met
documenten. Belangrijke informatie zit
niet in documenten. Wij verzamelen wereldwijd, stoppen alles in onze database,
werken met logaritmen, zoeken naar
patronen. En dat levert resultaten op.”
“Specialistisch?” vraag ik. Dat zeker. Nu
nog wel. Een stuk of honderd potentiële
klanten in de hele wereld.

Maar de wereld komt steeds meer los
van documenten. We praten wat voort.
Ook over Lage Weide. Ik vertel wat ik
allemaal heb gezien.
“Ik kom nooit op de ﬁets,” zegt hij. En dat
van dat verval, dat is alleen maar wat je
ziet. Je hebt zichtbare bedrijven. Die zijn
zichtbaar door de rotzooi, de hopen
materiaal, de enorme auto’s, de parkeerplaatsen vol onkruid. En je hebt de
onzichtbare bedrijven. De digitale infrastructuur. Die zie je niet. “Het enige wat
die bedrijven zichtbaar maakt, is een
naambordje. Let maar op.”

On the way home

Ik besluit het verval eens over het hoofd te
zien en naar de naambordjes te kijken.
Hoe heten ze allemaal: Blackbox, Quality
Control, Nemmit, Stellar Data Recovery,
Visio, B3Partners, Eora, Mensit, Varisha,
Kudos, Web Concept Factory, Websphere
Op een zeker moment stop ik met het

noteren van namen. Dat ziet er ook mal
uit: oudere man, met OV-ﬁets, schrijft
namen in een klein papieren kladblokje
(Bruna € 0,99). Op vervallen bedrijfsterrein. Of op een bedrijfsterrein in verval.
Namen van moderne bedrijven.

De gemeente zelf weet het wel: “Het bedrijventerrein Lage Weide is voor Utrecht
een belangrijk gebied. Er werken tienduizenden mensen bij honderden bedrijven
op Lage Weide. Daarmee heeft het gebied
een belangrijk aandeel in de werkgelegenheid voor de gemeente Utrecht. Vooral de
industrie, de bouw, de handel en de zakelijke dienstverlening zijn sterk vertegenwoordigd. Het gebied beslaat ongeveer
216 hectare. Het industrieterrein biedt
plaats aan uiteenlopende bedrijven,
variërend van bedrijfsverzamelgebouwen,
groothandel, ict-bedrijvigheid tot aan
bedrijven uit de zwaarste milieuhindercategorie zoals bijvoorbeeld de afvalverwerkingsbedrijven.”
Plots herinner ik mij…de voorloper van dit
schitterende bedrijf Digital heette Digital
display. Mijn toenmalige baas legde het
uit: “Digitale pracht, digitaal vertoon…
dat is wat we willen uitstralen.”

Hij vertelde ook dat hij een verzameling
van archivarissen had toegesproken. In
de jaren negentig. En ze duidelijk had verteld:“Over vijf jaar is alles wat jullie doen
digitaal. Alle medewerkers in alle organisaties werken digitaal. Het zal snel gaan.”
De archivarissen waren er stil van.
Een paar jaar later gaf hij toe (mijn
baas):“Ik heb het tempo misschien wat
overschat. Het tempo van verandering.”
De belofte van digitale pracht bleef.
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De dure ICT van Defensie

Een les voor allen
In mei 2015 publiceerde NRC een prachtig
artikel over ‘de dure ICT van Defensie’.
Een verhaal voor ﬁjnproevers: alle
bekende fouten die je kunt maken als
je ‘processen en documenten’ gaat
automatiseren, kom je tegen.
Een les voor ons allemaal dus, dit.

Waar gaat het om?

Het ERP-systeem van het ministerie van
Defensie was het duurste automatiseringssysteem uit de geschiedenis van de
rijksoverheid. ERP betekent Enterprise
Resource Planning en het ministerie nam
dat nogal letterlijk: het systeem moest
alles kunnen plannen. Van de aanschaf van
enkele potloden tot het vuren van raketten
op vijandelijke doelen midden in de nacht
bij slecht weer.
Het project dat het ERP-systeem moest
realiseren EN invoeren kreeg de naam
Speer. Niet genoemd naar de architect van
Hitler, hoewel die ook grootse bouwplannen had (en vaak nog realiseerde ook).
Minister Hennis trok in het voorjaar van
2015 de stekker uit het project. Dat was zij
al langer van plan, maar ze moest eerst de
nodige ‘interne weerstand’ en angst voor
‘klachten van leveranciers’ overwinnen.

De krant, droogjes: “Aan het systeem is
volgens oﬃciële cijfers 433 miljoen euro
uitgegeven, terwijl het maar gedeeltelijk
werkt en de beoogde besparingen in geld
en mankracht niet of nauwelijks heeft
opgeleverd.”

De Algemene Rekenkamer maakte een
eigen berekening en nam daarin ook de
interne kosten mee. Toen was er opeens
een bedrag van ongeveer 900 miljoen euro
‘door het automatiseringsputje’ gespoeld.
Zelfs op mijn voetbalclub praatten ze
erover.

Wat beoogde het ministerie met haar ERP?
Alle informatie netjes op één plaats bij
elkaar zetten. En dan al die informatie
(big data, gezien de omvang van Defensie)
voortdurend analyseren om zo “de krijgsmacht beter, sneller en goedkoper te
maken”.
Speer moest “alle ﬁnanciële, logistieke en
materiële processen bij Defensie verbinden”.
Daarmee leek het op een zaaksysteem dat
bestaat uit 500 processystemen die elk
werkproces (zaaktype) tot in ontstellende
diepte uitwerken en ook nog eens, via allerlei koppelingen, moeten samenwerken.
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IBM snapt het ook: digitaal werken is verandering

IBM organiseerde onlangs zijn jaarlijkse evenement Connect in het Amerikaanse Orlando. Connect 2014 stond in het teken van samenwerking
en besteedde de nodige aandacht aan de grote
vier van deze tijd: ‘mobile’, ‘big data’, ‘cloud’ en
‘social’.

De slogan van IBM: ‘Energizing life’s work’.
De presentaties tijdens het evenement gingen allemaal over de ‘extra kick’ die de samenwerkingsmiddelen kunnen geven aan werknemers. Als
werknemers extra energie hebben, doen ze hun
werk beter en zal de band van de klant met het
bedrijf toenemen. “Onderhand klassieke argumenten,” constateert het Vlaamse tijdschrift
Knack. Eén ding valt daarbij wel op: IBM besteedt
meer dan ooit aandacht aan ‘de broodnodige omkadering naar de gebruikers toe, om dergelijke
middelen makkelijker (en met minder weerstand)
ingang te laten vinden – een welkome ontwikkeling’. Begeleiden van de verandering dus. In 2014
gelukkig ook een element dat in de belangstelling
van ICT-bedrijven staat.

IBM staat wat dat betreft overigens al langer goed
bekend: het bedrijf heeft in de loop van de jaren
allerlei business-units gehad die zich bezighielden
met de psychologie van de gebruiker van software
en met kennismanagement.

LES 1 (een dubbele!): werk niet
alles tot in de diepte uit en
knoop niet alles aan elkaar!

Speer heeft dus uiteindelijk maar beperkte
procesondersteuning geleverd. Maar de
processen gaan gewoon door. Wat gaat
Defensie doen?
Een woordvoerder deelde mee dat de overige gewenste functionaliteit wordt gerealiseerd door “leveranciers die deze
34

Tijdens CONNECT kondigde IBM ook een aantal
nieuwe producten aan. Zoals Mail Next, dat in een
bedrijf het beste van de klassieke e-mail met het
interessantste van sociale samenwerking moet
mengen. Een goed idee, want je wilt gebruikers
niet alleen losmaken van de ellende van mapjes
op netwerkschijven, maar ook van het opslaan
van eindeloze digitale archieven in hun mailprogramma.
Onder de verzamelnaam Connections stelt IBM
niet alleen cloudoplossingen beschikbaar, maar
ook ‘Lync-achtige’ producten als Chat en Meeting.
Steeds meer klassieke toepassingen van IBM,
zoals Domino, doen het in de cloud. Businesspartner Actiance kondigde het product Alcatraz
aan, speciaal bedoeld voor ‘governance-conforme’ archivering in de cloud. Eerst zien, dan geloven, maar het klinkt beloftevol.

En dat is natuurlijk altijd de grote kracht van ITbijeenkomsten in Amerika: ze laten je een lichte,
zonnige, zorgeloze toekomst zien waarin zelfs het
leven van de kantoorwerker zich grotendeels buiten afspeelt.

Bron: knack.be januari 2014

analyses (managementinformatie) op basis
van nieuwe technologieën alsnog kunnen
leveren”.
Dat zal waarschijnlijk meer gaan volgens
de lijn: “Een systeem gebruiken waar het
voor bedoeld is.” Zoals de meeste Nederlandse ‘documentmanagement- en zaaksystemen’ bedoeld zijn voor
postregistratie, en eigenlijk ook niet veel
meer kunnen.

“
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“Als onze studenten een businessplan moeten schrijven en je zegt: je mag ook googelen, vinden ze duizenden hits. Com-ple-te verwarring, dat is wat je dan veroorzaakt.
Die jongelui hebben structuur nodig.”

(Edu van der Walle, directeur van het Euro College in Rotterdam
7 september 2013 Volkskrant)

LES 2: gebruik een systeem
waar het voor bedoeld is, en
probeer niet allerlei specieke
ellende erin te maatwerken!

Speer startte in 2004. En had dus al langer
last van de HSL-dynamiek: je kunt niet
meer terug zonder te worden onthoofd, je
gaat verder terwijl je weet dat je je businesscase nooit meer haalt, nee moedertje,
onze businesscase hebben we al lang
buiten scope geplaatst.

LES 3: een groot en te lang
project heeft weinig kans van
slagen! – zorg voor een strakke
scope en een korte doorlooptijd

Ingewikkelde functionaliteit is de moeder
van steeds ingewikkelder functionaliteit.
Er zit geen rem op. Op den duur heb je een
systeem dat overeind moet worden gehouden door steeds andere systemen en
steeds meer maatwerk. Niemand begrijpt
meer hoe het in elkaar zit en niemand begrijpt ooit hoe het werkt. Het bleek ook in
de praktijk van Speer: “Het gebruik van
ERP heeft bij missies nog enige tijd extra
ondersteuning nodig. Het gebruik moet
worden geoptimaliseerd.”

LES 4: houd het simpel!

En op een dag heb je het zo ingewikkeld
gemaakt dat werken met het systeem je
meer tijd, energie en ergernis kost dan
werken met je oude boekhoudersgerei:
pen en papier. Of wellicht een excelletje
hier of daar.
Het gebruik van het systeem “is behoorlijk
arbeidsintensief gebleken”. Let op: we
hebben het hier over het gebruik! Over
eindgebruikers dus. Een systeem dat met
heel veel geld en heel veel moeite in heel
veel tijd is opgetuigd, blijkt aan de eerste
basisvoorwaarde niet te voldoen: de
gebruiker snapt het.

De eindgebruikers hebben zoveel gevraagd, de opdrachtgevens hebben zoveel
geaccepteerd en de leveranciers hebben
zoveel zitten knoeien in het systeem dat
het niet alleen niet doet waarvoor het toch
al niet bedoeld was, maar ook niet meer
doet waar het ooit goed in was.

LES 5: houd bij alles de eindgebruiker in gedachten! en
beteugel tegelijkertijd de eindgebruiker (die in zijn grenzeloze
vertrouwen in ICT denkt dat een
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systeem hem al het werk uit
handen zal nemen)

Een paar onderdelen van het systeem werken ‘deels’… voorraadbeheer, onderhoudsplanning. Activiteiten waar veel bedrijven
Microsoft Excel voor gebruiken. In 2016
zijn die functionaliteiten operationeel.
En dan geldt nog steeds: “een groot deel
van Defensie werkt er niet mee”.

LES 6: voer een systeem dat
voor iedereen bedoeld is, breed
in! eerst iedereen in de basisversie laten werken en dan pas
(als er nog geld is, en behoefte)
allerlei tierelantijntjes

Och, hebben we net les 6 achter de rug,
lezen we dat uit interne documenten blijkt
dat de basisfuncionaliteit nog niet naar
behoren werkt: de “wel werkende delen
leveren nog veel problemen op”.

LES 7: geloof niet alle succesverhalen! – zelfs het kleinste
succesje kan een reclame zijn

Het nieuwe ERP zou een heleboel oudere
systemen overbodig maken. Op zich een
verstandig uitgangspunt, want steeds maar
systemen erbij daar is niemand bij gebaat.
Dus begon Defensie vast met migreren van
allerlei gegevens uit oude ERP-systemen
naar het nieuwe ERP. Helaas ging automatiseren in dit geval voor organiseren: er
was weinig aandacht voor het controleren
en schonen van de oude gegevens:
“De databases van het ERP zijn ‘vervuild’
met verkeerde gegevens.”

LES 8: migreer pas als je je
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nieuwe systeem of je nieuwe
manier van werken hebt ingevoerd! – en migreer met beleid

Omdat er nog niet genoeg ellende was
opgesomd, liet de krant ook nog een technisch deskundige aan het woord. Die wist
het volgende te vertellen: “De techniek
waarop het ERP is gebouwd is niet geschikt
voor de informatiebehoeften van een
krijgsmacht die met weinig geld in steeds
instabielere en complexere omstandigheden opereert.”

Wat wel werkt, en dat is niet veel, zal nog
een tijdje blijven werken “als veredeld
registratiesysteem”.

LES 9: maatwerk en lange invoertrajecten leiden tot een
continue automatiseringsachterstand bij de overheid – wat
nieuw wordt ingevoerd, is
technisch alweer verouderd
Alles bij elkaar is het ERP ook nog eens
complex in bediening, traag en instabiel.
En er moet voortdurend onderhoud op
plaatsvinden. Complexe analyses – waarvoor het systeem was bedoeld, big data! zijn sowieso niet mogelijk.

LES 10: Eindeloze inventarisatie
van eindgebruikerswensen,
alles realiseren om toch maar
draagvlak te krijgen, eerzucht
bij de opdrachtgever, hoogmoed bij de leverancier – garanties voor een mislukking.
Waar eenvoud en simpelheid
buiten beeld blijven, kun je het
eigenlijk wel opgeven.

Al met al is Speer geworden wat ook veel
documentmanagentsystemen werden:
“Een geld- en moraalverslindende worsteling.”

En dan nog, les 11: ook al
kennen we alle valkuilen, we
trappen er toch steeds weer in,
omdat we met zijn allen op pad
gaan. En daardoor de bekende
valkuil niet zien (iemand staat
ervoor) of niet meer kunnen
ontwijken.

Eén troost: ICT bestaat nog maar kort en
ontwikkelt zich snel. Dat gaat met vallen
en opstaan. Al zijn het verdomd dure
lessen…

“
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Blackberry Passport:
uw paspoort voor de toekomst.

Ik ben de trotse eigenaar van een Blackberry Passport.
Een Blackberry met de omvang van een
paspoort. Je kunt ermee bellen maar je
moet hem niet te hard tegen je oor
drukken, dan gaat ie zelf nummers kiezen.

In de voetbalkantine vragen ze: “Heb je je
televisie meegenomen?”

Toen mijn Belgische collega mijn telefoon
zag, zei hij: “Ik heb nog nooit iemand gezien
met zo’n telefoon. Je moet de enige in de
wereld zijn. Stop hem terug in het doosje en
bewaar hem twintig jaar. Dan is ie goud
waard.”

Bron: Defensiecomputer loste belofte nooit in, in:

NRC Handelsblad, 2 mei 2015

37

Ben de Jong is associate partner bij Digital.

Hij is specialist op het gebied van digitaal werken,

metadatering, digitaal archiveren, e-depot en kwaliteit.

Al geruime tijd ondersteunt hij de gemeente Utrecht bij

het inrichten van hun digitaal bestaan.
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De vanzelfsprekende lol in het werk

In gesprek met Ben de Jong

Je bent nu een paar jaar ondergedompeld in het ambtelijk
leven van de stad Utrecht.
Verhuizingen, veranderingen,
vernieuwingen, niets is meer
hetzelfde. Jij helpt de Utrechtse
informatiehuishouding beter en
simpeler te maken. Hebben de
afgelopen jaren je kijk op ‘het
vak’ veranderd?
Dat kun je wel zeggen. Het was altijd een
eenvoudig vak, tenminste dat dacht ik
lange tijd. Ik verbaas me echter meer en
meer over de toenemende worsteling in
de mix van wetgeving en normenkaders en
de diversiteit aan voorzieningen waar je
dan als organisatie mee te maken krijgt.
Die mix wordt eerder complexer dan eenvoudiger, en dus blijft de opgave: hoe
houden we het toch weer simpel?

“De opgave blijft: hoe
houden we het simpel?”

Dat zit ook in de combinatie van gestructureerd werken, ongestructureerd werken en
samenwerken in interne en externe ketens. De referentie-architecturen die hiervoor bestaan, zijn op zich eenvoudig te
begrijpen en worden overal gebruikt, maar

de praktijk gedraagt zich daar niet altijd
even goed naar.
Dus geldt ook voor Utrecht ‘zoeken en vinden’. Niet zoeken en vinden van dossiers,
maar zoeken en vinden van een kwalitatief
goede, geordende, toegankelijke informatiehuishouding. Die tegelijkertijd praktisch
ingericht is.

Je merkt die druk van de complexiteit
vooral in grote organisaties als de gemeente Utrecht. In een kleine organisatie
lukt het je nog wel om, met een relatief
kleine club mensen een verandering te
realiseren en vrij snel de nodige praktische
keuzes te maken. In een grote organisatie
is de doorlooptijd van de verandering langer en het traject weerbarstiger. Niet dramatisch, maar wel iets om rekening mee te
houden. Daarbij blijft het wel van belang
dat er ‘onder architectuur’ de juiste praktische keuzes worden gemaakt. Daar blijf ik
nog steeds van overtuigd.

“De principes van het vak
zijn dezelfde als honderd
jaar geleden.”

Heel langzaam zien we het schip varen in
de juiste richting. Naar een situatie waarin
de organisatie-onderdelen zoveel mogelijk
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Voor de digitale variant geldt dat niet anders, komt er alleen wat techniek bij, meer
niet. Die vergelijking met vroeger (en toen
was lang niet alles beter) wordt volgens
mij vaak vergeten bij dit soort van vraagstukken. Mensen streven onterecht naar
technische perfectie.

werken volgens standaarden en afspraken.
Mijn rol is adviserend in de keuzes die ze
maken in het omgaan met en het delen
van informatie. Daarin zijn geduld, herhaling en volharding van belang. Naast de
vanzelfsprekende lol in dit werk. Want die
heb ik en die houd ik.

Eigenlijk zijn de principes van het vak dezelfde als honderd jaar geleden. Ook toen
was zaakgericht werken al een concept als
basis voor de analoge dossiervorming.
Wat is er dus nieuw? Blijkbaar brengt het
digitale element het vakgebied danig in
beroering. Neem als voorbeeld de betekenis van de handtekening.

“Mensen streven onterecht
naar technische perfectie.”

Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon.
Vroeger was de waarde van de analoge
handtekening afhankelijk van de integriteit
van een ambtenaar die tezamen met de
werkafspraken, instructies en procedures
de borging gaf dat het ondertekende
document deugde.
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Tegelijkertijd lijkt het erop (dat vind ik) dat
de (archief)wet- en regelgeving, en dan
vooral de daarin gehanteerde normen,
achter de snelle ontwikkelingen aanlopen.
Neem bijvoorbeeld de open standaarden
in termen van ‘duurzame formaten’ zoals
pdf/a. Dat is conceptueel mooi bedacht,
maar het is vrij lastig er in de praktijk aan
te voldoen. Het levert veel goedwillende
organisaties veel hoofdbrekens op. Wellicht moet dat soort normen eens worden
geëvalueerd of op zijn minst worden voorzien van handvatten voor de beantwoording van de vraag: hoe doe ik dat dan in de
praktijk?
“Waarom is mijn authentieke oﬃce-document niet goed genoeg voor archivering
op de lange duur?” is dan de terechte
vraag, ook al weet ik het antwoord vanuit
de norm.

In de praktijk zien we gelukkig al een groeiende vrijheid in de toepassing van dergelijke strakke normen. Er komt daardoor
steeds meer gevoel voor de eindgebruiker
en dat is volgens mij een terechte ontwikkeling.
Met andere woorden: ideaal zou zijn dat
‘denken vanuit de klant’ zich één-op-één
vertaalt in normering en een architectuur
die daarop naadloos aansluit.
Alleen de dagelijkse praktijk kan de basis
zijn van waaruit je werkt en verbetert.

“

Anders heeft het niet veel zin. Dat betekent dus ook dat je creatief moet zijn, wil
er sprake zijn van enige vooruitgang.

Om het nog eens samen te vatten als
antwoord op je vraag. Ik dacht: dit vak is
simpel. Het is een kwestie van toepassen
van concepten. Ik denk nu meer en meer:
denk vanuit de klant, houd daarbij zeker
rekening met wetten en concepten, maar
staar je er niet blind op.
Het gesprek met Ben had plaats in de zomer van

2015.
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Waarom het nooit anders wordt…

Een tijdje geleden publiceerde de commissie Overheid en ICT haar rapport. Conclusie: er is van alles
mis. Een van de constateringen: er zijn te hoge verwachtingen van ICT, er zit geen rem op het aantal
functionele eisen dat mensen stellen aan ICT. Niet te realiseren eisen. Eisen die de leverancier dan
toch maar gaat realiseren. Hoge kosten, teleurgestelde verwachtingen.

In dezelfde week speelde de discussie over de OV-paaltjes. Als je tijdens je reis met verschillende
vervoerders reist, moet je meerdere keren in- en uitchecken. Dat is jammer. Maar als het technisch
(ICT-technisch) te realiseren was om dat te voorkomen, was het allang gerealiseerd. Zou ik denken.
Wat lees ik in de krant?
“Onder aanvoering van de VVD hamerde de Tweede Kamer gisteren in overleg met staatssecretaris
Wilma Mansveld op het weghalen van het ‘paaltjeswoud’ in het OV.
VVD’er Betty de Boer meent dat dit volgend jaar voor 1 juli technisch geregeld kan zijn.”

Ik verbaasd, zeer verbaasd. ‘Flabbergasted’.
Hoe weet Betty dit zo zeker!? Van haar buurman? Van de kabouters? Uit haar glazen bol? Heeft zij
zelf misschien erg veel verstand van ICT in paaltjes? Of heeft haar man een bedrijf dat….”

(Ronald Groeneweg, brief, 2014)
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Koning ondertekent gewoon digitaal, hoor!

De digitale handtekening blijft voor veel organisaties een spannend vraagstuk. Koning WillemAlexander heeft er minder moeite mee. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Koninklijk Huis dat
premier Mark Rutte onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.
Het jaarverslag beschrijft de avonturen van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses
Beatrix. Velen vinden het een vrij saai overzicht, maar toch stond er dit jaar iets in dat tot de verbeelding spreekt. Schrijft de kleine krant Spits.

Willem-Alexander ondertekende in 2014 liefst 450 wetten en meer dan 2100 koninklijke besluiten.
Allemaal met de hand…. maar niet allemaal met pen op papier. Als de koning niet in het land is en
er moet toch iets worden getekend, dan zet Willem-Alexander via zijn tablet zijn krabbel.

In het jaarverslag is verder te lezen dat Willem-Alexander in het jaar 2014 liefst 26 mensen beëdigde,
drie staatsbezoeken aﬂegde en twee staatshoofden ontving. Op de social media is hij populair: hij
heeft 150.000 volgers op Twitter, 160.000 liefhebbers op Facebook en 7700 Youtube-abonnees.

Overigens geldt de digitale krabbel van de koning slechts als een concept: als hij weer in het land is,
zet hij zijn handtekening alsnog met de pen.
Da’s dan weer jammer.

Bron: spitsnieuws 25 maart 2015
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Vernieuwen in golven

De casus Utrecht

Digitaal bestuur voelde in april 2015
Maarten Schurink, gemeentesecretaris
van Utrecht, aan de tand. Hij was een
paar jaar aan de slag in de meest centrale
stad van het land. Wat was er terechtgekomen van zijn oorspronkelijke opdracht
(uit 2010) die als kernwoorden had ‘organisatievernieuwing’, ‘bezuiniging’, ‘verhuizing’ (naar het nieuwe stadskantoor) en
‘decentralisaties’.

Schurink, dertiger, vond het een geweldige
uitdaging: “Je moet op alle fronten tegelijk
inzetten. Op gedrag, op proces en op ICTstructuur.”
Hij maakte een helder onderscheid tussen
de verschillende onderdelen van de
gemeentelijke organisatie. Je hebt
uitvoeringsorganisaties die drijven op
“routinematig herhaalbare processen,
waarvan je aan de voorkant al weet wat
er aan de achterkant uit moet komen”.
Voor zulke processen was ondersteuning
door het nieuwe zaaksysteem van de
stad de beste oplossing.
Maar Utrecht kent ook beleidsmatige en
programmatische processen. Die kun je
niet met goed fatsoen zaakgericht ondersteunen, wist Schurink. “Daar werken we
steeds meer samen in netwerken met de
stad en kijken we naar wat er al gebeurt.”
Hoe die ondersteund moesten worden,

kon Schurink niet een, twee, drie vertellen.
Wel duidelijk was dat anderen daarin ook
een rol speelden: Utrecht vernieuwde haar
denken, was niet langer navelstaarderig,
doorliep niet langer op de automatische
piloot de standaard beleidscycli. Medewerkers van de gemeente moesten zich richten op hun netwerken in de stad en op de
gegevens die de gemeente al jaren verzamelde, maar nooit eerder slim gebruikte.

Het succes, verkondigde de gemeentesecretaris, komt alleen als het gedrag van
mensen in de organisatie verandert. Ze
moeten opener worden, meer gericht op
samenwerken, meer gericht op delen van
kennis en informatie met de mensen in en
om de stad. Verbinding maken! was het
devies.
Daarbij zou Utrecht informatisering (of ICT,
zo u wilt) slimmer inzetten. De vernieuwing van de informatiesering moest
plaatsvinden in drie golven. De eerste, de
traditionele automatiseringsgolf, spoelde
met de verhuizing naar het nieuwe stadhuis over de organisatie. De tweede was
een heuse verbeteringsslag: informatisering gebaseerd op procesverbetering, zaakgericht werken en samenwerking in de
keten. De derde golf begon in 2015:
innovatie, gegevens gebruiken om je
primaire proces beter maken.
Bron: Digitaal bestuur april 2015
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Robbert Meijers is strategisch adviseur

bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht

(en ook secretaris van het CIO-Overleg van de

vier grote steden) en als geen ander in staat

de samenhang tussen alle ontwikkelingen

te schetsen, met als centrale thema:

de informatievoorziening.
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“Organiseren is onteigenen”

In gesprek met Robbert Meijers
Eén van de aardigste ontwikkelingen in
ons vakgebied is horizontale toetsing. Je
hebt niet langer te maken met een externe auditor, controleur, toetser of inspecteur die de kwaliteit van je werk en
je informatiehuishouding beoordeelt.
Je moet het zelf doen. Daarom is het
aspect ‘kwaliteit’zeer actueel geworden.
De gemeente Utrecht heeft daar op een
‘voorbeeldige’ manier in geïnvesteerd.
Daar begon Utrecht al jaren geleden mee.
Toen de verhuizing naar het nieuwe stadskantoor dichtbij kwam. Een verhuizing die
een prima aanleiding was ‘om alles in één
keer goed te doen’.
Robbert vertelt over de achtergronden van
‘kwaliteit bij Utrecht’, over de relatie die
kwaliteit heeft met centralisatie, met een
modern kantoor, met nieuwe manieren
van werken… en over de inrichting van de
organisatie rond de documentenhuishouding en de achterliggende, en misschien
wel: hogere doelen.

Opvallend: de gemeente Utrecht voert een
samenwerkingsomgeving en een zaaksysteem in, maar de implementatie is de verantwoordelijkheid van de lijn, het primaire
proces. Deze wordt ondersteund door een
centraal implementatieteam voor het benodigde advies.

“Het is
een kwestie
van een lange
adem, maar we
boeken voortgang;
voortgang die aansluit bij de
speciﬁeke behoefte van het primaire
proces.”

Robbert, vertel eens wat meer
over jezelf. En over je rol in de
Utrechtse organisatie.

Ik ben socioloog en organisatiewetenschapper. Ik heb lange tijd gewerkt in de
ﬁnanciële wereld, met name binnen de afdeling ﬁnancial markets. Binnen deze afdeling worden afgewogen risico’s genomen
om geld te investeren of te beleggen in
ontwikkelingen, organisaties, vastgoed en
dergelijke. Een heel andere wereld dan de
gemeente Utrecht, maar ook daar was ik
de sparringpartner tussen business en IT.
Ik moest ervoor zorgen dat de wensen van
de business vertaald werden naar en vorm
kregen in IT. Dit is een belangrijk aspect bij
organisaties die gebruik maken van informatie. Alle organisaties dus.

Je had daar een paar ontwikkelingen. De
ene was: in de ﬁnancial markets wordt het
geld verdiend en alle processen die daar
spelen moeten we automatiseren om ze zo
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min mogelijk van mensen afhankelijk te
maken. Alles probeerden ze in de IT te
proppen, de IT moest de menselijke intelligentie zo ver als mogelijk vervangen om zo
snel als mogelijk de juiste mate van risico’s
af te kunnen wegen. Om zo de beste positie voor de aankoop of verkoop tegen een
bepaalde prijs in te kunnen nemen.
Een onzinnig streven om IT daarvoor in te
zetten: het maakt de IT veel te complex en
onbeheersbaar.

“

Een andere ontwikkeling speelde tegelijkertijd: men probeerde IT zoveel mogelijk
buiten de deur te zetten, te outsourcen
met kostenreductie als belangrijkste kortetermijn-argument. Dat is intussen gelukkig
ook een achterhaald streven. Nu begrijpen
organisaties steeds beter dat alles wat met
informatie te maken heeft van primair belang is voor de organisatie. Je moet zeer
kritisch kijken naar welke vorm van sourcing het meest geschikt is voor je organisatie op lange termijn.
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Ik riep ooit: advies en slimme oplossingen
zullen steeds meer samen gaan.
Daar ben ik op teruggekomen. Ze gaan je
toch als leverancier behandelen en hun
oordeel over het product wordt hun oordeel
over jou. Daar word je niet blij van.
Benno de Jongh
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Na de ﬁnancial markets periode heb ik ook
nog als business-analist ervaring op mogen
doen bij een pensioenfonds, waar ik deel
uitmaakte van het project ‘Woekerpolissen’. Ook daar verzorgde ik de vertaling
van de businessbehoefte naar IT-mogelijkheden. Een complexe omgeving met veel
logaritmen die onder enorme tijdsdruk
moest presteren.

Voor deze twee periodes bij de ﬁnancial
markets en pensioenen werkte ik als gedetacheerd managementtrainee bij het UWV.
Daar kwam ik voor het eerst in aanraking
met Siem Huijsman, de huidige CIO van de
gemeente Utrecht. Hij werkte toen voor
het UWV, waar ik zijn secretaris werd.
Hij vertrok naar Utrecht en via het contact
dat we in stand hebben gehouden vroeg
hij me na enkele jaren voor hem te gaan
werken als strategisch adviseur bedrijfsvoering. Dat ben ik nu, strategisch adviseur
bedrijfsvoering, primair gericht op
informatie- en procesmanagement.

“We worden geweldig
gesteund door onze
gemeentesecretaris.”
De focus van mijn werk ligt op documentaire informatievoorziening en archieven,
op de G4 (de grote vier gemeenten) en op
het sociale domein. Dat betekent dat ik
actief meedenk over de inrichting van de
informatievoorziening en meehelp aan de
standaardisatie van informatie en procesmanagement binnen de (decentrale) overheid. Als we het hebben over archief en
DIV, dan ben ik de sparringpartner voor
Het Utrechts Archief.

Hoe hebben jullie de ondersteuning van de informatievoorziening georganiseerd in Utrecht?
Ik denk dat we hebben gekozen voor een
slimme manier van organiseren door alle
kennis te bundelen in ons Kwaliteits- en
kenniscentrum documentaire informatievoorziening (KKCD). De mensen die daar
zitten kunnen mij, maar ook mijn collega’s
in het primaire proces, als adviseurs helpen bij alle vragen rond informatievoorziening. Het KKCD kan mij adviseren hoe wij
onze gemeentelijk informatie op zo’n goed
niveau krijgen dat we voldoen aan de criteria voor substitutie. Want daar streven
we als organisatie naar: volledig digitaal
werken en digitaal archiveren.

Het KKCD is voor de inhoud, daar zitten de
echte vakspecialisten. Ik zelf zit meer op
het proces: hoe komen we van een gestructureerde papieren omgeving naar een
gestructureerde digitale omgeving. Dat is

mijn uitdaging. En dat betekent in de praktijk: veel overleggen en veel sparren.

De verhuizing van alle gemeentelijke diensten naar het nieuwe stadskantoor heeft
veel tijd en energie gekost, maar het heeft
veel voordelen om allemaal bij elkaar in de
buurt te zitten. Werken in het nieuwe
stadskantoor kent een paar uitgangspunten. Een van de belangrijkste is: we werken
papierarm. Dus moesten alle diensten ook
papierarm het kantoor in, er is sowieso
geen ruimte om papier op te slaan.
De eerste actie die moest worden uitgevoerd was dus de organisatie zo papierloos
mogelijk maken. Daarvoor hebben we het
project Papier Hier in het leven geroepen.
We hebben overal in de organisatie de
papieren dossiers verzameld en de DIV’ers
aan het werk gezet. In drie jaar hebben we
21 kilometer papier verwerkt, een heleboel weggedaan, maar ook een heleboel
bewaard, goed geordend, gemetadateerd
en buiten de deur geplaatst. Het is snel
terug te vinden en (digitaal) op te vragen,
maar het staat wel buiten het stadskantoor.

Papierarm betekent voor ons dat tijdens
het proces van afhandeling geen papier
meer moet ontstaan, anders is het dweilen
met de kraan open. We kunnen niet voorkomen dat we van buiten nog papier ontvangen, maar we zijn zeker op weg naar
papierloos. Alles wat nu op papier binnenkomt, gaat digitaal de organisatie in.
De papieren worden bewaard in dagdozen.
In 2017 willen we namelijk helemaal
papierloos zijn en vanaf dat moment geen
dagdozen meer vormen. Het traject om
dit voor elkaar te krijgen zijn we een tijd
geleden al gestart.
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We benaderen het zowel top down en bottom up.
Top down betekent in dit geval: we hebben
ervoor gezorgd dat onze beleidsstukken,
onze archiefverordening en ons kwaliteitssysteem op orde zijn en hiermee voldoen
aan de eisen van de tijd. Een van de belangrijkste uitgangspunten die we hebben
vastgelegd en die we voortdurend blijven
benadrukken: de organisatie zelf is verantwoordelijk. Het KKCD ondersteunt en adviseert, en ik ook, maar de organisatie moet
het zelf doen. De organisatie is eigenaar.
Als je dat niet vastlegt, lukt het nooit.
Bottom up betekent in dit geval: we
stomen de organisatie klaar voor volledig
digitaal werken. We sporen ze aan: jullie
moeten het doen, informatievoorziening
gaat jullie erbij helpen. Niet alleen met
advies en ondersteuning, ook met het
zaaksysteem en de samenwerkingsomgeving in Alfresco die we aanbieden.

“De organisatie is eigenaar.
Als je dat niet vastlegt,
lukt het nooit.”

De clusters binnen de gemeente hebben
zelf IPM’ers, informatie- en procesmana48

gers, in dienst, verantwoordelijk voor de
inrichting van de eigen informatievoorziening. Die kiezen steeds de juiste combinatie van ondersteunende middelen voor
hun cluster. KKCD’ers denken mee, praten
mee, geven advies, laten dingen zien, maar
organiseren het niet. Organiseren is onteigenen. Dat is ons uitgangspunt. Als een
cluster zich geen eigenaar voelt… we hebben heel bewust ervoor gezorgd dat de
business zich eigenaar voelt. Dat is ook
vastgelegd in onze beleidsdocumenten.

Het zou te gemakkelijk zijn te zeggen dat
het KKCD alleen adviseert. Het heeft wel
degelijk een actieve rol en toetst halfjaarlijks alle onderdelen van de organisatie op
basis van de verschillende leidraden die
we hebben opgesteld voor een kwalitatief
goede informatievoorziening. De toepassing van die leidraden moet leiden tot een
geslaagde substitutie. Want een kwalitatief
op orde zijnde informatiehuishouding is
het doel. Substitutie of vervanging is
hiervan een logisch vervolg.
Het Utrechts Archief (HUA) is daar nauw
bij betrokken, want dat moet een positief
advies geven. Het is een echte partner
voor ons die actief meedenkt. Daarbij zijn
ze erg realistisch en denken in termen van
haalbaarheid. Dat maakt de samenwerking
tot een vruchtbare samenwerking. Het
HUA houdt de vinger aan de pols en ziet
soms iets door de vingers. De mensen van
het HUA begrijpen dat het allemaal werkbaar moet blijven.
De verhuizing was een enorme operatie.
We zijn van zo’n dertien decentrale locaties naar één centrale locatie gegaan. Nu
zit 95% van de ambtenaren in het stads-

kantoor, we hebben nog een paar kleine
bijkantoren die bewust in de wijken blijven. Voor de vernieuwing van de informatiehuishouding is het een zegen geweest,
want je merkt dat de uitspraak klopt:
onder druk wordt alles vloeibaar.
Die vernieuwing van de informatievoorziening vindt plaats in drie golven.
Allereerst de vernieuwing van de basisinfrastructuur. Het was hard nodig om een
heleboel applicaties eruit te gooien.
We zijn teruggegaan van 1200 naar 700
applicaties. Ook hebben we alle gegevens
gemigreerd naar één rekencentrum dat
redundant is uitgevoerd, een aanzienlijke
operatie. We zijn veel eﬃciënter gaan werken waardoor zelfs een reorganisatie van
het personeel in de automatisering nodig
bleek.
De tweede golf van vernieuwing heeft betrekking op digitalisering en modernisering
van de werkprocessen. We worden daarbij
geweldig gesteund door onze gemeentesecretaris. Die heeft een krachtige visie op
deze thema’s en wil het concept van ‘één
overheid voor de burger‘ realiseren.
We richten ons sterk op standaardisatie.
Dat zie je bijvoorbeeld terug in het sociaal
domein. We willen de volledige uitkeringsketen standaardiseren. Dat doen we als
onderdeel van een landelijke operatie,
samen met andere overheden. Het is een
intensieve operatie, want alle gemeenten
doen het anders, allemaal op hun eigen
manier, en het is een speelveld vol macht
en belangen.
We werken veel samen in G4-verband, het
samenwerkingsverband van de vier grote
gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht. Vaak schuift Eindhoven
daar ook bij aan. De CIO’s van de grote ge-

meenten hebben maandelijks overleg. Dat
leidt tot allerlei nuttige samenwerkingen
en kennisuitwisselingen. Zo hebben we
gezamenlijk de softwarecoöperatie BIRGIT
ingericht die ervoor zorgt dat we eﬃciënt
software kunnen inkopen. Een goed voorbeeld is het Windows XP-verhaal. We hadden als grote gemeenten allemaal de
nodige programma’s draaien onder XP, de
ondersteuning viel weg, maar in gezamenlijk verband waren we toch krachtig genoeg om ondersteuning in te kopen.

“Het is een speelveld vol
macht en belangen.”

Golf drie van de vernieuwing gaat over het
verzamelen, beheren en herbruikbaar
maken van gegevens. Kort samengevat:
de toepassing van big data en alle kennis
die we hebben. Want vergis je niet: een
grote gemeente beschikt over enorm veel
gegevens die op allerlei manieren kunnen
bijdragen aan de verbetering van dienstverlening aan de burgers.

We hebben een vast bedrag in de begroting opgenomen om pilots op dit gebied
te doen. Dat is geen vrijblijvend iets: ieder
organisatie-onderdeel is verplicht op zijn
minst twee pilots uit te voeren of uit te
laten voeren. Het sociaal domein loopt
daarin voorop omdat daar de meeste praktisch bruikbare gegevens voorhanden zijn.
Een voorbeeld is de Buurtmonitor: begonnen als een pilot en uitgegroeid tot een
product. We beschikken op allerlei niveaus
over gegevens en hebben die geclusterd
op buurtniveau. Dan zie je opeens dat een
buurt laag scoort op een bepaald terrein.
Als je als gemeente invloed hebt op dat
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“Een grote gemeente beschikt over enorm veel gegevens
die op allerlei manieren kunnen bijdragen aan de
verbetering van dienstverlening aan de burgers.”
terrein, kun je dus voor deze speciﬁeke
wijk beleid maken of een interventie uitvoeren om de score te verbeteren. En je
kunt vervolgens het eﬀect van die interventie nog meten ook. Zo werkt het
ongeveer.

Buiten het sociaal domein passen we dit
ook veel toe op de infrastructuur en op
het verkeer. We kijken niet alleen naar
gegevens waarover we zelf beschikken,
we maken ook gebruik van kennis en deskundigheid van de burgers. We stellen veel
gegevens beschikbaar via het Open Data
Portaal, burgers en bedrijven kunnen daar
wat mee, en we hopen dat de kracht van
de burgers en bedrijven ons helpt.
Overigens is het wel een uitdaging om de
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eigenaren van gegevens in de gemeente
zover te krijgen dat ze die gegevens beschikbaar stellen, open zetten. Het is een
mentale knop die om moet. Ook al omdat
je vaak met privacygevoelige informatie te
maken hebt – informatie in het sociaal domein is vaak gerelateerd aan een individu.
Dus je wilt met andere metadata werken,
postcode bijvoorbeeld. Die metadata zijn
niet altijd zomaar beschikbaar of hebben
zelf weer hun beperkingen (postcodes die
over meerdere wijken heen lopen).

Utrecht werkt daadwerkelijk
zaakgericht.

Klopt, het zaaksysteem is leidend geweest
voor de inrichting van de documentaire in-

S

Belastingdienst volledig digitaal in cloud

De Belastingdienst wil in 2018 volledig digitaal werken. Als eerste stap heeft zij een aantal datacentra
ingericht waar ook andere overheidsorganisaties gebruik van kunnen maken. De volgende stappen
zijn het migreren of uitfaseren van applicaties.

Een woordvoerder: “De Cloud voor de Belastingdienst is een ontwikkeling waar we zwaar op gaan inzetten!” Inderdaad zijn de eerste omgevingen gebaseerd op cloudtechnologie inmiddels operationeel.
Het zal nog wel een paar jaar duren voordat alles cloud is: de overgang gaat in een beheersbaar tempo.
“Vergeet niet, we torsen als Belastingdienst een historie van veertig jaar ict mee. We willen graag
naar meer standaardomgevingen waar we gebruik kunnen maken van technologische concepten als
cloudtechnologie. Maar dat kan niet van vandaag op morgen.”
De Belastingdienst wil met de cloud meer snelheid en meer ﬂexibiiteit brengen in haar processen.
Bron: Computable februari 2015
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formatievoorziening en is nog steeds leidend.

De zaaktypencatalogus speelt een centrale
rol in onze archivering. Die zaaktypencatalogus is gestandaardiseerd, helder afgestemd met onze business en daardoor
herkenbaar voor de hele organisatie. Die
afstemming is heel praktisch. We starten
steeds met de vraag: “Hoe passen jullie
processen in het zaaksysteem?” Het is
beslist geen papieren exercitie, we richten
ons steeds op praktische bruikbaarheid.

“We werken al jaren
niet meer vanuit de
push-gedachte.”

We hebben voor het zaaksysteem een implementatieteam aangesteld, een team
van adviseurs, niet van projectleiders.
Denk aan ons uitgangspunt: het eigenaarschap ligt in de organisatie, de organisatie
zelf moet de invoering regelen. De adviseurs leveren hun bijdrage waar dat nodig
is, bijvoorbeeld rond digitaal loket en digitaal archief, maar de organisatie doet het
werk. Dat uitgangspunt levert beslist resultaten op. We maken voortgang, steeds
meer organisatie-onderdelen gebruiken
het zaaksysteem. Het helpt natuurlijk wel
dat de gemeentesecretaris er sterk op
stuurt.
Het zaaksysteem zetten we overigens alleen in voor belangrijke processen. Het is
best een zware applicatie en je moet er
echt mee leren werken. Daarnaast bieden
we, voor minder gestructureerd samenwerken, Digiplaza aan. Dat is onze samen-

werkingsomgeving, gebaseerd op Alfresco,
die de netwerkschijven vervangt. Op het
gebruik van de samenwerkingsomgeving
zit veel minder dwang dan op het gebruik
van het zaaksysteem. Aan de andere kant
borgt de samenwerkingsomgeving de digitale archivering van processen veel minder.
Het zaaksysteem doet dat wel.

Wat de samenwerkingsomgeving betreft:
we hebben vastgesteld dat het een kwestie van een lange adem is. Iedere medewerker moet leren dat hij tijdens zijn werk,
tijdens de afhandeling van zijn processen,
zijn dossier vormt. Het kan jaren duren
maar op een zeker moment zal dat voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld
zijn. Het werken met een zaaksysteem is
geen technisch dingetje maar een cultuuromslag. Een medewerker die jarenlang
met zijn eigen afgesloten fysieke dossierkast heeft gewerkt, moet nu nu al zijn
informatie digitaal en open beschikbaar
stellen. Deze omslag heeft tijd nodig.
Momenteel zitten we in een wat moeilijkere fase daarvoor. De verhuizing is net
achter de rug, met alles wat erbij kwam.
We merken echt dat medewerkers een
beetje moe geworden zijn van alle dingen
die we ze hebben opgelegd om het succes
van de verhuizing te kunnen borgen.
Dus temporiseren we wat .

Het zaaksysteem dat jullie gebruiken is niet een kant en klaar
op de markt gekocht product.
Inderdaad. We spelen zelf, als gemeente
Utrecht, een belangrijke rol in de voortdurende verbetering van het zaaksysteem.
Uit onze organisatie komen veel wensen
die je niet anders kunt omschrijven dan als

51

maatwerkwensen. Het zijn vooral vragen
om koppelingen. Wij zijn voorzichtig met
maatwerk, maar honoreren de vragen als
duidelijk is dat ze leiden tot een veel makkelijker manier van werken voor de eindgebruiker. Daarnaast is een voorwaarde
dat het gaat om processen die eigenlijk
fabrieken zijn, processen die vaak voorkomen en volledig gestandaardiseerd zijn,
zoals het verstrekken van paspoorten.
De leverancier van het zaaksysteem,
Exxellence, heeft er wel moeite mee om
het allemaal tijdig te realiseren.

Ik vraag me overigens af of je in dit geval
van maatwerk kunt spreken. Wij zijn de
een van de eerste gebruikers van dit zaaksysteem. Misschien is de leverancier gewoon nog niet zover met het ontwikkelen
van zijn pakket en kun je beter zeggen dat
wij samen met de leverancier ontwikkelen.
Iets waar we niet per deﬁnitie voor terugschrikken. De resultaten komen later standaard in het pakket en wij hebben nu
inspraak over hoe en wanneer we ze
het liefste erin hebben.

Als je het aanpakt zoals jullie,
zit dan wel de vaart in het invoeren van zaakgericht werken?

Er is in Utrecht een groot verschil tussen
de diensten als het gaat om de invoering
van zaakgericht werken. De projectorganisatie Leidsche Rijn bijvoorbeeld, een grote
dienst, werkt helemaal volgens het
Utrechts planproces en heeft ervoor gekozen de hele organisatie om te zetten naar
zaakgericht werken. Ze zijn er zelf erg blij
mee en verzuchten nu: we wachten met
smart op de andere diensten. Pas als iedereen werkt met het zaaksysteem, kunnen
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we de volledige voordelen van zaakgericht
werken inboeken. We werken immers in
ketens en netwerken.

Goed, zeggen wij dan, andere diensten
kunnen andere prioriteiten hebben, en ze
zijn zelf eigenaar van hun informatiehuishouding. Toch zie je steeds meer druk op
de diensten die achterblijven met zaakgericht werken, want we willen vervanging
voor de hele gemeente realiseren. Niet
voor een paar vooruitstrevende diensten
alleen. Dus gaat ook het Utrechts Archief
op bezoek bij die organisatieonderdelen
die nog in beweging moeten komen. Om
ze bewust te maken van wat ik zou willen
noemen de gezamenlijkheid. Om nogmaals vanuit een andere invalshoek uit
te leggen welk traject Utrecht voor ogen
heeft.

Het lijken wel allemaal losse
programma’s, losse initiatieven.

Dat is niet zo hoor. Het valt bij ons allemaal
onder het traject Utrecht Integraal Digitaal: digitaal werken, vervangingsbesluit
en informatieveiligheid. Intussen loopt
iedereen hier ook nog rond met zijn eigen
apparaten en willen ze allemaal alles
kunnen doen met die apparaten.
Ook op dat vlak zijn we een bewustwordingstraject gestart. Als medewerker van
de stad Utrecht ga je met waardevolle en
vaak privacygevoelige informatie om,
wees je daarvan bewust!

“De samenwerkingsomgeving is een kwestie
van een lange adem.”

We noemen het een traject, we noemen
het niet een programma, want dan zou het
lijken alsof wij ons eigenaar voelen van het
vraagstuk en van alles voor anderen gaan
organiseren. Organiseren is onteigenen,
daar beginnen we niet aan.

We werken, met andere woorden, al jaren
niet meer vanuit de push-gedachte.
De push-gedachte levert verschrikkelijke
ICT-projecten op die enorm lang voortslepen, enorm lang moeizaam aan het
zwoegen zijn en dan nog niks hebben
bereikt. Het eigenaarschap moet liggen
waar het hoort te liggen.

Wat willen jullie nog meer
bereiken met digitaal werken,
buiten vervanging?

Achter digitaal werken zit voor ons niet
alleen betere informatievoorziening en
betere dienstverlening, maar ook batenmanagement. Neem alleen al het volgende: als je digitale documenten en
dossiers beter metadateert, kun je ze veel
gemakkelijker en met een geruster gevoel
tijdig weggooien.

Ook van automatische koppelingen met
het zaaksysteem verwachten we dat ze –
na een investering - veel opleveren: zowel
centjes als gemak.

Incidenten rond de informatievoorziening
willen ook weleens helpen. In Utrecht hebben we er wel een paar van gehad. Het
instorten van de Damkade, de trap aan de
Oude Gracht, het weggepeste homostel.
Opeens is de halve wereld geïnteresseerd
in documenten die er toch zouden moeten
zijn! Het onderwerp informatiehuishou-

ding staat weer op de agenda! Het helpt
altijd als je moeilijke vragen van de gemeenteraad krijgt. Er komen opeens tijd,
aandacht en middelen voor de informatiehuishouding beschikbaar. Dat biedt allerlei
kansen.

Hoe ziet het er bij jullie over
tien jaar uit?

Ik denk dat het vervangingsbesluit dan wel
genomen is. Netwerkschijven bestaan niet
meer. We zitten dan midden in de cultuuromslag van fysiek naar digitaal.

Dan pas midden in zeg je?!

Inderdaad… we zijn een gemeentelijke
organisatie, we hebben gemiddeld niet de
jongste populatie medewerkers, dus het
duurt een tijd voordat het in de haarvaten
zit, digitaal werken.
We hebben echt onze groep jonge medewerkers nodig om de boel aan te jagen.

“De opgave is: het moet
makkelijker.”

Verder denk ik dat rond onze basisvoorzieningen – en daar reken ik ook het zaaksysteem toe – kleine schilletjes zijn gebouwd
die het werken voor de gewone collega net
iets aangenamer maken. Simpeler en intuïtiever. Want dat is de opgave: het moet
makkelijker. Achter de schermen moet
alles goed dichtgetimmerd zijn, en de
voorkant moet eenvoudig zijn. Eenvoudig
en aantrekkelijk.
Het gesprek met Robbert had plaats in april 2015.
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Robert Wetting is managing partner bij Informatiemanagement Noord en werkt vaak samen met Digital.
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Invoeren van een samenwerkingsomgeving…
waar moeten we zoal aan denken?
Door Robert Wetting en Ronald Groeneweg

Vooraf

Robert Wetting en Ronald Groeneweg
schreven onlangs voor een klant een plan
voor de invoering van een samenwerkingsomgeving. De highlights uit dit met
enthousiasme ontvangen plan zetten ze in
dit artikel op een rijtje. Let op: dit is een
sterk inhoudelijk verhaal!

Ronald Groeneweg: “We noemen in dit artikel geen enkele samenwerkingsomgeving
bij naam. Velen zullen denken aan SharePoint. Dat is een mogelijkheid. Maar je kunt
evengoed denken aan een beheerde en
beheerste netwerkschijf, zoals Ad van Heijst
bewees in zijn uitstekende boek1.”

Een korte inleiding

Als we een samenwerkingsomgeving invoeren, dan denken we aan een digitale omgeving:
die aansluit bij wat mensen thuis gewend zijn: de omgeving moet niet of
nauwelijks moeilijker zijn dan Facebook;
waarin samenwerken aan documenten
(documentmanagement) de basis is:
allerlei andere manieren van samenwerken (‘social’) mogen;
waarin digitaal archiveren (recordmanagement) geregeld is: als een medewerker zijn document neerzet op de

juiste plaats in de samenwerkingsomgeving en de juiste kenmerken toevoegt,
is het document onder archiefbeheer
geplaatst.

Lichtvoetigheid, standaardisatie, scope en
vaart zijn de kernwoorden.

Lichtvoetigheid: we werken in een simpele omgeving zonder hoge drempels
of duistere hoekjes. We snappen wat
we doen.

Standaardisatie: we kennen enkele manieren van werken (procesmatig, projectmatig, vrij samenwerken) en richten
de ondersteuning daarvoor gestandaardiseerd in. Ook staan we geen softwarematig maatwerk toe. Maatwerk
passen we alleen toe op de invoering
(niet elk bedrijfsonderdeel is identiek
of staat voor dezelfde uitdagingen).
Scope: we voeren een nieuwe manier
van werken in die op de toekomst gericht is. We proberen zo min mogelijk
ellende uit het verleden (bijvoorbeeld
door migratie) mee te nemen. Pas als
de nieuwe manier van werken staat,
dweilen we niet langer met de kraan
open, en gaan we ons druk maken over
‘wat te doen met al die oude informatie’. De samenwerkingsomgeving lost
niet in één keer dertig jaar ellende van
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netwerkschijven, mailboxen en maatwerkdocumentsystemen op.

Vaart: we voeren digitaal werken zo
snel (en zo simpel) mogelijk voor heel
de organisatie in. Doen we er te lang
over, dan krijgen de natuurlijke tegenkrachten (een organisatie is namelijk
net een mens en daarmee slechts zelden veranderingsgezind) de kans om
sterker te worden… en komt de invoering in gevaar.

Doel van de samenwerkingsomgeving

Het doel van de samenwerkingsomgeving,
op zijn kortst samengevat, is: “het realiseren van een situatie waarbij vanuit één
plek zowel intern als met allerlei externe
partijen makkelijk kan worden samengewerkt, waarbij gelijktijdig de digitale archivering meteen goed wordt geregeld.”
De samenwerkingsomgeving moet een
einde maken aan “de versnippering van
informatie.” Want: “Het volledig en goed
digitaal toegankelijk hebben van alle
relevante informatie creëert immers een
schat aan nieuwe mogelijkheden voor
moderne vormen van samenwerking met
regie- en ketenpartners, welke anders niet
mogelijk zouden zijn.“
Tot zover niets nieuws onder de zon. Toen
we in 2002-2003 de invoering van Hummingbird bij het ministerie van Algemene
Zaken begeleidden, schreven we – al was
het niet letterlijk – hetzelfde.
Hummingbird is een systeem dat we
tegenwoordig her en der mogen helpen
‘uitfaseren’. Zo snel gaat dat.
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Invoering in fasen

Het is verstandig om de invoering van een
samenwerkingsomgeving in duidelijk herkenbare fasen onder te verdelen. Denk
bijvoorbeeld aan:

Intakefase
Deze fase staat in het teken van “eigen
huis op orde brengen”. Je vertaalt je uitgangspunten voor digitaal werken naar
visie, beleid, kaders, afspraken en functionele blokken. Noem het voor het gemak
‘governance’. Deze governance is de basis
voor de standaardinrichting van je samenwerkings- omgeving en dus ook voor je
functioneel ontwerp.

Activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn:
Opstellen van een uitvoeringskader,
waaronder een projectstartarchitectuur (PSA), voor digitale archivering en
recordsmanagement.
Opstellen en vaststellen van een visie
op digitaal samenwerken en de digitale
werkplek.
Vaststellen welke manieren van werken de organisatie kent en welke functionaliteit de samenwerkingsomgeving
daarvoor moet leveren.

Het is van groot belang deze vertaling op
het juiste niveau te laten goedkeuren.
Tijdens de uitrol zul je immers nog vele
malen vragen krijgen als “wie heeft dit
besloten?” en “waarom hebben we dit zo
ingericht?” Steun van het management,
voorafgaand aan de implementatie, is
ontontbeerlijk. Dit gaat verder dan alleen
woorden. Juist voor het management geldt
“Walk the talk”.

Voorbereidings- en inrichtingsfase
Je richt de samenwerkingsomgeving in
voor de verschillende werkwijzes die
binnen je organisatie voorkomen.
Elke werkwijze vraagt om een speciﬁeke
verzameling functionaliteiten.

Activiteiten zouden bijvoorbeeld kunnen
zijn:
Opstellen en vaststellen van het functioneel ontwerp voor de inrichting van
de samenwerkingsomgeving. Dat kan
in de vorm van een traditionele beschrijving van functionaliteit, het kan
ook in de vorm van ‘user stories’. Op
uitvoerend niveau beschrijven wat een
gebruiker in een bepaalde rol in de
samenwerkingsomgeving wil kunnen
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doen om zijn werk te kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld: “Ik wil als zaakeigenaar een zaakdossier kunnen
sluiten.”

De user stories bevatten zowel de
wensen van eindgebruikers als die
van de organisatie als geheel.
Ze worden opgehaald bij ‘gewone’
eindgebruikers, maar uiteraard ook bij
medewerkers met een ‘bijzondere rol’
in de informatiehuishouding.
Inrichten van digitaal archiveren in
de samenwerkingsomgeving.
Digitaal archiveren moet functioneel
worden beschreven, waarbij in elk
geval wordt vastgesteld op welke

S

Minister smijt Belg in digitaal bad

De Belgische Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo vindt de digitale vaardigheden van
zijn landgenoten onvoldoende. Hij heeft allerlei wilde plannen. Zo wil hij kinderen in hun vrije tijd
leren coderen, scholen belonen als ze digitaler worden en ook medewerkers van scholen het digitale
pad op sturen. De middelen: opleiding, workshops en zelfs digitale kampen!

Zijn verklaring: “In 2020 zullen volgens de Europese commissie negen jobs op tien digitale vaardigheden vereisen. Vandaag beschikken slechts zes op tien Belgen over genoeg digitale vaardigheden.
We moeten dus nog een belangrijke kloof overbruggen.”

De Croo staat bekend om zijn digitale gezindheid: kort na zijn aanstelling als bewindsman verzamelde hij een groep ‘digital minds’ om zich heen om van België een digitale koploper te maken. Net
als in het voetbal wil België Nederland gezwind voorbijsteken.
De eerste plannen voor verbetering van de digitaliteit van het land hadden te maken met infrastructuur, mobiel internet en andere ‘hardwareplannen’. Nu heeft de minister zijn burgers zelf in het
vizier.
Een verdere uitleg van de plannen is te vinden op de website digitalchampions.be.

Bron: De morgen september 2015
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manier documenten, dossiers, processen, selectiecriteria en het proces van
bewaren en vernietigen samenhangen.
Opzetten van een goede gebruikersorganisatie.
Een evenwichtige gebruikersorganisatie is wenselijk voor draagvlak en om
de projectorganisatie te kunnen adviseren, bijvoorbeeld over het uitvoeren
van functionele wensen.

Pilotfase
De pilotfase gebruik je om te toetsen of
wat je bedacht hebt in de praktijk van
alledag werkt. Dus een bedrijfsonderdeel,
projectorganisatie of procesgroep gaat aan
het werk in de samenwerkingsomgeving
en rapporteert zijn bevindingen. Het is aan
te bevelen de pilot op iteratieve wijze uit
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te voeren, in eendrachtige samenwerking
met het primair proces (de pilotdeelnemers). Zeer waarschijnlijk leidt de pilot tot
aanpassingen op het gebied van techniek,
functionaliteit, beheer en/of veranderopgave.

Uitrolfase
Focus van de uitrol is zo snel mogelijk
iedereen over te brengen naar de samenwerkingsomgeving, met daarbij gepaste
(bij je organisatie passende) aandacht voor
begeleiden van de verandering in techniek
maar ook in houding en gedrag. Door alle
medewerkers snel over te zetten naar de
samenwerkingsomgeving en oude opslagmogelijkheden af te sluiten wordt het voor
medewerkers minder aantrekkelijk om
terug te vallen in “oud gedrag”.

Buiten scope

Een verstandig projectmanager houdt de
volgende activiteiten buiten scope van zijn
invoeringstraject:
Migratie-activiteiten van oude systemen naar de samenwerkingsomgeving.
Migratie tegelijk uitvoeren met de invoering van iets nieuws, leidt er onvermijdelijk toe dat je project meer in het
teken komt te staan van ‘opruiming
van oude rommel’ dan van een overgang naar het nieuwe. En oude rommel is bij veel organisaties: dertig jaar
losgeslagen mappenstructuren op de
netwerkschijf, vijftien niveaus diep, en
alleen maar gericht op het tijdelijk
gemak van het individu.
Natuurlijk is migratie een belangrijk
aandachtspunt voor de organisatie,
maar je moet het beleggen in speciﬁeke projecten gericht op migratie.
Als de nieuwe omgeving al in gebruik
genomen is.

Doorontwikkeling van de samenwerkingsomgeving.
Ook functioneel moet je je scope beperken. Je voert dus een basisvorm van
digitaal samenwerken in. Voor sommige medewerkers is dat even een
stap terug. Maar als je ‘verschillende
functionele releases’ onderdeel laat
zijn van je project, loopt dat project
enorme vertragingen op alleen al door
de eindeloze discussies die ontstaan.
Dus: verzamel de functionele wensen
die naar boven komen tijdens de uitrol
in het dossier ‘Functionele verbeteringen na uitrol’ en draag ze bij voorkeur
over aan de lijn. Die ze na aﬂoop van
het project in een rustig tempo kan

plannen en invoeren. Dit verloopt via
een gestructureerd en gecontroleerd
proces. Hetzelfde geldt voor de ‘specials’ die je in iedere organisatie tegenkomt: manieren van werken die
speciﬁek zijn voor een afdeling of een
proces. Zet deze helemaal aan het
einde van je project of draag ze over
aan de lijn.

Borging daadwerkelijk gebruik van de
samenwerkingsomgeving na de uitrolfase.
Een projectorganisatie heeft een inspanningsverplichting om gebruik van
de omgeving te maximaliseren. Meer
niet. De daadwerkelijke verantwoordelijkheid ligt bij de lijnmanagers. Zorg
dus tijdens je project voor regelmatige
overdracht van opgeleverde onderdelen van de samenwerkingsomgeving
aan de lijn.

Herkenbaarheid

Herkenbaarheid betekent: baseer de inrichting op de manieren van werken die je
organisatie kent. Dat helpt je ook bij het
op orde krijgen van je digitaal archief.

Een samenwerkingsomgeving kan alleen
een succes worden als de organisatie zich
herkent in de werkwijzes of manieren van
werken die de samenwerkingsomgeving
ondersteunt, terwijl tegelijkertijd digitale
archivering (zoveel mogelijk ‘onder water’)
is geregeld.

Hoe?
Veel organisaties kiezen bij het inrichten
van hun samenwerkingsomgeving principieel voor procesgericht werken. Dat bete-
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kent niet dat die organisaties slechts één
manier van werken kennen. Welnee! Procesgericht werken betekent: zorgen dat iedere manier van werken binnen de
samenwerkingsomgeving gekoppeld is aan
de procesarchitectuur van de organisatie.
En via die koppeling aan een (werk)proces
ook aan archiefbeheer.

Anders dan bij zaakgericht werken houd je
er dus rekening mee dat niet alle dossiervorming binnen de organisatie op precies
dezelfde manier plaatsvindt. Er is een
groot verschil in dossiervorming – vooral
in eindgebruikersbeleving – tussen uitvoeren van een project, verstrekken van een
subsidie of in stand houden van een vergadercyclus. Het zijn verschillende manieren
van werken die vragen om
verschillende manieren van digitale ondersteuning en dossiervorming. Zo wil je voor
bijvoorbeeld een project werken met uitgebreidere dossiers dan voor een subsidie,
en wil je bij een vergadering werken met
een doorlopende actielijst en binnen je
team niet.
Het aantal werkwijzen houd je, met het
oog op overzichtelijkheid en standaardisatie, zo beperkt mogelijk. Over het algemeen kom je in (kantoor)organisaties de
volgende tegen:
procesgericht werken;
projectmatig werken;
samenwerken in teams;
vergaderen;
bestuurlijke besluitvorming;
kennis delen.
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Informatie-architectuur

Ook zul je besluiten moeten nemen over
de belangrijkste uitgangspunten voor je
informatiearchitectuur.
Voorbeelden te over:
Geen maatwerk: aan functionele wensen zal niet worden voldaan middels
maatwerk in de samenwerkingsomgeving, er zal altijd worden gekozen voor
een combinatie van standaardfunctionaliteit, inrichting en werkafspraken.

Open tenzij: om de samenwerking in
en buiten de organisatie te vergemakkelijken, hebben alle medewerkers van
de organisatie minimaal leesrechten in
de hele omgeving, behalve daar waar
bijvoorbeeld personeelsvertrouwelijke
of commercieel vertrouwelijke informatie is opgeslagen.

Hiërarchische structuren of gebruik van

metadata (in plaats van mappen).

Activiteiten in het kader van het opstellen
van de informatie-architectuur kunnen
zijn:
Opstellen en vaststellen van een generiek metadatabeleid en –model.
Neerzetten van een systeemonafhankelijk metadatamodel (onderscheid generiek en speciﬁek) met onderliggende
taxonomie, waardenlijsten en meertalige thesaurus (toepasbaar voor alle
soorten documenten/informatie) t.b.v.
terugvindbaarheid van informatie incl.
beleid voor het beheer van het metadatamodel.In de praktijk is dit het vaststellen van de minimaal verplichte
metadata per document of dossier.
Daarna het vaststellen welke vrije la-

bels kunnen worden aangeboden op
lagere niveaus, om eindgebruikers de
mogelijkheid te geven hun informatie
te ‘ordenen’.

Opstellen, vaststellen en inbeheername processtelsel ten behoeve van
de inrichting van de samenwerkingsomgeving. Zorg voor een generieke
inrichting van de samenwerkingsomgeving op basis van templates en
voorkom dat er “specials” komen. Stel
tevens uitgangspunten voor het beschikbaar stellen van “specials” op. Uitgangspunten kunnen bijvoorbeeld zijn:
specials aan het einde van de
uitrol;
ook voor specials is geen maatwerk
mogelijk.

Opstellen en vaststellen van inrichtingsstructuren op basis van het
processtelsel.
Na vaststelling van de inrichtingsstructuren vormen deze de basis voor de
uitrol van de samenwerkingsomgeving.
Alleen de proceseigenaar kan na vaststelling nog besluiten om de inrichtingsstructuren aan te laten passen.
Per inrichtingsstructuur is duidelijk
vastgelegd wie als proceseigenaar
wordt beschouwd en bevoegd is om
wijzigingen vast te stellen.
Bepalen basis applicatiearchitectuur
voor bestanden.
Het gaat hier om het bepalen en vaststellen van de informatiearchitectuur
inclusief de koppelvlakken met andere
applicaties. Welke soorten informatie
worden in de samenwerkingsomgeving
gemaakt, opgeslagen en gedeeld? En
welke soorten informatie in (andere)

applicaties. En zijn integraties (koppelingen) met andere applicaties is wenselijk? (Liever niet!)

Bepalen strategie t.a.v. netwerkschijven.
Bekende “killer” van je samenwerkingsomgeving is het instandhouden
van de traditionele netwerkschijven.
Medewerkers vluchten gemakkelijk
naar netwerkschijven (of blijven erop
werken alsof er niets aan de hand is)
zolang deze beschikbaar zijn. Je moet
een strategie bedenken om dit te voorkomen.

De betekenis van kwaliteit in
de samenwerkingsomgeving

In een samenwerkingsomgeving moet iedere medewerker zijn bijdrage leveren.
Medewerkers worden zelf verantwoordelijk voor het (documentaire) informatiebeheer.
Dat betekent dat de medewerkers zelf de
bestanden voorzien van de juiste naam en
andere metadata om zo de informatie toegankelijk te maken. Ook zetten de medewerkers de documenten zelf ‘op de juiste
plaats’ in de samenwerkingsomgeving.
Realiseren van bewustzijn van die verantwoordelijkheid en handelen in de geest
daarvan is een belangrijk onderdeel van
de veranderopgave.

De basis voor de kwaliteit wordt gelegd
met:
een goede inrichting (koppeling werkvormen en samenwerkomgevingen aan
processen);
bewustwording en;
heldere werkafspraken.
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Handelen alle medewerkers naar die werkafspraken, dan ontstaat vanzelf een kwalitatief goede omgeving.
In de praktijk zullen meer maatregelen
nodig zijn om een kwalitatief goede werkwijze te realiseren:
Regelmatig toetsen op gebruik van de
omgeving (volledigheid, juistheid);
Medewerkers benoemen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van
de toetsing;
Medewerkers benoemen die hun collega’s kunnen ondersteunen bij het juist
gebruik van de omgeving.

Activiteiten in het kader van kwaliteit:
Opstellen en vaststellen van een generieke set werkafspraken voor het gebruik van de samenwerkingsomgeving.
In de werkafspraken staan onderwerpen als metadatering, naamgeving, etc.
opgenomen. Ieder organisatieonderdeel dat start met werken in de samenwerkingsomgeving conformeert zich
minimaal aan deze set werkafspraken.
Opstellen en vaststellen van een kwaliteitstoets voor de kwaliteit van de opgeslagen (documentaire) informatie in
de samenwerkingsomgeving.
In de kwaliteitstoets staan verschillende elementen van document- en
recordmanagement opgenomen o.b.v.
wet- en regelgeving.

Bedenken en realiseren beheermodel
Een goed beheermodel is randvoorwaardelijk voor een succesvolle implementatie
van digitaal werken. Daarbij is het van
groot belang dat de beheerprocessen voor
de eerste go live getest en vastgesteld zijn.
62

De ervaring leert :
Een project voor de invoering van een
samenwerkingsomgeving moet kort
zijn: zo snel mogelijk moeten alle medewerkers van de organisatie over naar
de nieuwe digitale werkwijze – die
moet vrij basaal zijn en samenwerken
simpel ondersteunen. In een later stadium, na de projectfase, zorgt de organisatie zelf voor doorontwikkeling van
de omgeving.
Over het algemeen voer je een samenwerkingsomgeving niet met een big
bang in, maar per proces of organisatieonderdeel. Dat betekent dat een
deel van de samenwerkomgeving al
in productie is terwijl een ander deel
nog wordt ingericht. Dit levert altijd
beheervraagstukken op. Om deze te
tackelen, is het verstandig het beheerteam binnen het project mee te laten
groeien.
Het beheerteam is onderdeel van de
projectorganisatie. Hoe meer samenwerkomgevingen in beheer komen,
hoe groter het beheerteam wordt. Aan
het eind van het project bestaat de
projectorganisatie alleen nog maar uit
het beheerteam, en is het project ‘op
natuurlijke wijze’ in beheer overgegaan.
Technisch beheer
Bij de invoering kun je de technische aspecten het best beleggen bij een ‘deelprojectleider techniek’. Er moet van alles
worden geregeld en uitgezocht om de
nieuwe samenwerkingsomgeving ‘naadloos’ op te nemen in technische omgeving.
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Functioneel beheer
Bij functioneel beheer komt het hele palet
aan rolverdeling naar voren:
eindgebruiker;
superuser;
sitebeheerder;
taxonomiebeheerder;
functioneel beheerder samenwerkingsomgeving.

Deze rolverdeling moet in de praktijk worden uitgewerkt, in de vorm van:
werkafspraken;
rechten in de samenwerkingsomgeving.

Archiefbeheer
Speciale aandacht is nodig voor archiefbeheer. Activiteiten rond het inrichten van
het beheermodel:
Beheerorganisatie ontwikkelen en
inrichten. Inrichten processen van
beheer voor processtructuur, metadatamodel, autorisatiemodel en applicaties voor processtructuur, metadata,
autorisatie, digitale archivering, samenwerking en zoekmachine. Tijdens
dit proces is het van belang dat er ook
duidelijke afspraken worden gemaakt
over wie welke verantwoordelijkheden
heeft in de beheerorganisatie.
Leg de basis voor een goede feedback
over gebruikerservaringen door een
actieve organisatie van superusers
(of keyusers) op te zetten.
Superusers zitten binnen het primair
proces. Zij kunnen een goede verbinding vormen tussen programma en primair proces om bv. te informeren over
gebruik, functionele wensen etc.
Uitgebreide Help-en-Ondersteuning
opzetten.
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Het opzetten van een wiki-omgeving
waarin alles te vinden is over (werken
met) de samenwerkingsomgeving,
draagt bij aan het afvangen van beheervragen en realiseren van kennisdelen over de samenwerkingsomgeving.
Deze omgeving moet vanaf dag één
beschikbaar zijn.

Veranderopgave

Een samenwerkingsomgeving inrichten is
het moeilijkste niet. Het moeilijkste is om
alle medewerkers op een goede manier in
die omgeving te laten werken. Een groot
deel van de werkzaamheden in het invoeringstraject heeft betrekking op de veranderopgave: “That’s where the change
management is coming in.” Ofwel: werken
aan bewustwording van het organisatiebrede belang van het centraal opslaan van
informatie en het vervolgens samen (kunnen) gaan delen daarvan.
Cruciaal tijdens dit implementatietraject is
de voorbeeldrol van de directie en alle managers! Zij moeten achter de uitgangspunten en de uitrol staan, en dat ook laten
zien in houding en gedrag (‘geen woorden
maar daden’). En dat ook op momenten
van tegenslag en weerstand.
Activiteiten binnen veranderopgave
Borgen van draagvlak vanuit directie
en management.
Het borgen van het draagvlak is opgenomen als aparte stap omdat de ervaring leert dat dit een belangrijke
succesfactor is. Met directie en management worden concrete afspraken
gemaakt om bij gesignaleerde risico’s
actief te sturen in het managen van
deze risico’s.

Opstellen en vaststellen implementatiestrategie voor zowel uitrol als levering functionaliteit.
Opstellen implementatiestrategie voor
uitrol en de functionaliteit door het
combineren van de proces, metadata
en autorisatie in de generieke functionaliteiten voor samenwerking en
digitale archivering voor de speciﬁeke
samenwerkingsvormen.
Vaststellen en uitwerken veranderopgave ten behoeve van de invoering van
digitaal werken.
Bepalen van de veranderopgave en de
gewenste resultaten op strategisch,
tactisch en operationeel niveau.
Ontwikkelen en beheren veranderaanpak op basis van vastgestelde veranderopgave die aansluit bij cultuur van
de organisatie.
In de veranderaanpak worden instrumenten opgenomen als verandersessies, e-learning, gebruikers- ondersteuning, klassikale bijeenkomsten,
voorlichtingsbijeenkomsten. Daarbij is
het van groot belang een veranderaanpak te kiezen die past bij de organisatie. Een veranderaanpak moet passen
bij organisatiecultuur en soort mensen.
De aanpak in Zuid-Nederland moet anders zijn dan in Noord-Nederland!
Ontwikkelen en realiseren van een
communicatietraject dat aansluit bij
de cultuur van de organisatie.
Het gaat om het voorlichten van de
medewerkers, verkrijgen van draagvlak
binnen de organisatie. Denk aan een
projectsamenwerkingsomgeving, digitale nieuwsbrief, informatiebijeenkomsten. Daarnaast is het wenselijk om
een projectleider communicatie in het
programmateam op te nemen om de

communicatie te sturen en mee te
werken aan het ontwikkelen van het
veranderaanpak.

De gevolgen van de invoering voor organisatie kort beschrijven, om in de
communicatie te kunnen gebruiken,
met aandacht voor:
invoering en nieuwe manier van
werken doen even pijn;
je documenten op een logische
plek, met een goede naam, beschikbaar voor organisatie en collega’s is een natuurlijk onderdeel van
het werk – wie beweert daar van
niet?
ontstaan van nieuwe rollen en
verdwijnen van oude rollen;
overgangssituatie;
inspanningen die de organisatie
moet doen.
Ontwikkelen en realiseren van een verandertraject voor de teams die zich
bezig houden met functioneel beheer
en team DIV. Deze teams krijgen andere en/of nieuwe taken. Team DIV
krijgt nieuwe rollen. Dit vraagt bij deze
teams om een aanpassing van kennis,
vaardigheden, houding en gedrag.
Opzet van een team van projectleiders
voor de daadwerkelijke uitrol. Ze moeten het verandermanagement ondersteunen: inhoudelijk deskundig,
vasthoudend, begrijpend, communicatief.
Naast de uitrol zijn deze projectleiders
ook betrokken bij het vaststellen van
de veranderopgave. En daarna bij het
ontwikkelen en realiseren van het
verandertraject.
Opzet van een team wat gebruikers-
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ondersteuning gaat geven. Dit team
moet vroegtijdig opgezet worden
omdat selectie en trainingen de nodige
tijd vragen nog voor de eerste go live.
Daarna kan het team pas ingezet
worden.
Ontwikkelen en realiseren van een
werkwijze om resultaten van het invoeringstraject te borgen.
Na de go live begint de nieuwe manier
van werken pas. Het komt voor dat
medewerkers in “oud” gedrag terugvallen. Op één of andere manier zal de organisatie energie moeten steken in het
borgen van het juiste gebruik van de
samenwerkingsomgeving. Het gaat dan
vooral om het introduceren van een
‘werkwijze rond borging’. De uitvoering
is een verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie.

Operationele governance

In de operationele governance leg je alle
werkafspraken en inrichtingsafspraken en
gebruiksafspraken rond de samenwerkingsomgeving vast. We noemen de
governance operationeel omdat:
hij gaat over dagelijks operationeel
werk;
ontstaan tijdens het project, de
‘operatie van de organisatie’.

Onderdelen van het opstellen van de operationele governance zijn onder meer:
Opstellen en vaststellen van uitgangspunten standaardfunctionaliteit vs.
maatwerk.Het advies is duidelijk:
geen maatwerk.
Impactanalyse samenwerken en
dynamische archivering op de
beheerorganisatie.
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Opstellen van de wensen en eisen voor
het beheer van het processtelsel,
metadatamodel, autorisatiemodel en
samenwerkingsplatform/digitale archivering/recordmanagement en evt.
externe aansluiting/koppelvlakken.
Opstellen en vaststellen van het autorisatiebeleid en –model. Opstellen autorisatiebeleid en -model rekening
houdend met wensen en eisen t.a.v.
externe toegang.
Vaststellen van de uitgangspunten en
het beleid voor informatiebeveiliging
binnen de samenwerkingsomgeving.
Toegang wel/niet via Active Directory.
Duidelijk spelregels vooraf zijn hiervoor
nodig.

Risico’s (kwaliteit van de uitrol)

Geen (tijdig) vastgestelde visie en uitgangspunten beschikbaar ten aanzien
van digitaal werken en de digitale
werkplek.
Geen (tijdige) invulling van de benodigde techniek om te starten met de
samenwerkingsomgeving en digitaal
archiveren.
Te brede scope: als je de uitfasering
van oude systemen, opruiming van
enorme informatiebestanden, migraties en ingewikkelde koppelingen
onderdeel maakt van je traject, introduceer je zoveel afhankelijkheden dat
de kans op succes minimaal wordt.
Werk bij voorkeur (als organisatie) met
verschillende projecten om alles wat je
wilt te realiseren.
Onvoldoende draagvlak vanuit directie
en middlemanagement tijdens de
invoering van de samenwerkingsomgeving.

Onvoldoende tijd en beschikbaar voor
- of prioriteit geven aan opleiding en
het inzetten van de verandering, kan
zorgen voor slecht gebruik en vervallen
in ‘oud’ gedrag.
De hoeveelheid in te vullen metadata
(per document) is te veel en bestaat
niet uit verplichte velden, waardoor
het gebruik wordt ondermijnd.
Medewerkers blijven uit gemakzucht
eigen laptops en systemen gebruiken
voor documentopslag.
Externe medewerkers zijn te weinig
betrokken bij de organisatie om de
nieuwe werkwijze te dragen.
Medewerkers voelen zich niet verantwoordelijk voor documentbeheer en
vinden het niet ‘hun werk’ om mee te
werken aan de overstap naar de
samenwerkingsomgeving.
De migratielast is onvoldoende inzichtelijk omdat onvoldoende duidelijk is
in welke omgevingen/systemen documenten zijn opgeslagen.

En tot slot…

Het is een illusie te denken dat je in een
kort en helder afgebakend project je einddoel kunt bereiken: een samenwerkingsomgeving waarin alle medewerkers al hun

informatie delen en archiveren en ook nog
eens volledig werken volgens de werkafspraken die gemaakt zijn.
Vergeet het maar. Medewerkers houden
nog lange tijd (soms noodgedwongen,
soms uit eigengereidheid) vast aan oude
manieren van werken, oude systemen,
noem maar op.

De verleiding is groot om dan de scope van
je project wat uit te breiden. Doe het niet!
Klein en simpel zijn allebei ﬁjn. En geven je
in elk geval nog de kans om het maximale
uit je project te halen. Een samenwerkingsomgeving die geschikt is voor samenwerken (aan documenten) en digitaal
archiveren. Over de inrichting en het
gebruik waarvan duidelijke afspraken
zijn gemaakt. En die in gebruik is bij alle
medewerkers van de organisatie.
Daarmee heb je de organisatie de kans en
het middel gegeven om samenwerken op
een verantwoorde manier vorm te geven.
De organisatie zelf gaat over de doorontwikkeling en het bevorderen van het gebruik van de samenwerkingsomgeving.
Zodat er – om die vaak minder sympathiek
gebruikte uitdrukking uit de kast te halen –
een einde komt aan ‘dweilen met de kraan
open’.

1 Ad van Heijst, Een Roadmap voor digitaal informatiebeheer: de i-schijf als basis voor digitaal werken (2014).
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“Van elk document krijg je gedoe”

In gesprek met Marcel Zondervan en Arjan van Dijk
In gesprek met Marcel Zondervan,
manager I&A bij Woonstad Rotterdam en
Arjan van Dijk, ten tijde van het gesprek
manager IT bij Stadgenoot Amsterdam,
bij verschijning van dit boek Directeur
Solution Management bij cegeka-dsa
en in die rol verantwoordelijk voor de
toekomstig te ontwikkelen producten
voor woningcorporaties.

In de jaren negentig leek er één bedrijfstak
te zijn die voorop liep in de digitalisering
en al zijn enorme dossiers liet scannen: die
van de woningbouwverenigingen. Alle
huurdersdossiers gingen door de scanner,
alle huurdersdocumenten konden voortaan digitaal worden geraadpleegd.
In de nieuwe eeuw hoorde je weinig van
digitaal werken bij woningbouwverenigingen. Ze veranderden in steeds commerciëler bedrijven, de bedrijfstak noemde zich
de corporatiesector, er waren heel wat
schandalen.
Rond de corporaties ontstond een industrie van gespecialiseerde IT-bedrijven.
De sector had haar eigen leveranciers en
adviseurs. Wat is er gebeurd in die jaren?
En waar staan de corporaties nu? In
gesprek met Marcel Zondervan van
Woonstad Rotterdam en Arjan van Dijk,

toen nog van Stadgenoot Amsterdam.
Allebei verantwoordelijk voor de IT en
informatievoorziening en allebei betrokken
bij CORA, de referentie-architectuur voor
de corporaties.

Herinneren jullie je dat ook zo?
Dat de corporaties vroeg digitaliseerden en daarna pas op de
plaats maakten.
Arjan: Ik werk sinds 2005 in de corporatiesector. Ik heb weinig ervaring met wat er
voor die tijd gebeurde. Ik weet dat woningbedrijf Ymere startte met het digitaliseren van dossiers in 2005-2006. Dat gold
als redelijk laat.
Marcel: Haha, wij begonnen in 2013.
Voor die tijd was alles ouderwets op
papier. Ik ben daar niet ongelukkig mee,
dat we zo laat begonnen. We hebben in
elk geval niet teveel gedigitaliseerd.

Eerder dus een andere ontwikkeling: van vastgoedgericht
naar klantgericht.

Arjan: Die digitalisering in de jaren negentig gebeurde een beetje op de ouderwetse
manier. Corporaties zijn van oudsher gericht op het vastgoed. Alles is georgani69

seerd rond woningen en panden. Van ons
vastgoed wisten we alles, van onze huurders zo goed als niets.
Dienstverlening aan de klant was eigenlijk
nooit nodig voor een corporatie als de
onze. We werken in de Randstad en dat is
een kraptegebied. Als een huurder boos
was, stonden allang tien anderen klaar die
de huur wel wilden overnemen.
Het is pas een aantal jaren tot ons doorgedrongen dat we klantgericht en zaakgericht, dus gericht op dienstverlening,
moeten werken. Daarmee kantelt ons organisatiemodel. Dat werkt alleen als we
voldoende weten van onze klanten. De
corporaties zijn eigenlijk in paniek omdat
ze niets weten van hun klanten. Ook de
systemen die we gebruiken zijn georiënteerd op vastgoed.
Daar moet nu van alles in en omheen worden gebouwd om informatie over klanten
goed te kunnen vastleggen en gebruiken.

Marcel: Mijn corporatie is ook nooit een
voorloper geweest in digitaal werken. Ik
werk hier vanaf 2007 en ik heb nog meegemaakt dat je vanaf één werkplek naar
buiten kon e-mailen, meer niet. Eerlijk gezegd vind ik de digitalisering van al die
huurdersdossiers nogal overschat. Het
komt maar zelden voor dat een dossier
wordt geraadpleegd, ook digitaal. Alle informatie staat in het ERP, ons centrale informatiesysteem.

“Er moet ruimte voor mensen zijn, ruimte voor maatwerk in het proces.”

Arjan: Een helder voorbeeld van hoe
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weinig corporaties eigenlijk wisten van hun
klanten is de Bijlmerramp. Daar waren
meer dan tweehonderd woningen verwoest en toch waren er oﬃcieel maar zevenentwintig doden. Iedereen kon op zijn
vingers natellen dat dat niet klopte. Maar
de corporatie wist gewoon niet wie er
woonde.

Die ontwikkeling van vastgoedgericht naar klantgericht werken
vraagt om ondersteuning die
vaak zaakgericht werken wordt
genoemd.

Marcel: Ik twijfel nog steeds of zaakgericht
werken de term is die de lading dekt. We
zijn onze processen eigenlijk resultaatgericht gaan inrichten en dat noemen we
zaakgericht. De aanleiding bij ons was het
besef dat onze processen niet heel ingewikkeld zijn, maar wel heel duidelijk mensenwerk. Er moest ruimte voor mensen
zijn, ruimte voor maatwerk in het proces.
Daarom had het niet veel zin alle processen volledig te beschrijven en in stappen
uit te werken. Het was veel slimmer om de
resultaten van de stappen en de processen
te benoemen. Hoe je die resultaten bereikte, was van minder belang.

“We zijn onze processen
resultaatgericht gaan
inrichten en dat noemen
we zaakgericht.”

Arjan: Bij ons was de aanleiding meer dat
we de verantwoordelijkheid voor een
proces van begin tot eind willen regelen.

Voorheen waren steeds verschillende afdelingen verantwoordelijk voor een stapje in
een proces. Als hun stapje gedaan was,
vergaten ze het weer. Zo was er ook weinig
reden om informatie uit te wisselen. En zo
bleef er veel liggen.

Een goed voorbeeld is de huuropzegging.
De ene afdeling bepaalde bij een huuropzegging of onderhoud nodig was. Als dat
zo was, moest de volgende afdeling het
onderhoud regelen. Soms was daar geen
budget voor, en moest dat eerst worden
gevonden. Dat wisten die afdelingen niet
van elkaar en dan gebeurde het zomaar
dat een woning (midden in Amsterdam!)
een paar weken voor niets leegstond.
Wat hebben we gedaan? We hebben van
het verhuur-mutatieproces één proces
gemaakt met één verantwoordelijke. Het
resultaat van het proces is: een nieuwe
huurder. Onderdeel van de afspraken: er
moet binnen een paar dagen een nieuwe
huurder zijn. Eigenlijk is dat de kern van
zaakgericht werken: de klant bepaalt wanneer iets gebeuren moet, wij zorgen dat
het gebeurt. We leggen de gegevens vast
en alles wordt meetbaar.

Daarmee kun je processen beter vergelijkbaar maken, ook tussen corporaties onderling. Alle corporaties dachten bijzonder te
zijn, met bijzondere processen, en ook de
IT-leveranciers hielden die illusie graag in
stand. Daarom zaten we opgescheept met
systemen met veel maatwerk. De zaakgerichte aanpak laat zien dat dat niet zo is.
De processen verschillen niet. Hoogstens
verschilt de omgeving waarin je werkt: de
ene corporatie zit in een kraptegebied, de
andere in een krimpgebied.

“De kern van zaakgericht
werken: de klant bepaalt
wanneer iets gebeuren
moet.”

Marcel: En die verschillen los je dus op
met maatwerk door mensen, niet door
systemen.
Wij hebben een keer geprobeerd met een
aantal corporaties samen de processen te
beschrijven rond beheer en leefomgeving.
Dat lukte eenvoudigweg niet. Toen hebben
we het zaakgericht aangepakt – we hebben dus gekeken naar de resultaten die je
wilde bereiken met beheer en leefomgeving. Daar was iedereen het snel over
eens.
Arjan: Op basis van de gegevens en resultaten die je op die manier verzamelt, kun
je benchmarken. Niet alleen in je eigen
organisatie, ook tussen de corporaties
onderling. Je gebruikt immers dezelfde
resultaten.

Overigens zijn we nog niet zover dat zaakgericht werken breed is ingevoerd bij de
corporaties. Gemeentes lopen voor, die
hebben de dwang van de overheid gehad,
die hebben een Kwaliteitsinstituut voor
Nederlandse Gemeenten dat werkt aan
die gemeenschappelijke taal. Wij zouden
graag een kwaliteitsinstituut voor de corporaties hebben. En wat meer dwang,
want ook in deze sector geldt: als niemand
zegt dat het moet, gebeurt het gewoon
niet.
Pas als dat geregeld is, kunnen wij de
nodige druk op de leveranciers leggen.
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Marcel: Omdat we in beheer en leefomgeving zaakgericht werken, kunnen wij wel
intern de prestaties van de wijkteams van
Stadswonen vergelijken. Het proces van
huuropzegging, of liever verhuurmutatie,
bestaat eigenlijk uit een paar workﬂows in
ons ERP-systeem. Medewerkers van de
wijkteams administreren de stappen in dat
systeem. Die stappen zijn checklists die ze
moeten afwerken. Iedere check levert een
datum en een tijd op. Omdat ze weten dat
gerapporteerd wordt over het proces, administreren ze dat nauwgezet. En omdat ze
nauwgezet administreren, beschikken wij
over steeds meer informatie.

“Verschillen los je op met
maatwerk door mensen,
niet door systemen.”

Het eerste jaar dat we zo werkten, hebben
we nog niet actief gerapporteerd. Na een
jaar hebben we de managers van de wijkteams bijeengroepen in een masterclass.
We hebben gezegd: “De eerste cirkel is
gemaakt. We hebben nu getallen en
conclusies. Die kunnen we gebruiken
voor verbeteringen. Zeg maar waar jullie
op willen sturen.”
Ze vonden het heel leerzaam en bruikbaar.
Nu willen ze vanuit de gegevens die we
hebben, naar de toekomst kijken. Prognotiseren. Hoe meer gegevens je hebt over
het verloop van processen, hoe beter je
vooruit kunt plannen.
We roepen niet alleen de managers bij
elkaar. Elk kwartaal hebben we ook een
pitstop voor alle medewerkers. Om onze
bevindingen te delen en vragen te beantwoorden. De medewerkers zelf vertellen
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dat ze nu veel meer rust hebben dan voorheen. Gewoon omdat het werk beter gestructureerd is. Zaakgericht werken helpt
dus met orde scheppen.

Arjan: Als je op die manier met processen
bezig bent, kijk je ook waar je voordelen
kunt behalen. Een van de manieren is: niet
meer alle stappen in het proces zelf uitvoeren, maar alleen de regie behouden. Je
kunt de oude en de nieuwe huurder best
afspraken laten maken over de oplevering
van een woning. Je geeft ze een formulier
mee dat ze samen invullen en ondertekenen. Daar hoeft niemand van de corporatie bij te zijn. Alleen als er toch nog
onenigheid ontstaat, moet je optreden.

Marcel: Ook daar heb je weer maatwerk.
Sommige huurders kun je bijna alles onderling laten regelen, bij andere moet je
dat niet proberen. Je kunt pas een keuze
maken als je voldoende weet van je huurders.

In zaakgericht werken zoals jullie erover spreken, kom ik maar
weinig documenten tegen. Bestaan die wel? En komen ze in
het zaakdossier terecht?

Marcel: Zaakgericht werken is bij ons niet
documentgestuurd. We streven namelijk
naar zo min mogelijk documenten in het
hele proces. Het liefst zet ik alle documenten in het huurdersportaal en krijg ik
daarop een akkoord van de huurder.

Arjan: Bij de studentenhuisvesting werkt
het al zo. Die doelgroep denkt er niet aan
om zich te melden bij een loket om formulieren door te nemen en te tekenen.

Die zeggen: zet maar ergens neer, ik kijk er
wel naar.

Marcel: Van elk document krijg je gedoe.
Met vertrouwelijkheid, met bewaartermijnen, je moet er van alles voor regelen.
Corporaties zijn gewend enorm veel documenten te maken. Als je puur kijkt naar
wat moet, dan moet je niet zo veel. Je hebt
een contract nodig, meer niet. In de loop
van de tijd zijn daar allerlei extra documenten aan gehangen. Verschrikkelijk.
Dat is het mooie van de CORA: dat is een
kapstok. Die kapstok zegt wat je nodig
hebt in een verhuurproces. Een contract.
Verder zijn er wat proceseisen en documenteisen.

Arjan: Vanouds zijn we erg documentgericht en administratief. Enorm veel sturing
binnen corporaties gebeurt op basis van
excelsheets. Allemaal losse documenten.
Daar moeten we ook vanaf.

In ons voordeel speelt dat we maatschappelijk onder druk staan door een aantal affaires. Als ik op een verjaardag kom en ik
zeg waar ik werk, vragen ze: “Waar staat je
Maserati geparkeerd?” Ook hebben veel
corporaties ﬁnanciële tegenwind door de
crisis. Er is vastgoed gebouwd maar er zijn
geen huurders voor. Daarnaast betalen we
ieder jaar 10% van de huursom aan verhuurdersheﬃng. Er is veel ﬁnanciële druk
om eﬃciënter te werken.
De afgelopen jaren hebben we de organisaties afgeslankt. De grens is bereikt: wil je
een bepaald niveau van dienstverlening
behouden, dan heb je een bepaald aantal
medewerkers nodig.
We richten ons nu op uitbesteden.

Uitbesteden van alles wat geen kerntaak
is. En ook proberen we zoveel mogelijk
stappen in de processen te laten uitvoeren
door onze klanten.

“Laat de huurder
het proces sturen.”

Onze huurder heeft belang bij het repareren van zijn kranen. Veel meer dan wij.
Laat die huurder dan ook het proces
sturen.

Ik kom uit de wereld van de banken. Dat
was een sector waar je pas iets verdiende
als je iets deed. Dat zit helemaal niet in de
genen van de corporaties. Die waren gewend achterover te leunen, op de 15de
van de maand drukten ze op de knop
‘prolongeren’ en dan stroomde het geld
weer binnen.
Dat is allemaal veranderd en dat is een
uitdaging. Dit jaar bijvoorbeeld moeten
we als corporatie de scheiding tussen
commercieel en sociaal vastgoed maken.
Sociaal vastgoed wordt dan natuurlijk heel
interessant… hoe gaan we dat opzetten,
inrichten, betaalbaar houden? Sociaal vastgoed is al heel lang verliesgevend. Commerciële partijen interesseert het niet.
Marcel: De trend bij ons is ‘slimmer werken’ en ‘slimmer automatiseren’.

Arjan: Ik zeg altijd tegen mijn collega’s:
loop nou eens door het kantoor en doe
alsof het jouw bedrijf is. Jij moet alle
salarissen betalen. Zou je het dan ook
zo doen? Of zie je wel mogelijkheden?
Bijvoorbeeld om strak te automatiseren?
Marcel: Als het om zaakgericht werken
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gaat, maken we de huurder een beetje eigenaar van de zaak. Ik heb weleens gedacht: waarom geven we hem geen tablet
om te communiceren met de corporatie?
Kan hij zijn meldingen meteen naar de
aannemer sturen, kan de aannemer in
actie komen. Wij hoeven alleen maar te
regisseren.

Arjan: Vergelijk het met de slimme meters
die energiebedrijven nu aanbieden.
Energiebedrijven gaan met steeds meer
partners samenwerken. Met winkels, met
thuiszorg. Waarom zouden ze niet met de
corporaties gaan samenwerken? Dat is
echt niet iets van de verre toekomst.
De apps zijn er al, het is alleen nog een
kwestie van organiseren. Dat is ook de
manier waarop we woningen willen
aanbieden. We schotelen ze voor aan
alle mensen die een huurwoning zoeken
en als ze interesse hebben, hoeven ze
alleen maar op een knop te drukken.

Marcel: Hoe meer informatie je hebt over
je huurders, hoe meer je geautomatiseerd
kunt doen. Mijn nieuwe hobby is ‘bedrijfsregels’. Zoveel mogelijk processen beschrijven in regels en die vervolgens
automatiseren. Zodat er nog maar weinig
mensenwerk overblijft. De huurders alles
onderling laten oplossen. Dat zou best
kunnen werken. Al werkt het niet voor
alle complexen in alle wijken.

Arjan: Haha, er zijn altijd tokkies onder.
Die hebben lak aan jouw bedrijfsregels.

Marcel: Nou ja, wat je eigenlijk doet… je
hebt allerlei gegevens over je huurders,
over meldingen die over hem zijn gedaan,
over huurachterstanden. Wat je weet, pas
je toe in je bedrijfsregels. Je biedt een
prachtige woning niet aan een huurder
aan als die allerlei gedoe heeft. Ook dat
kun je in bedrijfsregels vangen. Je kiest als
het ware de goede persoon bij de goede
zaak. Het is mijn droom dat we dat over
een jaar of drie hebben gerealiseerd.

Arjan: Ik noem dat conditiegestuurd verhuren. Voorwaarden stellen binnen je proces.
De basisvoorwaarde is dan dat je voldoende gegevens over je klanten verzamelt. Al die gegevens stop je in je ERP en
je ERP wordt de bron van je acties.

“De apps zijn er al, het is alleen
nog een kwestie van organiseren.”
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“Heel langzaam dringt het besef door
dat maatwerk overbodig is.”
Dat is ook altijd een voorwaarde die ik stel
aan onze automatisering. Het is prachtig
als we een app gebruiken, maar de gegevens die zo’n app verzamelt, moeten wel
in mijn ERP terechtkomen. Anders is het
kortetermijndenken en kan ik er nog niks
mee. In ons ERP zitten al onze gegevens bij
elkaar. Je moet een goede grote vijver aan
big data hebben om te kunnen vissen.

Marcel: Als je alle gegevens bij elkaar hebt,
ben je ook in staat technisch de goede dingen in een woning te doen. Je weet wat er
moet gebeuren en wat niet. Als je dan ook
nog zaakgericht werkt, dan ben je de eigenaar van het proces en houd je de regie.

Arjan: De wereld van de corporaties werkt
net als de wereld van de gemeenten. Leveranciers die bijna volledig moeten leven
van die ene sector. Die werken van oudsher tot vandaag de dag vanuit het principe
‘u vraagt, wij draaien!’ Alsof de corporaties
precies weten wat ze nodig hebben.

Het is een moeilijke markt om te standaardiseren, merken we, nu we een tijdje proberen om dat te doen. Zeker ook omdat er
steeds minder corporaties komen, een tendens die ook een paar leveranciers de kop
zal kosten. Dat is ook hun eigen schuld,
want ze volgen de ontwikkelingen niet,
ze blijven doen wat ze altijd deden.
Ik hanteer de 80-20-regel. Als tachtig
procent via de standaard gaat, probeer
dan niet die overige twintig procent voor

veel geld te laten bouwen. Daar krijg je
spijt van. Doe het gewoon handmatig. Als
je maatwerk laat bouwen, valt dat bij elke
upgrade van het systeem weer om. Je betaalt dus ook gewoon drie, vier keer voor
hetzelfde maatwerk.
Dus ons uitgangspunt is: laat de CORA die
tachtig procent standaardisatie regelen en
wij hebben een wereld gewonnen.

Marcel: Het is veel prediken hoor, ook in je
eigen organisatie. Heel langzaam dringt
wel het besef door dat veel maatwerk
overbodig is.

Arjan: Ik noem eens wat.. de huurverhoging, die is voor alle corporaties dezelfde.
Dus je zou denken: dat is zo geregeld, een
parameter in je systeem aanpassen en
alles is klaar voor het nieuwe jaar. Maar
nee hoor… dat was geen parameter, dat
was een getal dat in veel systemen op veel
plaatsen hard stond geprogrammeerd.
En elk jaar weer moest het met veel
moeite in veel tijd worden aangepast.

Marcel: Het is niet direct in het voordeel
van een leverancier om CORA-proof te zijn.
Je product wordt daardoor toch gemakkelijker uitwisselbaar.
Arjan: Het moet net zo werken als met
stroom. De leverancier maakt niet uit,
want het product voldoet aan alle
speciﬁcaties. Je moet kunnen wisselen
van IT-leverancier zoals je wisselt van
energiebedrijf.
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Marcel: Het is natuurlijk beeldspraak, want
wij zien ook wel de verschillen tussen
stroom en automatisering. Maar het is wel
waar je heen wilt.

Arjan: Als je nu wisselt van IT-leverancier,
staat je hele bedrijf een jaar op zijn kop.
Dat vind ik vreemd. Alle producten van de
verschillende corporaties zijn hetzelfde, ze
staan allemaal in de producten-dienstencatalogus. Als je ze nodig hebt, zou je ze in
de PDC moeten kunnen aanvinken en de
leverancier kan dan precies leveren wat je
wilt.

Kunnen medewerkers van
corporaties al mobiel werken?

Marcel: Natuurlijk willen we mobiel werken ondersteunen. Daarbij kom ik toch bij
een eerder genoemd punt: voorwaarde is
wel dat alle gegevens die je verzamelt op
je mobiele apparaat ook in je ERP terecht
komen. Want dat is de bron. Beschikbaarheid van gegevens is heilig. Een mobiel
apparaat moet kunnen integreren met het
ERP.

Leveranciers hebben op dat punt hun hand
meerdere malen overspeeld. Ze hebben
apps gemaakt die voor de eindgebruiker
reuze handig zijn, maar niet te koppelen
aan het ERP. Dus medewerkers kunnen de
hele dag buiten aan de
slag zijn – dat is ideaal.
Maar ze moeten aan
het einde van de dag
zich weer melden op
kantoor om hun gegevens in het systeem te
kloppen. Dat is jammer.
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Arjan: Onze mobiele apparaten leveren de
gegevens wel direct in ons systeem af.
Daar zie je dus weer een verschil tussen
leveranciers.

“IT uit de muur, en je eigen
processen standaardiseren,
dat lijkt me een goede
zaak.”

Marcel: Mensen denken vaak in quick
wins. Dat kan voordelen opleveren, maar
in de automatisering zet ik daar mijn
vraagtekens bij. De afdeling Verhuur heeft
een quick win als die een woning zo snel
mogelijk verhuurt. Maar als je even niet
oplet en je verhuurt aan een huurder met
een geschiedenis van wanbetalingen, dan
heb je over drie maanden alweer huurachterstand en mag de afdeling Incasso aan
de bak.
Op basis van de gegevens die je in je ERP
verzamelt EN deelt, kun je steeds betere
besluiten nemen. En hoe vollediger je ERP
is, hoe sneller je die besluiten ook kunt
nemen.

Arjan: Als alle woningbedrijven dat doen,
kun je ook onderling vergelijkingen maken,
en van elkaar leren.
Marcel: Haha, kwestie van bedrijfsregels plotten.

Hoe staan jullie tegenover
werken in de cloud?

Arjan: Het wordt wel steeds gewoner dat IT uit de muur komt. Je wilt

als woningcorporatie toch niet worden opgezadeld met allerlei beheerprocessen die
niets te maken hebben met je primaire
proces?! IT uit de muur, en je eigen processen standaardiseren, dat lijkt me een
goede zaak. Kies wel voor een cloud die
onder de Nederlandse regelgeving valt!

Hoe is digitaal archiveren bij
jullie geregeld?

Arjan: Alles is digitaal, dus veel kasten heb
je niet nodig. Digitaal wordt er wel veel te
veel bewaard, dat komt doordat we van
oudsher een administratieve organisatie
zijn. Vastleggen is onze kracht. Dus hebben
we een documentmanagementsysteem.
Daar gaat veel geld in om. Je bent zo twee
ton kwijt aan licenties en dan voor de eerste inrichting nog een keer dat bedrag.
Sla dat eens om per huurder. Die betaalt
euro’s voor registratie en opslag die eigenlijk niet nodig is.

Marcel: Dat klopt. De algemene bedrijfslasten die een corporatie heeft beslaan per
woning ongeveer twee maanden huur per
jaar. Dat zijn dus de kosten voor het administratief proces en de apparaatskosten.
Ik vind dat klinken als ‘heel veel’.

Om op archiveren terug te komen: wij gebruiken de windowsmappen. Voor opslag
is dat wel aardig, maar je hebt pas meerwaarde als je de zinvolle informatie
gestructureerd uit de documenten kunt
halen. Dat doet het KCC bij ons, bij de registratie zetten ze de belangrijkste gegevens
in het ERP. Het document is daarmee
gewoon een onderlegger geworden. Niet
eens een bewijsstuk, want niemand vraagt
er ooit nog om. Een telefoontje weegt voor

ons even zwaar. Dat komt ook bij het KCC
terecht en daar zetten ze alles in het ERP.

In hoeverre zijn jullie organisaties digitaal?

Arjan: De gemiddelde leeftijd van onze
medewerkers is vrij hoog en over het algemeen werken ze al vrij lang voor een corporatie. Dan is de weinig vooruitstrevende
houding van corporaties eigenlijk wel de
norm geworden.

Marcel: Wij hebben als voordeel dat we
een redelijk digitaal minded bestuur hebben. De bestuursleden zijn van nature
vooruitstrevend en innovatief, maar daarnaast realistisch en gericht op verantwoordelijk handelen. Dat is een geluk voor ons.

Arjan: Als je bestuur beseft wat het betekent als je de dingen digitaal optimaal
organiseert, dan helpt dat zeker.

Marcel: Het CORA-verhaal is ook een
steun. Ons bestuur is erg geïnteresseerd
in het delen van ervaringen met andere
corporaties.

Arjan: We zijn ook echt niet in ons eentje
aan het pionieren! We doen dat met zijn
vierhonderden. Het is een open wereld
geworden. Steeds vaker zie je ook dat de
directeur van de ene corporatie aan de
directeur van de andere vraagt of die een
medewerker heeft die uit ervaring wat kan
komen vertellen over wat dan ook.

Het gesprek met Marcel en Arjan had plaats in

januari 2015.
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De norm bepalen we zelf wel!

Hoe de deregulering de Archiefregeling bruikbaar maakt
Door Peter Brand
We leven sinds 2010 onder het juk van de
Archiefregeling. Deze regeling legt ons uit
hoe we de Archiefwet moeten toepassen
in onze praktijk. Dat valt nog niet mee!
In 2014 is een op het oog kleine wijziging
doorgevoerd in de Archiefregeling: de
invoering van de gelijkwaardigheidsbepaling. Deze wijziging is niet geheel, maar
wel grotendeels onopgemerkt voorbijgegaan. Toch kan deze wijziging verstrekkende gevolgen hebben en een heleboel
plaatselijke discussies beslechten.
De verplichting om een NEN-norm toe te
passen, bestaat bijvoorbeeld niet meer.
Peter Brand, niet alleen informatieadviseur maar ook meester in de
rechten, schrijft erover.

Al op 1 januari 2014 is de Archiefregeling
gewijzigd. Deze wijziging is gepubliceerd in
de Staatscourant van 11 november 2013.
Een van de interessante wijzigingen was de
toevoeging van artikel 2a, de gelijkwaardigheidsbepaling. Die luidt:
“Aan een norm als bedoeld in artikel 1,
onderdelen f, j, of m, die is opgenomen in
een voorschrift voor archiefbescheiden
dat is gesteld in de hoofdstukken 2 of 3,
behoeft niet te worden voldaan voor zover
voor archiefbescheiden anders dan door
toepassing van die norm tenminste
dezelfde mate van duurzaamheid of

geordende en toegankelijke staat wordt
bereikt als is beoogd met het voorschrift
waarin die norm is opgenomen.”

Zo op het eerste oog lijkt dit een formalistische bepaling, maar schijn bedriegt.
Dit artikel kan nogal wat gevolgen hebben
voor het (veelvuldig) gebruik van normen,
in de praktijk van ons vak ook wel oneerbiedig ‘normenfetisjisme’ genoemd: veel
projecten die zich bezig houden met de invoering van digitaal werken worden namelijk steeds vaker (onnodig) gehinderd
doordat steeds maar weer gezwaaid wordt
(door bedrijven die daar blijkbaar baat bij
hebben) met allerlei normen die steeds
meer tot wet zijn verheven.
Ik zal hieronder trachten uit te leggen wat
de betekenis is van de gelijkwaardigheidsbepaling.

NEN-norm geen wettelijk
voorschrift

In de Archiefregeling wordt, in het kader
van de vereisten van goede, geordende en
toegankelijk staat van archiefbescheiden,
veel gebruik gemaakt van normen (NEN
bijvoorbeeld).
Normen zijn afspraken die marktpartijen
vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. NEN-normen komen
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“Door het opnemen van een gelijkwaardigheidsbepaling
in de Archiefregeling is een dwingende verwijzing
naar normen omgezet in een niet-dwingende.”
tot stand op initiatief van het Nederlands
Normalisatie Instituut (NNI), een (private)
stichting zonder winstoogmerk.
Het NNI behoudt zich het auteursrecht op
de NEN-normen voor. Dit auteursrecht
wordt door het NNI strikt gehandhaafd:
derden mogen de NEN-normen niet uitgeven of online zetten. Wie een NEN-norm
wil inzien moet haar tegen betaling bij het
NNI bestellen. Al deze NEN-normen zijn
een vorm van zelfregulering. Omdat de
norm wordt geïnitieerd door een privaatrechtelijk instituut is zij geen wettelijk
voorschrift maar een adviesnorm.

Zo oordeelde ook de Hoge Raad in 2012
als antwoord op de vraag of het acceptabel is dat in regelgeving wordt verwezen
naar NEN-normen die alleen maar tegen
betaling verkrijgbaar zijn. De Grondwet
zegt dat alle regelgeving vrij beschikbaar
moet zijn. En de Auteurswet stelt dat voor
wetten en besluiten geen auteursrecht
geldt. De logische conclusie: normen zijn
geen regelgeving en daarmee niet verbindend.
Adviesnorm of niet, in de praktijk worden
de normen vaak braaf gevolgd. Met alle
gevolgen van dien.

Normen op basis van vrijwilligheid

Het kabinet heeft met de gelijkwaardigheidsbepaling besloten dat het toepassen
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van normen voortaan op vrijwillige basis
moet zijn.
Dit beleid staat niet op zichzelf maar past
binnen het rijksbrede dereguleringsbeleid
van de overheid. Zo bevat niet alleen de
Archiefregeling een gelijkwaardigheidsbepaling. Ook het Bouwbesluit bevat bijvoorbeeld een zelfde soort bepaling.

Als een verwijzing naar een norm dwingend is, moet die norm altijd worden toegepast om aan het wettelijke voorschrift te
kunnen voldoen. Dat is nu verleden tijd.
Volgens het kabinet is een verwijzing naar
een NEN-norm niet bindend als de mogelijkheid bestaat om het voorgeschreven
kwaliteitsdoel (‘goede, geordende en toegankelijke staat’) op een andere wijze te
bereiken. De norm fungeert dan slechts als
‘het bewijsvermoeden’ dat het kwaliteitsdoel is bereikt. Maar dat bewijs kan ook
op andere manier worden geleverd.
Bijvoorbeeld op basis van een eigen
kwaliteitssysteem met eigen normen.

Bewijsvermoeden

Rijksbreed worden al enige tijd, in het
kader van deregulering, overbodig geachte
dwingende verwijzingen in wetgeving
veranderd in verwijzingen op basis van
bewijsvermoeden.
Een voorbeeld is het Bouwbesluit. Ook het
Bouwbesluit kent een gelijkwaardigheidsbepaling op grond waarvan niet aan de

Om te bepalen of sprake is van een gelijkwaardige oplossing, moet je weten wat de
wetgever met zijn wetten en voorschriften
heeft beoogd. Daarmee zijn we terug bij
de basis. Die basis staat beschreven in de
Archiefwet (kort en bondig) en verder uitgelegd in de Archiefregeling. Maar nogmaals: de Archiefwet is een kaderwet, en
dus is de inhoud vatbaar voor interpretatie, voor verschillende uitleg. De Archiefwetenschap is geen exact vak en dat is
maar goed ook.

voorschriften van het besluit behoeft te
worden voldaan als het bouwwerk ‘anders
dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate
van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt’
als de voorschriften beogen.
Door te werken met bewijsvermoedens
ontstaat er ruimte voor alternatieve oplossingen. De alternatieve oplossing moet wel
voldoen aan de eisen van goede, geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden (zoals in de Archiefwet
beschreven). De gelijkwaardigheid van de
alternatieve oplossing moet ook worden
aangetoond. Dat kan op basis van een
eigen kwaliteitssysteem met eigen kwaliteitsnormen, met eigen kwaliteitseisen en
risico-inschattingen. Erg complex hoeft
zo’n kwaliteitssysteem helemaal niet te
zijn. Lang niet zo complex bijvoorbeeld
als de vaak maar half begrijpelijke
NEN-normen.

De autoriteit die voorheen uitging van normen is, nu de overheid steeds meer heeft
ingezet op verdere deregulering, namelijk
niet meer vanzelfsprekend.

Als je zelf, als organisatie, kunt laten zien
dat je serieuze normen hanteert voor
goede, geordende en toegankelijke staat
van archiefbescheiden en voor volledige
dossiervorming, dan kun je ontsnappen
aan NEN-normen die in de praktijk van digitaal werken vaak leiden tot onbegrijpelijk
en eindgebruikersvijandig maatwerk.
En dat is nu het goede nieuws: we bepalen
voortaan zelf de norm!
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De belofte om het mooier en beter te maken
komen we na! – SharePoint Online bij Eneco
In gesprek met Tom van der Burg

Eneco startte al in 2012 met de invoering
van SharePoint Online. In een vrij vlot
project werden alle medewerkers van
Eneco klaargestoomd om te gaan werken
in een eenvoudige inrichting van SharePoint Online. Inclusief archiveren. Met de
belofte: als we allemaal over zijn op
SharePoint Online, gaan we de hele
omgeving gaandeweg steeds mooier en
beter maken.

Waaruit bestaan eigenlijk jouw
dagelijkse werkzaamheden?

Tom van der Burg kwam in 2012 werken bij Eneco
als Functioneel applicatiebeheerder en is intussen
Product Owner Office 365. Inderdaad, Product
Owner, Eneco heeft agile werken en scrum geadopteerd.

In een ‘vorig leven’ was Tom functioneel consultant
voor documentmanagementsystemen en adviseur
digitaal werken. Hij is een van de drijvende
krachten achter de verdere ontwikkeling van
SharePoint Online (als onderdeel van Office 365)
bij Eneco. Een paar vragen om de stand van zaken
in beeld te brengen.

Als Product Owner Oﬃce 365 ben ik verantwoordelijk voor innovatie én beheer
van Oﬃce 365 voor de hele Eneco Groep.
Ik behartig de belangen van de Business
Owners, de gebruikers zeg maar, en werk
nauw samen met de contactpersonen van
de disciplines die betrokken zijn in ons
IT-domein.
Ik beweeg me steeds in het spanningsveld
van kosten versus wensen van de gebruikers.
Ik organiseer sessies en stand-ups, zorg
voor betrokkenheid van de scrum-teamleden en ‘regisseer’ de sprints om de
jaardoelen van de business te realiseren.
We werken immers volgens de scrummethodiek en dat bevalt prima.

Samengevat: ik zorg ervoor dat zoveel mogelijk waarde uit Oﬃce 365 wordt gehaald
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en dat het Oﬃce 365 Collaboration Center
van Eneco energie steekt in de juiste
zaken.

Toen je bij Eneco kwam werken,
kreeg je te maken met een
SharePoint-omgeving die je niet
zelf had bedacht. En ongetwijfeld waren er, zoals aan het
einde van ieder project, nog wel
een paar losse eindjes. Wat trof
je aan en wat was je plan?

Op het moment dat ik bij Eneco kwam
werken was het projectteam in de laatste
fase van het project. Ze hadden onder behoorlijke tijdsdruk moeten werken. Eneco
verhuisde van verschillende gebouwen
naar één centraal kantoor. Papieren archieven mochten niet mee. En tegelijk namen
we afscheid van de opslag van documenten on premise en op netwerkschijven.
We startten met SharePoint Online en zetten zoveel mogelijk documenten over van
netwerkschijven naar SharePoint Online.
Praktisch gesproken was de keuze om zoveel mogelijk documenten in mappenstructuren over te zetten. Nieuwe
mappenstructuren met een beperkte
diepte. We gingen niet direct over naar het
werken met metadata. Zo bleef de verandering voor de eindgebruikers behapbaar.
Nadeel van was natuurlijk wel dat de functionaliteit waarin SharePoint uitblinkt - via
metadata documenten ﬁlteren, groeperen
en terugvinden - nauwelijks benut werd.
Daar moesten we duidelijk nog een stap
maken. Samen met het hoofd van onze
afdeling Document Management en de
recordmanager zijn we aan de slag gegaan.
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We hebben, onder andere aan de hand
van de bewaartermijnenlijst van Eneco,
een basisset aan metadatavelden opgesteld. Die lijst zorgt ervoor dat voor ieder
documenttype in SharePoint voldoende
contextuele informatie beschikbaar is voor
de juiste bewaartermijn. En dat zonder dat
eindgebruikers veel tijd zouden kwijt zijn
aan het metadateren van documenten!
Het gevolg is dat de gebruiker de voordelen van het werken met SharePoint gaat
ervaren en Eneco digitaal compliant is.

We zijn begonnen met “van map naar metadata” brengen van de SharePointsite van
onze eigen afdeling. We hadden direct een
goed voorbeeld voor de business en al snel
ook enthousiaste collega’s. Goed nieuws
reist snel. Binnen een paar maanden konden we de aanvragen van andere afdelingen om ook van map naar metadata te
gaan al niet meer aan.

Eneco wilde ook graag meteen
digitaal kunnen archiveren in
SharePoint. Hoe hebben jullie
dat geregeld?

We zijn gaan werken met de contenttype
hub in SharePoint en hebben een record
center – een digitaal archief dus - ingericht. In de contenttype hub hebben we de
hoofdprocessen vastgelegd in inhoudstypen (de content types) met daaraan
gekoppeld de juiste metadatakolommen.
De inhoudstypen worden naar alle sitecollecties gepubliceerd en zo zorgen we dat
ze in iedere bibliotheek standaard worden
toegevoegd. Als de collega’s documenten
in SharePoint opslaan, kiezen ze het juiste
inhoudstype. Ze weten welk inhoudstype

dat is, want het is gelijk aan het proces
waarin ze werken. Inhoudstype bepaalt de
metadata die ze moeten toevoegen, dus
dat gaat goed. De documenten worden, als
ze een vastgestelde periode niet gewijzigd
zijn, eerst als alleen-lezen-document in de
eigen site bewaard. Daarna worden ze
verplaatst naar het centrale record center.
Daar start de formele bewaartermijn.

In de eigen site blijft een link bewaard naar
het gearchiveerde document het record
center. Zo kan de gebruiker gewoon via zijn
eigen site het document blijven raadplegen. Totdat de bewaartermijn verlopen is.
Dan wordt het document vernietigd.
Zo zorgt de SharePoint-Online-omgeving
voor zijn eigen opruiming.

Wat kun je zeggen over het gebruik van SharePoint bij Eneco?
En over de eindgebruikers?

SharePoint wordt goed gebruikt. In sommige gevallen nog slechts als opslagplaats,
maar steeds vaker samenwerkomgeving
voor projectteams, scrumteams en externe
leveranciers. Dat laatste heeft echt een
vlucht genomen de laatste tijd. Steeds
meer organisaties hebben Oﬃce 365-licenties, waardoor het makkelijk is om een
SharePointsite te gebruiken om ook buiten
je eigen organisatie samen te werken.
Ik geloof erin dat je goed naar je eindgebruikers moet luisteren en het moet blijven ontwikkelen. Gebruikers zijn vaak niet
direct liefhebber van een nieuwe applicatie. Als je met gebruikers in gesprek gaat
om te achterhalen wat ze niet prettig vinden, kun je je aanbod steeds beter op de
behoefte laten aansluiten. Eigenlijk is dat

ook scrum werken: niet met een vastgesteld plan, maar gewoon met het uitgangspunt het in de praktijk steeds beter te
maken.

Door te luisteren naar de gebruikers zijn
we ons bijvoorbeeld meer gaan richten
op het maken van workﬂows en digitale
formulieren in SharePoint. Daarmee kun
je een aantal businessprocessen ondersteunen en versnellen.
Maar je moet ook actief dingen laten zien.
Zoals de voordelen van het werken met
metadata boven mappenstructuren en de
voordelen van nieuwe ontwikkelingen van
Oﬃce 365, zoals Delve en de Oﬃce Graph.
We peilen continu de behoeften van de gebruikers. Daardoor hebben we ook ontdekt dat die geen behoefte meer hebben
aan een klassiek intranet met alleen
nieuws en de telefoonnummers van collega’s. De gebruikers gaven aan een plek te
willen waar je je werkdag start, met toegang tot applicaties, een Enecobrede kennisbank, intern en extern nieuws en alle
social componenten die bij deze tijd passen. Nu zijn we dus bezig ons intranet te
vervangen door een Start-je-dag-pagina in
SharePoint Online.
We zijn nog lang niet klaar met SharePoint.
De belofte om het mooier en beter te
maken komen we na. Wat je aandacht
geeft, groeit!

Het gesprek met Tom had plaats in november
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Niet Google moet veranderen, wij moeten veranderen
De tien geboden van digitaal werken (volgens Google)

Door Digital
September 2015. We zitten in een koﬃehuis en we werken wat. Intussen luisteren
we naar de gesprekken van de aanwezigen. Veel onbegrijpelijke verhalen. Twee
dames praten over ‘samenwerken in
Google’. Dat wekt onze interesse… als het
grote Microsoft een mooie samenwerkingsomgeving kan leveren, waarom het
grote Google dan niet…? Toch hoor je er
zeer weinig over. Even googlen dan maar:
“Google en documentmanagement”.

Er blijkt een jaar of wat geleden een klein
Nederlands bedrijf serieus iets te hebben
geprobeerd met documentmanagement in
Google. ‘Echt documentmanagement’. Dus
niet alleen documenten opslaan en delen,
maar de hele reutemeteut. Maar dat is
kennelijk niets geworden, het bedrijf rept
op de eigen website vandaag de dag met
geen woord over Google.
Wat je wel vindt: de tien geboden van
Google. Interessant. Die geboden staan
aan de basis van het bestaan van het bedrijf. En tegelijk zijn het de tien geboden
die digitaal werken (en leven) tot een feest
kunnen maken. Dit zijn ze.

1 Richt je op de eindgebruiker
en alles komt goed

Betekent: het gaat om de ervaring van de
eindgebruiker. Daartoe heeft Google zelfs

een eigen browser ontworpen. Een ﬁjne
eindgebruikerservaring betekent: simpel,
helder, snel. Alles wat Google aanbiedt, zal
vanzelfsprekend zijn. Nooit zal een mens
denken: dat zou ik toch heel anders hebben gedaan.

2 Eén ding goed doen is beter
dan tien dingen half doen

Google doet aan zoeken, zoeken en zoeken. Alles wat Google doet, ook documentmanagement, is gebaseerd op zoeken (en
vinden). Google werkt dagelijks aan verbetering van zoeken en vinden. Ook producten als Gmail en Google Maps zijn
gebaseerd op zoeken.

3 Snel is beter dan langzaam

Mensen leven kort en hebben weinig tijd.
Die tijd willen ze niet verspillen aan wachten op zoekresultaten: ze willen direct vinden wat ze zoeken. Elke milliseconde winst
is een blij moment voor iedere Googlemedewerker. Google Chrome is dan ook
de snelste browser op aarde.

4 Internet is democratie

Google zoekt en vindt op basis van wat alle
mensen op aarde op internet maken, liken
en posten. Hoe meer likes, hoe meer bezoeken, hoe meer gewicht bij de zoekresultaten. Iedereen heeft dus invloed, en
iedereen heeft evenveel invloed.
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Google gebruikt haar eigen PageRank™
algoritme. En verbetert dat voortdurend.
Het algoritme weegt iedere website op
meer dan tweehonderd punten. Die bepalen gezamenlijk de rangschikking van de
zoekresultaten. Daar zit geen commerciële
of andere menselijke invloed tussen.

5 Informatie is mobiel

Je zit niet de hele dag achter een bureau,
je bent mobiel. Dus moet informatie mobiel zijn. Google volgt de innovatie, Google
veroorzaakt de innovatie. Op elk apparaat,
met elk besturingssysteem, kun je de
gewenste informatie vinden.

6 We verdienen geld om beter
te kunnen worden

Google is een bedrijf, de schoorsteen moet
roken. Google verdient zijn geld met advertenties en het verkopen van zoekdiensten aan bedrijven. De rest van de wereld
betaalt niet voor de diensten van Google:
iedereen werkt immers, door actief te zijn
op internet, mee aan de verbetering van
Google.
Als adverteerders actief zijn op de site van
Google, geeft Google dit duidelijk aan.

7 Er is altijd méér informatie

Google zoekt altijd naar meer informatie
om te kunnen indexeren en beschikbaar
stellen aan de mensheid.

8 Informatie is internationaal

Google is geboren in Californië. Het
droomland van velen. De missie van
Google is wereldwijd: overal de beste
zoekervaring bieden. Daarom kun je via
Google in meer dan 130 talen zoeken.
En in een kort ogenblik een hele website
laten vertalen in de taal die je wenst.
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9 Werken is leuk

Werken moet leuk zijn. Dat is de basis van
Google. Creatief en uitdagend werk houd
je wakker en levend. Google wil je helpen
die creativiteit aan te boren.
En verder: we nemen je ook serieus als je
werkt zonder maatpak. Het gaat om de
mens.

10 Goed is niet goed genoeg

Goed zijn we vanaf het begin. Ons doel is:
beter worden, de beste worden. Dat doen
we door innovatie, door interactie met
iedereen, door de intuïtieve tools die we
aanbieden, door altijd voorloper te willen
zijn.

Alle (der)tien goed!
En toch zie je niemand Google Drive aanprijzen als DE voorziening voor documentmanagement in Nederland?
Waarom niet? Omdat Google zoeken is?
Omdat wij nog willen ordenen? Is het niet
in mappen (zoals veel veertigplussers),
dan wel in metadata.
Dat concept is nou juist niet het concept
van Google. Dat concept is: zoeken, vinden, presenteren. De nieuwe standaard
voor documentmanagement, als het aan
Google ligt. Nieuw? Eigenlijk al tientallen
jaren.
Niet Google moet veranderen,
wij moeten veranderen.
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“Alweer geen Nobelprijs!”

In gesprek met Jan Möller
Jan Möller in 2003 in het klassieke boek
‘Een vak met een zeldzame dynamiek’:
“Je zou eigenlijk eerst een RMA moeten
implementeren als de basis, voordat je
verder gaat met het digitaal ondersteunen van de werkprocessen. Op die wijze
kan je ervoor zorgen, dat archiefwaardige
informatie duurzaam uit het proces wordt
gehaald. De omgekeerde weg is verspilling van overheidsgeld.”
Meer dan tien jaar geleden dus!
Heeft iemand naar Jan Möller geluisterd?
We gaan het hem vragen en gebruiken
onze jaarlijkse ontmoeting in Utrecht
voor een vraaggesprek.

Jan, je bent al heel wat jaren
rijksambtenaar en je hebt de
hele digitalisering van de overheid meegemaakt. Vat het eens
kort samen.

Ik ben bijna 35 jaar rijksambtenaar, waarvan zo’n 25 jaar in Den Haag bij Verkeer en
Waterstaat, tegenwoordig Infrastructuur
en Milieu genaamd. Mijn eerdere rijksjaren heb ik voor enkele Universiteiten gewerkt. Ik heb het grootste deel van de
Haagse digitalisering meegemaakt, inclusief alle vraagstukken van archivering en

behoud van digitale overheidsinformatie.
Een korte samenvatting geven is lastig, zo
niet onmogelijk.
Mijn eerste kennismaking met het gedachtengoed van de documentaire informatievoorziening was als projectleider van de
ontwikkeling en uitrol van New Document
Manager, het toenmalige postregistratiesysteem van V&W. Vervolgens waren voor
mij het rapport Het Heden Onthouden en
de rapporten van de Algemene Rekenkamer uit 1988, 1991 en 1998, eyeopeners
voor de hele digitale-duurzaamheidsproblematiek. Sindsdien houd ik me - al 20
jaar dus - vast aan de volgende probleembeschrijving:
1. Veel digitale overheidsinformatie die
behouden had moeten worden, is al
verloren. We lopen al achter de ‘digitale’ feiten aan.
2. Bij voortschrijdende digitalisering zonder ingrijpen, dreigt een groeiend verlies van overheidsinformatie. De
ontwikkeling en het gebruik van de digitale technologie wachten niet op de
realisatie van digitale archivering!
3. Maatregelen ter waarborging van het
behoud van ook de digitale informatie
die daarvoor in aanmerking komt, zijn
noodzakelijk.

“Een goede probleemdeﬁnitie is de halve oplossing.”
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“De problematiek van digitale duurzaamheid
is op de agenda gezet en in ruime kring bekend.”

Ik grijp nog steeds vaak terug op die deﬁnitie. Een goede probleemdeﬁnitie is de
halve oplossing. Er regelmatig naar terugkeren is nuttig, om het overzicht te kunnen
bewaren. Dat is vooral nodig omdat er,
vanaf begin van de jaren negentig tot vandaag, heel wat interdepartementale programma’s en projecten zijn geweest om
tot een oplossing te komen. Ik kan je een
lijstje meegeven. Erg boeiend. Je kunt je
afvragen wat die projecten uiteindelijk
hebben bijgedragen aan het oplossen van
de problemen. Wat je in ieder geval kunt
zeggen is dat de problematiek op de
agenda is gezet en in ruime kring bekend is
bij beleidsmakers, ICT’ers en DIV’ers.

Is de situatie rond digitaal archiveren (recordmanagement) verbeterd als je het vergelijkt met
tien jaar geleden?
Het zou heel gek zijn als er in tien jaar
geen vorderingen waren gemaakt. Het digitaal archiveren volgt de digitalisering van
de werkprocessen bij de overheid.
De digitalisering heeft de laatste tien jaar
een enorme vlucht genomen, zoals multimedia toepassingen, embedded systemen,
mobiele werkplekken met laptops, tablets
en smartphones en het internet met overheidsportalen, sociale media en cloud
computing. Binnen de overheidsinformatiehuishouding loopt het digitaal archive92

ren niet overal in de pas met de actualiteit
en digitaliseringsgraad van de werkprocessen.

Voor digitale archivering zijn nogal wat
zaken nodig. Eén van de noodzakelijke
maatregelen is de implementatie van digitale archieﬀunctionaliteit, zoals een RMA,
een recordmanagementapplicatie. Je hebt
voorzieningen nodig, een soort “vrieskist”,
om de “vluchtige” digitale informatie uit
het werkproces te kunnen halen en in oorspronkelijke en toegankelijke staat, met
voldoende metagegevens, als bewijs te
kunnen behouden. Maar dit is lang niet
voldoende, er zijn veel meer maatregelen
nodig.
Digitaal werken geeft veranderingen in de
processen van archiefvorming en -beheer,
in de procedures, in de werkwijzen en de
benodigde competenties van het DIV- en
ICT-personeel. En ook in de medewerking
van de gebruikers.

In de digitale werkomgeving moet de archiefvorming veel meer aan de voorkant
en tijdens het werkproces plaatsvinden, in
plaats van na aﬂoop en uitgesteld achteraf.
Achterstanden in de digitale archiefvorming en -beheer moet je voorkomen,
omdat je ze later niet kunt inlopen. Ze leiden automatisch tot informatieverlies.

den. Het is altijd nuttig om de herkomst en
achtergrond van hypes te traceren, hoofden bijzaken te scheiden en te zien wat beklijft. Hypes en modes zijn vaak uitvergrotingen van een deelaspect.
Je moet nieuwe ontwikkelingen steeds
weer toetsen aan wat ze bijdragen aan de
oplossing van het probleem en aan de manier waarop ze passen in het grote geheel.

Het verandermanagement dat gepaard
gaat met de realisatie van digitale archiefvorming wordt onderschat. John Diebold
schreef al in de jaren vijftig over automatisering: “Automatiseringsapparatuur mag
niet worden geïnstalleerd zonder een
grondige kennis van het bedrijf, de functies
en behoeften die aan de bedrijfsactiviteiten ten grondslag liggen….en ik ben ervan
overtuigd dat het fundamentele probleem
van automatisering voor management het
probleem van onderwijs en opleiding is”.
Er zijn veel veranderingen in de werkprocessen voor de gebruikers, de betrokken
ICT-ers en de DIV medewerkers. De Algemene Rekenkamer heeft in 2010 een samenvatting gegeven in de
“Achtergrondstudie Informatiehuishouding
van het Rijk”. De conclusie: “Om de informatie van een organisatie, van meet af aan
én duurzaam, toegankelijk te maken, is
aandacht en toewijding nodig in alle lagen
van het bedrijfsproces, van de werkvloer
tot en met de hoogste leiding.”

De belangstelling voor Amerikaanse concepten en pakketten op dit terrein is logisch. De Verenigde Staten zijn
voortrekkers op het terrein van de automatisering en digitalisering, ze liepen en
lopen jaren vooruit. De gevolgen van de
digitalisering zijn al jaren eerder gezien en
aangepakt. De meeste document- en later
ook recordmanagementpakketten kwamen
uit Amerika. Landen als Australië, Canada
en Nieuw-Zeeland waren er ook vroeg bij.
Zo gaan de meeste ISO-normen op ons terrein terug op voorlopers uit de Verenigde
Staten of Australië.

Iedere hype of golf van aandacht voor een
bepaald aspect of concept, laat altijd wat
na. Het is de manier waarop de markt
werkt. Velen verdienen hun brood met digitaal documentmanagement en iedereen
probeert zich in die markt te onderschei-

Al voor het jaar 2000 zei men
tegen de DIV’er: jullie vak is
aan het uitsterven. Maar de
documentaire informatievoorziening bestaat nog steeds,
en mensen noemen zich weer
vol trots ‘archivaris’. Het zijn
dus blijvertjes. Heb jij daar
gedachten bij?

Je hebt rond digitaal documentmanagement allerlei hypes en
modes gehad. De opmars van
Amerikaanse archiefpakketten,
e-mailarchivering, zaakgericht
werken, archiveren van websites,
nu weer de samenwerkingsomgeving. Wat is goed geweest?
Wat is duurzaam gebleken?
And what is next?

Wat goed is geweest, zal je moeten beoordelen op basis van vragen als: in hoeverre
het heeft bijgedragen aan de oplossing van
onze problemen op het gebied van de
duurzame toegankelijkheid van de digitale
overheidsinformatie en het voorkomen
van nieuwe achterstanden daarbij?
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Je zou moeten zeggen dat het vak met een
enorm transitieproces bezig is. De werkomgeving kantelt van een overwegend papieren informatieverwerking naar een
meer digitale. Het archiefgebeuren heeft
zich het langst achter het papier verschanst, tegen de oprukkende bits en
bytes. Nu worden nieuwe competenties en
expertises van DIV’ers gevraagd en er
moet worden samengewerkt met ICT’ers.
De huidige archivaris is niet meer de
archivaris van 25 jaar geleden. Met horten
en stoten wordt een enorme omslag en
inhaalslag gemaakt. We zitten midden in
dat proces en zijn er de getuigen van.
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Je bent intussen een vrolijke
grootvader. Heb je nog ambities? Ik bedoel: in ons vak.

Grootvaders worden niet meer zo verteerd
door de dorst naar eer of roem en vrolijke
grootvaders helemaal niet. Je loopbaan is
inmiddels overwegend geschiedenis en
bovendien is “ons vak” geen werkterrein
waar je makkelijk boven de Balkenendenorm stijgt of een Nobelprijs met borstbeeld aan overhoudt. Terugkijkend kan ik
zeggen: ik heb me als nieuwsgierig mens in
meerdere vakgebieden kunnen bewegen
en ik heb verschillende vakken met plezier
beoefend. Dat stemt op zich al vrolijk!

Als cadeau geeft Jan ons een lijstje met projecten op het gebied
van informatiebeheer en digitale duurzaamheid in de laatste 25
jaar mee.

“Kan zijn dat ik er eentje vergeten ben”.
project Archiefbeheer (Omslag in Opslag)

voorlopige Commissie Documentaire Overheidsinformatie (CDO structuurschetsen)

project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT)

project Machine Leesbare Gegevensbestanden (MLG)

programma Informatiebeleid Openbare Sector (BIOS)

project Digitale Duurzaamheid

programma Testbed Digitale Bewaring,

project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA)

programma Informatie op Orde

kennisprogramma Digitale Informatiehuishouding (KennisLAB)

programma Digitale Werkplek Rijk (DWR)

programma Archief 2020

programma Open Overheid

programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)
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De dure ICT van Veiligheid en Justitie,

(Weer) een les voor ons allen
Niet alleen het ministerie van Defensie
ging de bietenbrug op met de megalomane droom van maakbare ICT. Ook het
departement van Veiligheid en Justitie
dacht groot en steeds groter en wilde een
supersysteem bouwen dat automatisch
fraude kon opsporen. Mooi niet, zei de
werkelijkheid. “Ministerie van Wensdenken,” zo vatte NRC het geheel bondig
samen, in de vroege zomer van 2015.

Wat gebeurde?

Eigenlijk gebeurde dat wat een topambtenaar van het ministerie tegen de commisie
Elias zei tijdens het onderzoek naar mislukte ICT-projecten bij de rijksoverheid:
“De realiteit is dat de overheid binnen het
IT-bedrijfsleven toch echt het imago heeft
van een opdrachtgever die uiteindelijk altijd betaalt, bij wie je nooit eenvoudig
wordt weggestuurd als je eenmaal binnen
bent en bij wie je zelfs als de hele boel
mislukt, toch altijd nog met een tamelijk
goed gevulde portefeuille het pand weer
kunt verlaten.”
Die topambtenaar was Ruud Leether.
Bedrijfsjuridisch adviseur van de minister
en opsteller van de ICT-inkoopvoorwaarden voor de rijksoverheid. Vrijelijk (want
zo hoort dat tegenover een enquêtecommissie) sprak hij over de praktijk van ICTprojecten bij zijn werkgever.

Over ICT-bedrijven die vooral goed zijn in
facturen sturen.
Over ambtenaren die niet weten hoe een
project in de greep te houden.
Over informatie die de ambtelijke top
nooit bereikt.
Over iedereen die zijn vege lijf probeert te
redden.

Radar

Na de enquête was het een tijdje stil rond
de ICT bij het ministerie. Tot het computersysteem Radar de pers haalde. Radar was
bedoeld om ‘geautomatiseerde permanente controle van de integriteit van bedrijven en ondernemers’ te ondersteunen.
Ziet u het voor zich? Ambitieuze ambtenaren van Veiligheid en Justitie zagen dat
wel. En de ICT-markt ook. IT-bedrijf Capgemini kreeg de opdracht, met als bijna voorspelbaar gevolg: niet de realisatie van een
droom, wel de realisatie van een nachtmerrie. Het project liep vele jaren uit en
kostte vele miljoenen meer dan ooit was
begroot. En vooral niks zeggen tegen de
minister en de Tweede Kamer.
Volgens Leether was het een typisch gevalletje HSL: “De interne opdrachtgever heeft
het gevoel dat het buitengewoon schadelijk is om gaande de rit te melden dat het
project wegens gebrek aan beter is afgelast.”
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Radar – wat meer details

Radar is bedacht in 2008-2009. Het systeem zou fraude met besloten vennootschappen en stichtingen bij faillissementen
onmogelijk gaan maken. Een vergelijkbaar
systeem bestond niet. Het moest dus speciaal voor het ministerie – als mooi stukje
maatwerk – worden gemaakt.

Daarvoor was een ‘slimme koppeling’
noodzakelijk van het handelsregister van
de Kamer van Koophandel aan het bevolkingsregister, het justitieel documentatiesysteem (met veroordelingen) en het
insolventieregister (van faillissementen).

Klinkt niet prettig, een vierdubbele koppeling van levende, voortdurend veranderende systemen. Het ministerie had zelf de
kennis en ervaring om het project aan te
sturen niet in huis. Daarom huurde het
ook voor de projectleiding externen in.
Eerder genoemde topambtenaar: “Dat zijn
situaties waarin de facto de markt met de
markt zit te praten. Dat vind ik heel
slecht.”
Het ministerie vroeg ICT-bedrijf Sogeti om
een specialist te leveren die het project op
gang kon helpen. Het had allemaal een
beetje haast, want er was politieke druk:
het kabinet vond dat Radar best al op
1 januari 2011 in productie kon zijn.
Daarom moest ook de aanbesteding
snel worden gestart.
ICT-leverancier Capgemini wilde meedoen
aan de aanbesteding, maar daar was een
klein probleem… Sogeti, de werkgever van
de projectleider, was (en is) onderdeel van
Capgemini. Was dat wel zuivere koﬃe?
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Volgens de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet.
Justis, de automatiseringsdienst van Veiligheid en Justitie, verzon een list en bouwde
een zogenaamde ‘Chinese wall’ in de aanbestedingsdocumenten in. Letterlijk stond
er dat Sogeti “heeft aangegeven niet mee
te dingen naar de opdracht en tevens
heeft gegarandeerd dat Capgemini op
geen enkele wijze door haar zal worden
geïnformeerd.”

Probleem uit de wereld geholpen! Er dook
een andere drempel op: het nieuwe Handelsregister, waaraan Radar zou worden
gekoppeld, bestond nog helemaal niet.
Ook daar vertraging. Het ministerie zette
evenwel door: het was tijd om Radar te
gaan bouwen. Als later ombouwwerk nog
was, dan kon de leverancier daarvoor
meerwerk in rekening brengen.

In maart 2009 won Capgemini de aanbesteding. NRC, pathetisch: “Kort daarop
wandelden tientallen consultants en
ontwikkelaars het ministerie binnen:
zij zouden Radar gaan bouwen.”

Uiteraard was Radar van begin tot eind
maatwerk. Capgemini zette programmeurs
uit India in. Dat was niet naar de zin van
het ministerie, want het ging toch wel om
zeer vertrouwelijke informatie! Ook hier
paste Capgemini een mouw aan: het liet
een recherchebureau in India positieve
onderzoeksrapporten over alle programmeurs opstellen.
Een lange bouwperiode begon.
Een beetje in het verborgene, zoals dat
gaat in de ICT, en er moesten niet al te

grote verwachtingen worden gewerkt. Die
zouden het project nodeloos onder druk
zetten. Capgemini bouwde en bouwde en
bouwde. Begin 2012 was Radar nog steeds
niet in de lucht. Hier en daar begonnen
mensen zich ongerust te voelen. Intussen
waren medewerkers van het ministerie
nog steeds dag in, dag uit bezig handmatig
naar signalen van fraude te zoeken.

Minister Ivo Opstelten zelf maakte zich
geen zorgen. Hij meldde de Tweede Kamer
eind 2012 dat het systeem ‘beheersbaar’
maar succesvol werd ingevoerd. Een paar
maanden later deelde hij zelfs mee dat “de
gedane investeringen vruchten beginnen
af te werpen”.
Toen was het contract tussen ministerie en
Capgemini al ontbonden. Het bedrijf had
bij de aanbesteding voor 1,6 miljoen euro
aangeboden, maar intussen was voor 3,3
miljoen euro gefactureerd.
Het ministerie eiste bij de ontbinding van

het contract terugbetaling van 500.000
euro en een schadevergoeding van
350.000 euro. Capgemini ging akkoord.

Goed, kunt u zeggen, een miljoentje meer
dan begroot, dat is niet zo gek in ICT-land,
en je hebt wel een systeem! Maar intussen
had het ministerie ook al zo’n tien miljoen
besteed aan externe inhuur voor begeleiding van het project. Een bedrag dat eind
2014 was opgelopen tot ruim zestien miljoen. En nog was Radar niet voltooid!
Het ministerie had voor die voltooiing wel
degelijk een ‘echte’ ICT-leverancier nodig.
Dit keer koos men voor een ‘geheime aanbesteding’, een middel dat doorgaans alleen wordt ingezet als de staatsveiligheid
een rol speelt.
Ook hoort een ICT-aanbesteding van deze
omvang te worden goedgekeurd door de
interne juridische dienst van het ministerie, de Legal Counsel. De aanbesteders
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binnen het ministerie kozen voor een andere weg, om allerlei ‘gezeur’ te omzeilen.
Ze vroegen een Amsterdams advocatenkantoor of geheim aanbesteden in dit
geval was toegestaan. De advocaten
namen hun opdrachtgever serieus en
schreven een rapport met als conclusie:
geheim aanbesteden is toegestaan.
Het rapport ging niet geheel onopgemerkt
voorbij aan Ruud Leether, bedrijfsjuridisch
adviseur. Hij liet zijn leidinggevenden
weten het niet eens te zijn met de conclusies van het advocatenkantoor: die was
niet in overeenstemming met de bedoeling van de wet.

Zijn kritiek bereikte minister noch staatssecretaris. De trein denderde door.
De geheime aanbesteding ging van start.
En slechts één bedrijf werd uitgenodigd
om een aanbieding te doen: Sogeti.
De reden: gemakzucht. Sogeti voerde het
beheer over de meerderheid van de cruciale systemen van Veiligheid en Justitie uit
en daarom was het handig ook Radar bij
Sogeti in beheer te geven. Om het mogelijk te maken, gaf het ministerie het bedrijf
het advies om een aantal Capgemini-consultants tijdelijk bij Sogeti te detacheren.
En zo ging men, in de woorden van Leether, “gesterkt door de adviezen van externen, door totdat er iets was waarvan men
kon volhouden dat het was wat ooit was
gevraagd.”
In augustus 2015 deelde de minister de
Tweede Kamer mee: “Radar werkt naar
volle tevredenheid.”
Bron: NRC Handelsblad, 20 juni 2015
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We hebben geen enkele concessie gedaan

Zaakgericht werken en andere digitale ontwikkelingen in Hengelo
Belangrijk man in het geheel is Arjan
Lenferink, programmamanager Digitaal
Werken van de gemeente Hengelo.
Een gesprek.

Wat beoogt Hengelo met het
programma Digitaal werken?

De gemeente heeft de ambitie om digitalisering op een hoger niveau te brengen,
het gaat daarbij om het creëren van een
symbiose tussen nieuwe ontwikkelingen
in de organisatie op het terrein van
organisatie, processen, dienstverlening
en techniek.

Wanneer is het programma
begonnen?

De gemeente Hengelo won in 2014 een
Computable Award. Niet zomaar eentje,
maar de meest prestigieuze, de prijs voor
Partner van het jaar. Die prijs gaat naar
het beste samenwerkingsverband van
leverancier en klant. Want daar ontbreekt
het in de wereld van digitaal werken vaak
aan: aan eendrachtige samenwerking tussen leverancier en klant. Hengelo daarentegen voerde samen met ICT-partners
Microsoft, PerfectView en QNH zaakgericht werken in de gemeentelijke organisatie in. ‘Bottom up’.

Het begon medio 2009 in hotel ‘t Lansink
in tuindorp Hengelo. Daar hebben we
workshops gehouden om de brug tussen
de mensen van DIV en ICT te slaan, om
één lijn te kunnen trekken en één doel te
kunnen formuleren. Een van de onderwerpen was digitaal zaakgericht werken door
de kokers heen. Met de nadruk op digitaal,
want je kunt ook zaakgericht werken zonder het digitaal te doen.

In tuindorp Hengelo is eigenlijk een eerste
concept programmaplan ontstaan. We kregen daar een duidelijk beeld van onze do103

meinarchtectuur digitaal werken. Maar het
was toen nog een stip aan de horizon.

In 2010 is het programma Digitaal Werken
gestart. Daarbij hebben we nadrukkelijk
aandacht besteed aan teamvorming. Het is
belangrijk om een slim team te bouwen
waarvan je weet: “daarmee halen we het
doel , ook al moeten we nog deﬁniëren
wat dat doel precies is”. Het leverde soms
heftige sessies op, tot tranen aan toe,
maar het is ons gelukt. Uit voormalige tegenpolen is, juist door die botsingen, een
hecht team ontstaan dat samen de eindstreep heeft gehaald.

We hebben gezamenlijk een nieuwe versie
van de domeinarchitectuur gemaakt. Die is
tot op heden nog altijd de basis van ons
programma gebleven. En we hebben de
aanbesteding gestart.

Wat is karakteristiek aan dit
programma?

Het initiatief is op de werkvloer ontstaan.
Uiteraard waren legitimatie, steun van
bovenaf en budget nodig. We hebben het
programma gekoppeld aan het nieuwe
stadskantoor. En we hebben gebruik
gemaakt van het feit dat het oude DMS
functioneel verouderd was.
Voor het overige is digitaal zaakgericht
werken bottom up in de organisatie
ingevoerd.

Jullie hebben met jullie bottomup-aanpak een prijs gewonnen.
Kennelijk was het heel bijzonder?
Dat klopt. Ik zie dat als een kroon op ons
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werk, als beloning voor het volhouden,
tegen de frustraties in, en voor het vasthouden aan onze visie. We hebben geen
enkele concessie gedaan. Dat moet je ook
niet doen, dan gaat het mis.

We hebben eerst de basis op orde gebracht. Zaakgericht werken is feitelijk de
basis van het werken in een gemeente.
Daarna zijn we pas andere systemen gaan
aansluiten op ons zaaksysteem, zoals het
KCC. De digitale ondersteuning van bestuurlijke processen is ook geregeld: van
ambtelijke voorbereiding naar het college
tot aan besluitvorming in de raad en de
publicatie op het Internet. Daarnaast zijn
we aan de gang gegaan om de gemeentelijke processen te ‘verleanen’. We wilden
geen weerstand creëren bij de afdelingen.
En daar hebben we een slag op geslagen.
Lean en zaakgericht werken passen uitstekend bij elkaar.

Waar staan julie nu?

We hebben het zaaksysteem vrij snel gemeentebreed ingevoerd voor alle processen behalve sociale zaken. De drie
decentralisaties1 zaten ons daar even in de
weg. Maar ook op dat terrein boeken we
intussen ﬂinke voortgang in zaakgericht
werken.

In 2014 hebben we het KCC ingevoerd en
in bedrijf genomen. Alle formulieren beschikbaar, alle processen lean. Het bestuurlijk proces draait digitaal. We horen
soms gemeenten trots vertellen dat ze 450
zaaktypen hebben geïmplementeerd. Dat
zegt mij niet zoveel. Het gaat niet om de
hoeveelheid zaaktypen, het gaat om de
ondersteuning van je processen en het

generieke model dat je hanteert. Wij hebben ongeveer twintig zaaktypen waarmee
we alle processen ondersteunen.

Dus je ambitie is bijna behaald,
en nu?

Het werk is nooit klaar. Het zaaksysteem
komt wel duidelijk in de beheerfase. Er zal
nog veel op ons afkomen. De digitalisering
gaat door, we staan pas aan het begin van
een enorme digitale disruptie.
Denk aan de Wet van Moore: de rekencapaciteit van computers verdubbelt elk jaar.
Alles gaat steeds sneller. En ik las laatst dat
twintig procent van de mensen op dit moment nog beschikt over tachtig procent
van de juiste informatie. Wat als dat gaat
veranderen? Als steeds meer mensen
steeds meer rekenkracht krijgen en gaan
beschikken over de juiste informatie?

Als je dat projecteert op een overheidsinstelling dan heeft dat enorme gevolgen.
Hoe groot wordt de macht van de burgers
als zij beschikken over al die mogelijkheden? Ik denk dat die gevolgen enorm zijn,
zonder dat ik precies kan aangeven wat
dat in de toekomst praktisch voor ons betekent.

De gemeente moet zich véél meer realiseren dat we leven in een netwerksamenleving. Dat merk je al duidelijk op het terrein
van leveranciers en ketenpartners. Daar
komt er nog één bij: dat is de wereld van
de burger.
Daarnaast zullen mogelijk meer gemeenten gebruik gaan maken van ons zaaksysteem, doordat we veel actiever in de regio
gaan samenwerken.

Welke ontwikkelingen verwacht
je op het gebied van informatiehuishouding en IT voor de gemeente Hengelo?

We zullen meer en meer, op elke plek,
over onze informatie willen beschikken.
Mobiele apparaten worden steeds belangrijker. Een simpel voorbeeld. Als je nu naar
gemeenten kijkt, hebben ze meestal een
prima platform staan om werkplekken te
faciliteren in ﬂexibele kantoorruimten.
Maar is het kantoor altijd mijn werkplek?
Ik wil gewoon op dit apparaat (iPad) de
informatie zien die ik nodig heb. Dan kun
je zeggen “geef mij een appje dat de backoﬃce-applicatie ontsluit”, maar dat gaat
natuurlijk niet werken.

Waarom niet?

Omdat je als overheid toch met iets meer
zaken rekening moet houden dan als gewone burger thuis. We willen zelf controle
houden over wat aan informatie beschikbaar komt. En we willen een gegarandeerde performance en een goede
beveiliging bieden.
Je kunt een leverancier vragen om een
appje te maken en vervolgens een poort
openzetten in je ﬁrewall. Dan weet je zeker
dat het mis gaat. Want je denkt niet na
over beheersbaarheid, beveiliging en
performance.
We hebben goede oplossingen op het
gebied van mobile device management
nodig. Het bedrijfsleven is daarmee iets
verder dan wij, daar is het veel normaler.
Wij willen het ook op een goede manier
regelen. En dus moeten we goed nadenken over de architectuur ervan.
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Even terug naar zaakgericht werken, hoe
hebben jullie geïmplementeerd, waarom
ging het goed?

We zijn ons heel bewust geweest dat zaakgericht werken vooral een “verandertraject” is. We hebben een speciaal project
‘Organisatie en draagvlak’ opgezet als onderdeel van ons programma. Daarmee wilden we digitaal zaakgericht werken laten
landen in de organisatie.
Ook dat hebben we bottom up aangepakt.
De projectleider heeft zelf mensen van de
“werkvloer” gezocht als bemensing in het
project. Zij hebben het project vormgegeven en uitgevoerd, zonder bemoeienis van
bijvoorbeeld de stuurgroep. Ze waren eigenlijk volledig onafhankelijk. Wat zij dachten dat goed was, werd ook uitgevoerd.
Het ontwikkelen van digitale vaardigheden
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van medewerkers was een onderdeel van
het project. Via een integrale training die
iedereen kreeg vlak voor de livegang. Maar
nog veel belangrijker: we hebben runners
(ﬂoorwalkers) ingezet voor individuele
aandacht voor iedere eindgebruiker. Dat
werkte perfect, het is een gouden concept.
Ik zou elk verandertraject met behulp van
runners aanpakken.
Duur? De meerkosten vallen erg mee. We
hebben nog steeds één runner in dienst.
Want een goede runner beschikt over andere competenties dan een medewerker
van de servicedesk. Het gaat bij digitaal
zaakgericht werken vaak om de vraag achter de vraag. Die moet de runner ontdekken. De kennis van het eigen proces is bij
medewerkers vaak onhelder. De runner
kan helpen wel alles helder te maken.

Wat zou je anders doen?

Niets. Er zijn geen grote ongelukken
gebeurd.

Klinkt leuk, hoewel... hoe heb je
dan gezorgd dat de eindgebruikers mee gingen doen?

Ook het acceptatieproces hebben we bottom up gedaan. We hebben vanaf het
begin minimale weerstand ondervonden.
Onze strategie was verleiden. We hebben
ons terdege gerealiseerd dat het een verandertraject is. We zeiden: we gaan niet
aan je processen zitten, het gaat ons om
de schil er omheen. We willen de basis op
orde brengen, zodat we informatie makkelijk kunnen delen met elkaar. Dat scheelt
een slok op een borrel, die boodschap
Vervolgens kwamen de medewerkers zelf
tot het inzicht: “Hé, het kan ook anders”.
Toen hadden we ze waar we ze wilden. En
daar speelden we gelijk op in. Dat ging bij
de ene afdeling sneller dan bij de andere.
Maar het is uiteindelijk bij alle afdelingen
gelukt. Dat is het mooie.

Je hebt een groot programma
tot een succesvol einde
gebracht. Wat is voor jou zelf
de volgende stap?

Dat kan ik nu niet concreet zeggen. Er
komen zoveel ontwikkelingen op ons af,
zoveel digitale disrupties… Meeliften op
die ontwikkelingen zal fantastisch worden.
De komende twee jaar zal het veelal om
mobiel werken gaan. Maar daarna…..?

Ben je succesvol omdat je
onconventioneel bent?

Nee, ik ben niet onconventioneel en ook
niet eigenaardig, gek of iets anders (lacht).
Die woorden horen hier in Hengelo niet
thuis. Ik houd zelf niet van vakjes, ik ben
Arjan. Het is vooral gelukt door de goede
mensen bij elkaar te zetten, door een
enorm goed kernteam te bouwen, of ze nu
van ICT, DIV of van andere afdelingen kwamen, een bepaalde functie hadden of van
buiten kwamen.

Een laatste uitsmijter voor de
lezers?

Ga samenwerken. We krijgen veel vragen
van overheden die nog moeten beginnen.
Dan ben je vrij laat gezien de inspanningen
die je moet doen en de ontwikkelingen die
op je af komen.
Sluit dan aan bij collega-overheden. Zodat
je je handen deels vrijhoudt voor focus op
andere zaken.

Het gesprek met Arjan had plaats in de zomer van 2015.
1 In 2014/2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk geworden voor ﬂink wat nieuwe taken op
de drie beleidsterreinen jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken & ouderen. Veel van deze
taken namen de gemeenten over van het rijk, vandaar de term 3D’s, kort voor ‘drie decentralisaties’.
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Met Reve naar de receptie

in gesprek met Alek Dabrowski
We bezochten de afscheidsreceptie van
onze programmamanager. Een man of
leeftijd (mogen we wel zeggen) die een
enigszins vermoeide indruk maakte.
En ook meedeelde dat het hem allemaal
niet zo makkelijk meer afging… dat vroege
opstaan… achter mensen aanjagen… de
namen en de gezichten van de stakeholders onthouden….

“Ja ja,” zeiden wij. “We worden wel ouder,
maar niet jonger.”

Daar had onze programmamanager niet
op gerekend. Zo’n klinkende uitspraak…
Vroeger, aan het einde van de vorige eeuw,
zou iedere programmamanager de herkomst van deze tekst kennen… Gerard
Reve… iedereen nam minstens een dozijn
citaten van Gerard Reve naar iedere verjaardag, receptie of voetbalwedstrijd mee.
Veel mensen zelfs iedere dag, naar kantoor. Altijd passend, altijd goed voor enige
ontspanning.
Tegen een collega die moppert over de oprukkende kaalheid op zijn schedel:
“Je denkt teveel. Denken, dat werkt vroegtijdige kaalhoofdigheid in de hand, door
verdroging van de schedelhuid.”
Tegen de belangstellende collega die
vraagt hoe je weekend was:

“Een genie kan niet alles onthouden wat
hij in zijn vrije tijd doet.”

Als je een scheet laat in een overvolle lift:
“Een scheet doet meer dan je weet.
Hij maakt het hart gezond en veegt de
kruimels van je kont.”

Tegen de collega die klaagt over het weer:
“Het weer komt van God en kan dus nooit
slecht zijn, en ten tweede: in een huis, in
een automobiel en in een trein is het altijd
mooi weer. En ten derde: het weer is
gratis.”
In het algemeen (verzuchtend): “Het leven
is geweldig. Het is beroerd dat je iedere
dag werken moet, maar verder is het een
feest.”

Helaas is Reve uit. Er zijn nog wel wat
citatengalerijen te vinden op internet,
maar zijn kale broer wordt vandaag de dag
beschouwd als een groter schrijver. Kun je
eigenlijk nog wel literatuur meenemen
naar kantoor of receptie?
We leggen de kwestie voor aan drs. Alek
Dabrowski, consultant voor het bibliotheekwezen, radiopresentator en literair
recensent op
http://uitgelezenboeken.blogspot.nl/.
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weer 6½ maal de afstand naar de Maan
zouden kunnen overbruggen, en dat de gemiddelde Nederlander jaarlijks iets meer
dan twee liter wijn consumeerde. “Wat
zeg je daarvan, Bul: ruim twee liter per
jaar.” “Je vraagt je af waar ze het laten.”

Ken jij nog een paar van die
bruikbare citaten van Gerard
Reve?

Vroeger las en herlas ik zijn boeken regelmatig. Citaten spoken dan rond in je hoofd
en komen er op de meest ongelegen momenten uit. ‘De Avonden’ is één groot citatenboek. Zeker niet zijn beste werk. Dan
‘Bezorgde Ouders’ en het korte verhaal
‘Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard.’ Het begint
als volgt:

“In de namiddag van de 6de Februari van
dit jaar van Gods Zoon 1967, toen Bullie
van der K. uit het naburige P. bij mij langs
kwam om mij zes veren te brengen van zijn
geslachte gans, trof hij mij in de keuken
aan, waar ik, na het uit het plaatselijk
advertentsieblad wikkelen van zojuist
gekocht zeebanket, gebogen over de keukentafel, in doﬀe haat de met het vet van
de “zalm der armen” doordrenkte variarubriek stond te lezen, die ons voorhield dat
het getal drie dikwijls als heilig werd beschouwd, de oude Egyptenaren reeds drop
kenden voordat ze met mes en vork gingen
eten of hun haar kamden, alle schoenen
die per jaar voor het mensdom werden
vervaardigd, achter elkaar gezet, bij goed
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Meesterlijk toch, maar net iets te lang om
te citeren tijdens een borrel wanneer de
directeur van en concullegiale ﬁrma jou
plichtsgetrouw vraagt of het goed met je
gaat.

Voor al te ijverige verandermanagers heb
ik wel deze bij de hand: “Vooruitgang bestaat niet en dat is maar goed ook, want
zoals het is, is het al erg genoeg.” En speciaal voor ambtenaren: “ Van een ander zijn
centen is het goed schenken.”

Zijn er eigenlijk schrijvers die
zich beter laten citeren in
kantoren of tijdens recepties?
Kun je een paar voorbeelden
daarvan noemen?

Met een paar klassieke oneliners – eenvoudig te vinden op internet - maak je snel
goede sier op een receptie. Maar dit kan
ook tegen je werken. Stel dat je gezien
wordt als een intellectueel, dan zul je het
nooit meer schoppen tot unitmanager of
directeur. Beter is op zulke wijze te citeren
dat alleen mensen die het citaat of de
schrijver kennen zullen glimlachen. De rest
steekt zijn of haar neus in een glas wijn en
gaat door met jou te negeren.
Het werk van Voskuil leent zich hier goed
voor. Zeg tussen neus en lippen door en
tegen niemand in het bijzonder ‘Dag meneer Beerta’. Tref je dan een liefhebber die

de eerste zin uit Het Bureau herkent, dan
hoef je je niet meer te vervelen tijdens een
overbodige receptie.

Gevaarlijk is het om bij oﬃciële gelegenheden de immer vrolijke doch neurotische
dode Rotterdamse volksschrijver A. Moonen te citeren. Nog afgezien van de ranzigheid, is voor veel kantoormensen zijn
realistische wereldbeeld te ontnuchterend.
Herman Brusselmans, die voor het verschijnen van zijn eerste boek enige tijd
op kantoor heeft doorgebracht, citeerde
A. Moonen onlangs: ‘Ik heb geen gebit,
dus ik moet de koekjes eerst soppen in
m’n jenever.’ Waar het citaat vandaan
komt weet ik niet. Het kan natuurlijk een
mystiﬁcatie zijn.

Hoe is het gesteld met de
kennis van de literatuur onder
kantoorwerkers?

Ik werk veel in bibliotheken. Bij sommige
collega’s is de literatuurkennis buitengewoon. De gemiddelde leeftijd is ook buitengewoon. Met mijn 50 jaar ben ik een
jongere. De hedendaagse letteren worden
wat minder gevolgd door mijn collega’s.
En gelijk hebben ze, vroeger was tenslotte
alles beter.

Bij een niet-representatieve steekproef
onder twee collega’s hoorde ik bij de eerste de verontschuldigingen aan: ‘mijn
voorraad in eigen geestelijk beheer is zeer
beperkt.’ Vervolgens kwamen er spontaan
de volgende citaten los:
Salinger: “Her nostril wings gave her away”
en “She happened to be a girl who knew
how to wave to somebody from third
base.”

Horatius: “Welke balling ontvlucht ook
zichzelf?”
Eliot: “I had not thought death had undone so many.”
Vergilius: “Werk overwint alles.”
Gevraagd naar Nederlandse auteurs kreeg
ik als antwoord: “Wij zijn kosmopolitisch
omnivoor.”

Een tweede collega volstond met het
citeren van Sophocles (Koning Oedipus):
“Ik heb de gewoonte om te zwijgen over
wat ik niet weet.”

In de jaren negentig zag je de
opkomst van de kantoorliteratuur. Het Bureau van Voskuil is
daar wel het beste voorbeeld
van. Welke literatuur op het
gebied van kantoorleven raad
je aan?

Naast Voskuil is er niet heel veel meer te
lezen. Het bedrijf van Hans Vervoort was
ik in begonnen, maar ik moest telkens aan
Het Bureau denken, dan gaat het lezen
tegenstaan. Herman Brusselmans heeft
twee mooie kantoorboeken geschreven:
‘De man die werk vond’ en ‘Zijn er kanalen
in Aalst’.
Nescio werkte ook op kantoor, maar
schreef er niet over. Van hem zijn wel de
woorden: “Ik heb altijd zoveel mogelijk stil
gehouden dat ik schreef, want ik heb mijn
leven lang op een kantoor gezeten en als
ze in zulke kringen merken, dat je zulke
neigingen hebt, denken ze alleen maar,
dat je niet deugt voor je werk.”
Het punt is, schrijvers hebben inspiratie
nodig. Maar ook een rustige omgeving om
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zich te concentreren. Vroeger, lang geleden, in de tijd dat Gerard Reve zijn mooiste
boeken schreef, waren de oplagen van Nederlandse schrijvers zeer gering. Met de
nodige subsidie kon je nog wat binnen harken, maar het was geen vetpot. Reve wist
zich desondanks op te werken tot een
schrijver met een inkomen. Hij was een
uitzondering.

Anderen, zoals zijn broer Karel beoefenden
wetenschap en verdienden daar hun
brood mee. Literatuur was voor hen iets
ernaast. Hetzelfde gold min of meer voor
Voskuil.

geen hobby. Het was lastig te combineren
met zijn reguliere werk. Vergeet niet dat
hij na zijn debuut twintig jaar niets literairs
meer heeft geschreven. Hij pakte de draad
weer op na zijn pensioen, net als Voskuil
overigens. Alberts greep vol terug op zijn
rijke ambtenarenleven. Vooral de Vergaderzaal is prachtig en actueel. De terminologie is veranderd, de leegheid is hetzelfde
gebleven

Weer anderen, te onaangepast voor een
representatieve baan en niet gewiekst genoeg om ﬁnanciële steun te verwerven,
hadden geen keuze. Zij zochten een baantje om iets te verdienen in een omgeving
waar hun literaire fantasie niet werd ondermijnd: het kantoor! Toen nog de plek
waar je stil kon genieten, waar het niet opviel als je de ganse dag doelloos met een
pak papier door een gebouw sjokte.
Tegenwoordig is alles anders. Schrijvers
zijn zakenlui geworden en luie kantoorbanen zijn opgeheven door elektronische
prikklokken of erger. Dus ik geloof dat die
opkomst van de kantoorliteratuur van
korte duur is geweest.

A. Alberts schreef de nodige
literatuur over de ambtenarij…
heeft hij eigenlijk opvolgers
gehad?

A. Alberts was uniek. Zijn omstandigheden
zijn vergelijkbaar met Karel van het Reve
en Voskuil. Voor hem was de literatuur
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Gerrit Krol geldt als een van de
weinige schrijvers in wiens werk
automatisering en ICT een rol
spelen. Is daar in de huidige tijd
nog wat bij gekomen?

Er is weinig kantoorliteratuur in het ict-tijdperk. Wel zijn ict-ontwikkelingen een bron
van inspiratie voor veel scienceﬁctionachtige auteurs. Zelfs een schrijver als Auke
Hulst, die met ‘Kinderen van het ruige

land’ een schitterend boek heft geschreven, grijpt in zijn laatste boek naar de
toekomst, een wereld waarin de alom aanwezige ict onze arme mensenziel bedreigt.
Maar dit heeft niets meer met kantoorliteratuur te maken.

Tot slot kreeg ik pas de tip om ‘Verloren
maandag’ van Valerie Eyckmans te lezen.
Een boek uit 2013. Eén recensent kopte
‘Zwarte kantoorhumor’. Dat belooft wat.

Dank. We eindigen met een
citaat van Bob den Uyl. Niet een
kantoormens, wel een verstandige kerel.

“Het ligt voor de hand dat alleen goede
plannen moeten worden uitgevoerd, en
slechte niet. De moeilijkheid is: wat zijn
goede, en wat zijn slechte plannen?
Meestal kom je daar pas achter als je een
plan aan het afwerken bent, en dan is het
te laat. Met een schok bemerk je op de
verkeerde weg te zijn. Wat te doen?
Abrupt ophouden zou het beste zijn, maar
om praktische redenen kan dat vaak niet.
Een klap met de vlakke hand tegen het
voorhoofd, het korzelig uitvallen tegen iemand die toevallig in de buurt is en er niet
al te sterk uitziet, het zijn allemaal dingen
die maar even helpen. Weer is er kostbare
tijd verloren gegaan, weer heeft die onrust
die je voor je ondernemingsgeest houdt je
parten gespeeld.”
Schitterend!

113

18
Uitsmijter….

Tegen het einde van 2015 schreef ik aan mijn vriend Wilbert Hoffstädt:
“Ik had mij voorgenomen van Starbucks in Utrecht mijn nieuwe schrijfcafé te maken.
Een briljant plan, als je het goed bekijkt: deze winstmachine van zoete nepkoffie biedt
niet alleen GEEN wifi aan, het gewone KPN-netwerk is er ook onbereikbaar. Je bent als
het ware afgesloten van de echte wereld, die de digitale wereld is, en moet het doen
met je eigen gedachten, de mensen om je heen en je geïsoleerde computer.”
Duidelijk. De digitale wereld – met al zijn mogelijkheden - zouden we voor geen goud
willen missen. Misschien is dat wel de boodschap van dit boekje.
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