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Terry van der Steen

"Het is dat ik 
het hele SCD 
niet kan 
meeverhuizen 
naar Haarlem, 
anders had ik 
dat vast gedaan"

Maarten van Halderen
"WeShareTalent zorgt niet 

alleen voor meerwaarde 
binnen je eigen functie, maar 

levert ook echt vernieuwende, 
innovatieve inzichten op"

Chantal Chin A Foeng
"Ik heb daarna kansen gepakt 

die voorbijkwamen in het 
werk. Moed verzameld en 

gewoon gegaan"



Het SCD is het shared servicecentrum van de 
Drechtsteden op het gebied van bedrijfsvoering. 
Ieder kwartaal bieden we klanten en medewer-
kers een uitgave van Shares aan. We gaan in op 
actuele ontwikkelingen, vertellen je hoe we met 
onze klanten samenwerken en welke dienstver-
lening we bieden. Waar wil jij over lezen in onze 
volgende edities? Laat het ons weten via 
regiocommunicatie@drechtsteden.nl
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Directeur Terry van der Steen 
nam eind januari afscheid van 
Servicecentrum Drechtsteden.  
Reden genoeg om aan te  
schuiven voor een informeel  
gesprek over haar vertrek. 

Vertrouwen
IS HET TOVERWOORD
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Je hebt 5 jaar bij het SCD gewerkt. Is de klus geklaard?
Nee, dat is niet de reden van mijn vertrek. Ik zou met liefde nog 5 jaar 
blijven, deze organisatie is volop in ontwikkeling. Mijn echtgenoot 
en ik zijn van Nieuwegein verhuisd naar de binnenstad van Haarlem, 
waar we inmiddels alweer 2,5 jaar wonen. Een prachtige, leuke stad 
waar we het erg naar ons zin hebben. Maar het is natuurlijk een 
behoorlijk eind van Dordrecht. Daardoor heb ik dagelijks te maken 
met een reistijd van minstens 3,5 tot 4 uur. Een groot deel van de reis 
benut ik als werktijd; ik lees stukken in de trein en bereid gesprek-
ken voor. Toch begon de afstand steeds meer aan te voelen als een 
belasting en ben ik rond gaan kijken naar een andere baan dichter in 
de buurt.

Dat is gelukt, gefeliciteerd! Wat ga je doen?
Vanaf maart ga ik aan de slag bij de gemeente Haarlemmermeer. 
Deze gemeente maakt deel uit van de metropoolregio Amsterdam en 
bestaat uit 31 kernen met in totaal ongeveer 154.000 inwoners. Ook 
Schiphol hoort hierbij. Als directeur met de portefeuille Bedrijfsvoe-
ring kom ik terecht in een heel dynamisch gebied waar van alles ge-
beurt. Leuk! Ik heb al wel gemerkt dat we in de regio Drechtsteden op 
een aantal onderdelen vooruitlopen. De praktische kennis en ervaring 
die ik hier heb opgedaan, kan ik daar dus goed gebruiken.

Welke herinneringen heb je aan je start bij het SCD?
Vijf jaar geleden trof ik een hiërarchische organisatie aan, met een 
groot MT. Het bedrijf had net een reorganisatie achter de rug en dat 
kon je merken aan de sfeer die er heerste. De vorige directeur was 
een statige man, strak in het pak. En strak in het aansturen van het 
SCD ; zo’n beetje mijn tegenpool. Ik ben een mensenmens en wil als 
directeur graag toegankelijk zijn voor iedereen. Het profiel van mijn 

"Bij het SCD werken 
400 bevlogen pro-
fessionals die naar 

hun werk komen om 
er iets moois van te 

maken. Daar ben ik 
enorm trots op"

baan was dan ook meer gericht op de menselijke kant van de organi-
satie. Op het leggen van verbindingen, het versterken van relaties en 
creëren van draagvlak. Daar werd in het begin nog wat onwennig en 
afwachtend op gereageerd. Toevallig las ik pas nog de tekst van mijn 
‘100 dagen bij het SCD’- speech. Daarin zei ik onder andere: ‘het SCD 
gedraagt zich als Calimero maar ik wil Wickie de Viking zien.’ Daarmee 
bedoelde ik dat het niet helpt om jezelf klein te houden en niet 
serieus genomen te voelen, maar dat je initiatieven moet nemen en er 
gewoon keihard voor gaan.

Vind je dat dit doel bereikt is?
Ja, zeker. Bij het SCD werken 400 bevlogen professionals die dagelijks 
naar hun werk komen om er iets moois van te maken. Medewerkers 
hebben meer vertrouwen gekregen in hun eigen rol binnen de orga-
nisatie, ze zijn zelfstandiger en meer proactief in hun werk. Ze tonen 
eigenaarschap en nemen de verantwoordelijkheid voor hun taken. 
De onderlinge samenwerking en ook de sfeer is verbeterd. Daar ben 
ik enorm trots op. De organisatie is platter geworden, door natuurlijk 
verloop is het MT verkleind van negen naar vijf personen. De ma-
nagementstijl is verschoven van controle houden naar vertrouwen 
geven. Ik hoop dat het MT dit vast kan blijven houden zonder terug 
te vallen in oude patronen. Managers hebben ervaren dat het goed 
is om medewerkers vertrouwen te geven, om vragen te stellen en pas 
advies of een mening geven als dat nodig is. Aanmoedigen, loslaten 
en vervolgens afwachten; vaak gebeuren er dan mooie dingen. Een 
goed voorbeeld is het jubileumfeest dat vorig jaar werd gevierd van-
wege het 10-jarig bestaan van het SCD. De medewerkers hebben alle 
activiteiten met elkaar bedacht en georganiseerd, zonder bemoeienis 
van het MT. We kijken terug op een fantastische week waarin alle 
verwachtingen werden overtroffen. Echt super, daar krijg ik enorm veel 
energie van!

Vertrouwen
IS HET TOVERWOORD
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Vertrouwen
IS HET TOVERWOORD

Hoe heb je de samenwerking met de gemeenten ervaren? 
We hebben grote stappen gezet en mooie resultaten geboekt. Het 
bedrijf staat er goed voor. Na de reorganisatie was het nodig om 
opnieuw verbinding te zoeken met de regio. 
De dienstverlening van het SCD is immers van groot belang voor de 
gemeenten; zodra hierop bezuinigd wordt, kunnen wij minder voor 
hen betekenen. Dat is uiteraard niet de bedoeling.  
Wij investeren veel in de relatie en in de kwaliteit van onze diensten. 
Dat mag soms wel eens wat meer gewaardeerd worden, vind ik. Veel 
van ons werk wordt beschouwd als vanzelfsprekend. Het is normaal 
dat facturen op tijd verstuurd worden en dat er altijd koffie voorhan-
den is. Zo lang alles goed gaat, hoor je niks. En er gaat gewoon veel 
goed. We krijgen niet veel klachten, dus dat is positief. 

En ook met betrekking op de regio is ‘vertrouwen’ het toverwoord. Het 
is goed om waardering te uiten en om kritisch op elkaar te zijn, om 
uit te spreken wat er wel of niet goed werkt. Ik denk dat er de afgelo-
pen jaren draagvlak voor het SCD gecreëerd is in de regio. We streven 
ernaar dat de zeven gemeenten zich nog meer als eigenaar van het 
SCD tonen en ook trots op deze organisatie kunnen zijn.

En nu, de laatste loodjes…?
Natuurlijk kijk ik uit naar de nieuwe 
uitdaging die me in de gemeente 
Haarlemmermeer te wachten staat. 
En het vooruitzicht dat de wekker 
’s ochtends niet meer om kwart 
voor zes gaat en ik wat langer 
van de avonden kan genie-
ten, is ook heerlijk. Ik ben 
van plan om regelmatiger te 
gaan sporten. Het excuus dat 
ik daar te weinig tijd voor 
heb gaat straks niet meer 
op. Misschien ga ik wel 
op de fiets naar mijn 
werk, dat is goed te 
doen. Maar ja, 

eerst moet ik hier nog afscheid nemen en dat doe ik echt met pijn in 
mijn hart. Het liefst zou ik er stiekem tussenuit knijpen, maar dat kan 
natuurlijk niet. Toen mijn vertrek hier bekend werd, heb ik zoveel hart-
verwarmende reacties gekregen. Berichtjes van collega’s, maar ook 
van voormalig medewerkers en van mensen uit de regio. Dat waardeer 
ik erg, het doet me goed. Ik hou van dit bedrijf en ga de mensen hier 
ontzettend missen. Het is dat ik het hele SCD niet kan meeverhuizen 
naar Haarlem, anders had ik dat vast gedaan.

"Veel van ons 
werk wordt 

beschouwd als 
vanzelfsprekend. 

En er gaat 
gewoon veel 

goed"

TEKST HELEEN VERSPRILLE



WNRA?

LEG UIT..

EN NU?

WAAROM?

WAT BETEKENT 
DAT?

Wat jij altijd al wilde weten 
van het projectteam Wet 
normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) 
in 5 vragen…..

Natuurlijk komt een nieuwe wet nooit 
zomaar uit de lucht vallen, maar je 
vraagt je wel eens af wat nu precies de 
aanleiding was. Het leek de toenma-
lige Tweede Kamerleden Koşer Kaya 
(D66) en Van Hijum (CDA) een gewel-
dig idee als het speciale recht voor de 
ongeveer 1 miljoen ambtenaren zou 
verdwijnen. Dat zou honderden miljoe-
nen euro's aan besparingen opleveren. 
En zo geschiedde. Het wetsvoorstel 
werd ingediend en de Eerste Kamer 
stemde 8 november 2016 in met het 
initiatiefvoorstel Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra). 
Hiermee was een nieuwe klus voor 
alle overheidsinstanties in Nederland 
geboren en dus ook voor ons in de 
Drechtsteden! De Wnra treedt namelijk 
per 1 januari 2020 in werking en dat 
betekent; werk aan de winkel! 
Ofwel, handen uit de mouwen voor het 
projectteam! >>

5 VRAGEN AAN 
HET WNRA 
PROJECTTEAM...
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1. EN WIE LEVEREN DAN HUN BIJDRAGE 
AAN DAT TEAM? 
Uiteindelijk krijgt iedereen in de Drecht-
steden ermee te maken, maar het voorbe-
reidend werk wordt vanuit het SCD gedaan 
door:

Kees Vortman
hij mag het team als projectleider naar de 
finish leiden

Simeon van Eijl
informatie-adviseur, levert zijn bijdrage door 
te kijken naar de processen, maar houdt ook 
de aansluiting met een eventueel nieuw 
salarisadministratie-systeem.

Carolien Scheermeijer
is als personeelsadviseur de lopende 
kennisbank als het gaat om alles wat te 
maken heeft met personeel & organisatie en 
de bijbehorende besluitvormingstrajecten- en 
gremia.

Sanne van der Padt
toetst als jurist, of we voldoen aan alle 
wettelijke eisen rondom dit thema.

Negin Sharififar
ondersteunt voor bepaalde tijd het project bij 
vooral de praktische planningen en afspraken 
rondom het project.

Carlijn van Brunschot
duikt als P&O trainee in alles waar hulp bij 
nodig is! 

Mara Damen
levert haar bijdrage als communicatieadvi-
seur aan het project

2. VERTEL EENS WAT MEER OVER DE 
WNRA!
De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel 
mogelijk dezelfde rechten en plichten 
krijgen als werknemers in het bedrijfsle-
ven. Eigenlijk merk je daar weinig van in je 
dagelijkse werk. 
Arbeidsvoorwaarden (zoals salaris, indi-
vidueel keuzebudget of vakantie-uren) 
veranderen niet door de nieuwe wet. Net 
zoals nu het geval is kunnen bij onderhan-
delingen over een nieuwe Cao wel andere 
afspraken gemaakt worden. Daarnaast 
blijven ambtenaren een speciale status 
houden. In de nieuwe Ambtenarenwet 
staan nog steeds regels over bijvoorbeeld 
geheimhoudingsplicht, het verbod om gif-
ten aan te nemen en de plicht om neven-
functies te melden.

"Zodra er 
belangrijke 
ontwikkelingen 
zijn, dan delen 
we deze 
uiteraard 
met jullie!"
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groep, zie: https://sid.drechtsteden.nl/
Project/WetNormaliseringRechtspositie-
AmbtenarenWNRA

• Onder 'weten en regelen'  vind je de 
meest gestelde vragen, relevante links 
en relevante documenten.  

5. EN, NOG RODDELS….?
Roddelen is geen toptaak van het pro-
jectteam…., maar er zijn wel wat leuke 
weetjes;
• Zo heeft Simeon hele creatieve gaven. 

Hij heeft de Wnra poster ontworpen en 
grafisch vorm gegeven.

• En binnen ons projectteam krijgen we 
dit jaar uitbreiding! Sanne is in verwach-
ting van onze eerste echt Wnra-baby! TE

KS
T 

M
AR

A 
DA

M
EN

3. VERANDERT ER DAN WEL IETS VOOR DE 
MEDEWERKERS?
Jazeker! Er zijn een aantal zaken die ver-
anderen. We zetten de belangrijkste even 
voor je op een rijtje;
• Zo gaan we van een CAR-UWO naar een 

Cao Gemeenten 
• Door de invoering van de Wnra krijgt een 

ambtenaar een arbeidsovereenkomst in 
plaats van een aanstellingsbesluit. Wat 
betekent dit? Tot nu toe hadden we als 
ambtenaren een eenzijdige aanstelling. 
Deze wordt voor  alle medewerkers 
tweezijdig (dus door zowel werkgever als 
werknemer ondertekend). Het BBS (een 
besluitvormingsorgaan bestaande uit de 
gemeentesecretarissen en directeuren 
van de GRD, de Dienst Gezondheid & 
Jeugd en de Omgevingsdienst Zuid-Hol-
land Zuid) heeft op 13 december jl. 
besloten om alle huidige medewerkers 
een arbeidsovereenkomst ter onder-
tekening voor te leggen. Dit is een 
standaard arbeidsovereenkomst waarin 
is opgenomen dat jouw bestaande ar-
beidsvoorwaarden en –afspraken blijven 
gelden, zonder dat deze expliciet worden 
opgenomen.

• Het proces bij ontslag verandert. Waar 
nu een toets achteraf plaatsvindt door 
bijvoorbeeld de bezwarencommissie  kan 
na invoering van de WNRA de werkgever 
pas tot ontslag overgaan na tussenkomst 
van het UWV/de ontslagcommissie of 
de kantonrechter (we gaan over van 
Bestuursrecht naar Privaatrecht)

4. HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE VAN ALLE 
WNRA ONTWIKKELINGEN?
Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, 
dan delen we deze uiteraard met jullie! We 
communiceren altijd via de ' nieuwsberich-
ten' op SID. 

Waar kan je informatie terugzoeken of 
vragen stellen?
• Er is een SID groep waar iedereen zich 

voor aan kan melden. In deze groep 
wordt informatie gedeeld, maar je kunt 
hier ook je vragen stellen aan de project-

"En.. binnen 
ons project-

team krijgen 
we dit jaar 

uitbreiding!"

https://sid.drechtsteden.nl/umbraco/weten-en-regelen/persoonlijk/cao-gemeenten-en-lokale-regelingen/
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ARCHITECTONISCHE EYECATCHER 
VOOR DORDRECHT

Jaarlijks kopen de Drechtsteden 
met hulp van het SCD een ver-
scheidenheid aan werken, leverin-
gen en diensten in. Van dagelijkse 
gebruiksartikelen tot grote, unieke 
projecten. De Dordtse Prins Claus-
brug is het lichtend voorbeeld van 
zo’n uniek project.

De spectaculaire brug over het 
Wantij geeft het zicht op Dor-
drecht nog meer karakter. Het 
vormt de verbinding tussen de 
nieuwe woonwijk Stadswerven 
met de Riedijkshaven, waardoor 
voetgangers en fietsers snel en 
veilig de binnenstad van Dor-
drecht kunnen bereiken. Halver-
wege 2020 moet de brug opge-
leverd worden, tegelijk met het 
vieren van 800 jaar Dordrecht.

Maurice Ellenbroek, senior in-
koopadviseur bij het SCD, was 
betrokken bij het aanbesteding-
straject voor de Prins Clausbrug. 

Maurice: “De gemeente Dordrecht 
wilde uiteraard de beste aanne-
mer voor deze opdracht selecte-
ren, met de meeste toegevoegde 
waarde voor de opdrachtgever. 
Team Inkoop adviseerde over de 
meest geschikte aanbestedings-
procedure en contractvorm voor 
de bouw van de brug. Vervolgens 
hebben wij de aanbestedings- en 
contractstukken opgesteld en de 
gehele aanbestedingsprocedure 
begeleid. Een interessant traject 
om bij betrokken te zijn. Het gaat 
hier niet om zomaar een brug, dit 
wordt een echte eyecatcher, een 
icoon voor Dordrecht.”

Het winnende ontwerp van de Prins Claus-

brug, van Architect René Zuuk.

"Team Inkoop adviseerde over de  
meest geschikte aanbestedingsprocedure 

en contractvorm voor de bouw van de 
brug, stelde de aanbestedings- en  

contractstukken op en begeleidde de 
hele procedure"
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ARCHITECTONISCHE EYECATCHER 
VOOR DORDRECHT vervolg

VERTRAGING IN DE PROCEDURE 
In 2015 schreef de gemeente 
Dordrecht een prijsvraag uit voor 
het ontwerp van een beweeg-
bare langzaamverkeersbrug. De 
winnaar werd architect René 
van Zuuk met zijn innovatieve 
ontwerp. In 2017 volgde de aan-
bestedingsprocedure voor de 
aannemer die het ontwerp kon 
uitvoeren.  Daar hebben uitein-
delijk drie bouwbedrijven op 
ingeschreven. Tijdens de aanbe-
stedingsprocedure, die Maurice 
begeleidde,  bleek dat de reali-
satiekosten boven de begroting  
zou uitkomen. De bouwkosten 
werd een veelbesproken onder-
werp in de Dordtse gemeente-
raad, die extra geld beschikbaar 
moest stellen. 
“Het traject heeft hierdoor de no-
dige vertraging opgelopen”, ver-
telt Maurice. “Vervolgens werd 
ook nog een rechtszaak aange-
spannen door de aannemer die 
in de procedure als tweede ein-
digde. Die vond dat er onduide-
lijkheid bestond in de aanbeste-
ding over de verfmethode van de 

brug.  Bij de afwikkeling van deze 
rechtszaak waren meerdere dis-
ciplines van het SCD betrokken. 
JKC en team Inkoop hebben sa-
men voor Dordrecht een fantas-
tisch resultaat weten te behalen: 
in april 2018 kreeg de gemeente 
Dordrecht in hoger beroep als-
nog gelijk over deze kwestie. De 
opdracht kon toen gegund wor-
den aan bouwer Dura Vermeer, de 
winnende partij bij de inschrij-
ving. Zij starten in september van 
dit jaar starten met de bouw.” 

TROTS
Maurice: "Waar ik met trots op te-
rugkijk bij deze aanbesteding is 
de fijne samenwerking met alle 
mensen en partijen die hebben 
bijgedragen aan de voorberei-
ding van dit project, en de inter-
ne samenwerking tussen JKC en 
team Inkoop. Gezien mijn achter-
grond als ‘bruggenbouwer’ heeft 
dit project ook in het bijzonder 
mijn aandacht. Ik kijk dan ook 
met veel belangstelling uit naar 
de realisatie van deze brug en de 
opening in 2020." 

PRINS CLAUSBRUG
Het winnend ontwerp voor de 
120 meter lange voetgangers- 
en fietsersbrug kreeg uiteinde-
lijk de naam Prins Clausbrug. 
Het ontwerp is zeer innovatief 
met een krachtige sculpturale 
landmark, waarmee Dordrecht 
onmiskenbaar op de kaart wordt 
gezet.

De nieuwe brug ligt slecht vijf 
meter boven het water, maar 
heeft een onbeperkte doorvaar-
thoogte. Het is een zogenaamde 
basculebrug met een draaibare 
mast, die maar liefst dertig me-
ter de lucht in steekt. Daarmee 
zal het openen en sluiten van de 
brug een spektakel zijn om naar 
te kijken. De Prins Clausbrug is 
niet alleen architectonisch heel 
bijzonder en uniek, maar zeker 
ook een technisch pronkstuk 
vanwege het complexe bewe-
gingsmechanisme

Maurice Ellenbroek, inkoopadviseur bij het 

SCD, heeft in zijn loopbaan veel kennis en 

ervaring opgedaan met Civieltechnische 

zaken. Hij werkte voor zijn tijd bij het 

SCD onder andere bij Ingenieursbureau 

Drechtsteden en bij een aannemer die (ook) 

bruggen bouwde. Zijn technische kennis 

kwam bij deze aanbesteding goed van pas.
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L Welkom bij onze nieuwe rubriek 'de razende reporter'! In 

deze rubriek staan wij elke keer editie stil bij een stukje 
SCD. Dat doen we niet met wat foto's en tekst maar met een 
kort filmpje; interviews, een 'echt' kijkje in de keuken, een 
gezicht bij die ene stem…
 
De eerste editie start meteen bij dé ingang van SCD, het Servicelo-
ket. Onderdeel van team Dienstverlening zijn dit zowel bij binnen-
komst in het pand als bij telefoonnummer 8008 de eerste SCD'ers 
die jij te zien of te spreken krijgt. Altijd al willen weten wie 'de 
stem van de Drechsteden' is? Of wie zowel jouw toegangstag 
regelt én zorgt dat jouw wachtwoord wordt gereset? Benieuwd? 
Wacht dan niet langer af en klik hier…

deRAZENDE 
REPORTER

https://www.youtube.com/watch?v=UH8JmoB_Qv8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UH8JmoB_Qv8&t=1s


013 |  SCD SHARES | FEBRUARI 2019

WIE IS 
TOCH DIE 
MAN DIE 
KZA ER 
GESTAAG 
DOORHEEN 
TREKT?
Interview met 
projectleider 
Marcel Gijtenbeek
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Het ging best wel lekker afgelopen jaar! Vrijwel alle 
organisaties in de Drechtsteden namen het Klant-, Zaak- 
en Archiefsysteem InProces in meer of mindere mate in 
gebruik met inmiddels circa 300 zaaktypen. Duidelijk is ook 
dat er nog genoeg doorontwikkeld moet worden om aan 
alle wensen te voldoen. Bovendien zijn er wat issues die 
aandacht vragen. Maar daarover geen zorgen! Want begin 
januari keurde de Stuurgroep KZA het plan goed om in 
2019 verder te gaan met de uitrol en de doorontwikkeling 
van InProcess. 

Dat betekent dat het KZA-projectteam met onverminderde 
capaciteit en enthousiasme doorgaat met de uitrol van 
zaaktypes en processen. Het bericht dat Rob van Tiel er als 
projectleider in 2019 mee stopt, verandert daar niets aan! 
Sterker nog, zijn opvolger is inmiddels al vol enthousiasme 
aan de slag. De hoogste tijd dus om Marcel Gijtenbeek eens 
met wat vragen te overladen!

Vertel! Waarom doen we het ook alweer?
"Kort gezegd regel je met een KZA het dienstverleningsproces van 
zowel burgers, bedrijven als interne medewerkers en wordt met 
het systeem een gedegen digitaal archief geboden. Onze elektro-
nische dienstverlening verbetert erdoor en jij komt 'digitaal met 
je zaken op orde'. Het uiteindelijke doel is dat je met het systeem 
digitaal en gestructureerd kunt werken. Voordeel is dat je docu-
menten op een eenvoudige manier kunt delen met elkaar en dat 
je deze kunt ' hangen' aan een zaak. Zo is opgeslagen informatie 
makkelijk terug te vinden voor je collega's als jij bijvoorbeeld een 
keer ziek bent of op vakantie. Bovendien zijn we wettelijk verplicht 
ons werk te archiveren, maar uiteraard allemaal binnen de kaders 
van de privacy. "

Ok! Hebben we dat weer even helder! Maar hoe ga jij die rol van 
projectleider invullen?
" De klus die projectleider Rob van Tiel afgelopen jaar in zijn 
eentje klaarde, hebben we nu opgedeeld. Ik zorg voor de gesta-
ge voortgang van de uitrol van de standaard zaaktypen en Jaap 
Stienstra van Brein (Roxit Groep), is verantwoordelijk voor het rea-
liseren van de vereiste koppelingen en hij doet het voorwerk met 
betrekking tot de wensen en doorontwikkeling van het systeem, 
zodat de uitrol soepel kan verlopen." 

Waar focus jij op?
"Mijn hoofddoel is natuurlijk om alle zaaktypen om te zetten naar 
InProces, zodat Mozaiek op termijn 'uit' kan. De focus ligt in 2019 
op het verder uitrollen van de resterende taakvelden en zaaktypen 
in InProces, en natuurlijk het doorontwikkelen van aanvullen-
de functionaliteiten en processen. En dat alles met een strakke 
planning. Deze is terug te vinden op de KZA pagina op SID. Deze 
pagina is onlangs geactualiseerd en het projectteam heeft hier  
diverse handleidingen voor InProces op geplaatst. Ik beveel het 
van harte aan om deze pagina regelmatig even te checken op 
nieuwe informatie!" 

Luister hier ' live' naar de andere doel-
stellingen van Marcel in het project:

https://sid.drechtsteden.nl/umbraco/weten-en-regelen/werkplek/computergebruik/klant-zaak-archiefsysteem/
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Aha, een gestage, regelmatige oplevering. Hoe dan precies?
"Nou, wij gaan gewoon bouwen en we brengen regelmaat in de 
livegangen. Hoe? Door gedoseerd nieuwe zaaktypen aan te bieden. 
Dat is het simpelweg…. We werken met een strokenplanning (kijk 
hiervoor op de KZA SID pagina), en met zogenaamde 'treintjes' 
met drie wagonnetjes. Een treintje duurt in totaal negen weken. 
De wagonnetjes duren allemaal drie weken. In het eerste wagon-
netje inventariseren we wat we live willen zetten en we maken 
de planning bekend. Na drie weken weten we of iedereen akkoord 
is. In die eerste fase is de input van de implementatie managers 
onontbeerlijk. Zij bepalen namelijk wat prioritiet heeft. Als we 
dat hebben afgestemd worden de zaken en processen gebouwd 
binnen de daarvoor geplande drie weken. En in de laatste drie 
weken, dus in het laatste wagonnetje, zorgen we voor de livegang 
en de noodzakelijke opleidingen. Als laatste sluiten wij af met het 

"Door gedoseerd nieuwe zaaktypen 
aan te bieden. Dat is het 

simpelweg…. We werken met 
een strokenplanning, en met 
zogenaamde 'treintjes' met 

drie wagonnetjes"

leveren van de nodige nazorg. Door meerdere treintjes gelijktijdig 
op de rails te hebben kunnen we met grote regelmaat en gedo-
seerd zaaktypen opleveren."

Helder verhaal. Maar nu even concreet! Hoeveel zaken/ processen 
lever jij dit jaar op?
"Haha, het wordt een hele uitdaging! Zeker ook met het oog op 
de nog openstaande issues en uitdagingen met de koppelingen 
en techniek. Maar wij gaan ervoor om de resterende zaaktypen 
operationeel te krijgen in 2019! Gestaag, regelmatig en met rust 
in het team. En het concrete aantal zaken, dat kun je hieronder 
beluisteren."

Luister hier ' live' naar de andere doel-
stellingen van Marcel in het project:

"Mijn hoofddoel is natuurlijk om alle 
zaaktypen om te zetten naar InProces, 
zodat Mozaiek op termijn 'uit' kan"
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WAAROM EEN THEMABIJEENKOMST?
Soms wordt er voor gekozen om de Drechtraad anders dan per 
Raadsinformatiebrief te informeren. Zoals bijvoorbeeld met een 
themabijeenkomst. Er worden dan meerdere sprekers uitgeno-
digd die vanuit verschillende visies hun bijdrage leveren aan het 
onderwerp.

Deze middag werd gebruikt om de leden mee te nemen in het 
Transitieplan, maar ook om de verbinding te leggen naar een 
belangrijke pijler uit de Informatievisie; namelijk innovatie in 
partnerschap met het bedrijfsleven. In de (vastgestelde) visie 
is aangegeven dat de huidige manier waarop we onze eigen 
informatietechnologie hebben georganiseerd, niet meer de beste 
bijdrage levert aan de uitdagingen waar we voor staan als over-
heidsorganisaties. De diverse sprekers gingen in op het belang van 
experimenteren en blijven innoveren en hoe daarin de samenwer-
king met de overheid van belang is.

Vanuit het Programma ICT Verandert

Een kijkje achter de schermen bij de 
themabijeenkomst voor de Drechtraad  
d.d. 5 februari j.L. over de sourcing- 
strategie van de Drechtsteden

WAT HEB IK GEMIST? 
• Zie hieronder een compilatie van de bijeenkomst. Naast 

portefeuillehouder Pieter Paans, komen ook Ronald Mons 
(Hoofd CIO Office) en een aantal Raadsleden aan het 
woord!

"om de verbinding 
te leggen naar een 

belangrijke pijler uit 
de Informatievisie"
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https://www.youtube.com/watch?v=gw4KGQDAgAw
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SCD 
ADOPTEERT 

YOUNG 
DRECHTSTEDEN 

IN 2019
Sinds 2018 hebben we in de Drechtsteden ons eigen young professio-
nal netwerk: Young Drechtsteden. Hoofddoel is de onderlinge verbin-

ding van jonge medewerkers binnen de Drechtsteden te versterken en 
hun kracht voor de regio te benutten. Ieder jaar adopteert een andere 

organisatie in de Drechtsteden dit netwerk. In 2019 is dat het Ser-
vicecentrum Drechtsteden. Dit houdt in dat we zorgen voor financiële 
ondersteuning, maar nog belangrijker dan dat geloven we als SCD in 

dit netwerk en willen we bijdragen aan het succes ervan voor de regio. 
Hoog tijd om Young Drechtsteden in de spotlights te zetten, want waar 
staat dit netwerk precies voor en wat kunnen we in 2019 verwachten? 

We vroegen het Dorien Ensink, voorzitter van het YD-bestuur.
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Waar staat Young Drechtsteden voor? 
Young Drechtsteden is gecreëerd 
om de onderlinge verbinding van 
young professionals binnen de 
Drechtsteden te versterken. Binnen 
het netwerk creëren en delen we 
kennis, artikelen, bijeenkomsten of 
evenementen. Daarnaast is er ruim-
te voor het stellen van (hulp)vragen, 
voor intervisie én voor sociale con-
tacten. De groep vergroot ook de 
vindbaarheid voor jonge collega's 
binnen de Drechtsteden én biedt 
één herkenbaar platform waarmee 
collega's, organisaties of partners 
alle jonge medewerkers eenvoudig 
kunnen bereiken, betrekken en be-
vragen.

Wat waren de highlights van Young 
Drechtsteden in 2018?
De absolute highlight is onze pro-
fessionaliseringsslag. We zijn nu 
echt onderdeel van het Drechtste-
den netwerk. De gemeentesecreta-
rissen en het MT Drechtsteden zijn 
enthousiast over ons netwerk en dat 

is voor ons een heel mooi succes. We 
hebben geformuleerd waar we voor 
staan, onze 7 zekerheden en wat we 
willen doen, de 8 activiteiten. En 
natuurlijk ons adoptieplan. Om het 
regionale karakter van ons netwerk 
te waarborgen laten we de financie-
ring rouleren. Daarnaast geven we 
zo de adoptieorganisatie de kans 
om de eigen organisatie meer toe te 
lichten binnen de regio.
De fanatieke YD oprichters zijn nu 
officieel het YD bestuur met ieder 
zijn eigen onderwerpen.  En daar-
naast is ons netwerk enorm ge-
groeid. We hebben binnen een jaar 
meer dan 200 leden aan ons weten 
te binden en niet onbelangrijk, ook 
zij zijn enthousiast. We hebben een 
eerste YD Talk georganiseerd, meer-
dere netwerkborrels, een succesvol-
le YD-komt naar je toe-tour langs 
alle Drechtsteden organisaties en 
gemeenten,  een hete zomer YD 
borrel & bites en we sloten het jaar 
af met een boven verwachting ge-
slaagd YD Kerstdiner. 

"We hebben 
binnen een 

jaar meer dan 
200 leden aan 

ons weten te 
binden en niet 
onbelangrijk, 

ook zij zijn 
enthousiast"
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Wat is de ambitie voor 2019? Wat 
staat er voor 2019 al concreet op de 
planning?
Groeien en verbinden! We willen 
meer leden, meer young professio-
nals kennis laten maken met het YD 
netwerk. Onze rode draad in 2019 
is verbinden. We willen de young 
professionals met elkaar in contact 
laten komen, elkaar leren kennen 
en van elkaar leren. Wij geloven dat 
daar hele mooie samenwerkingen 
door ontstaan. Onze eerste 2019 ac-
tiviteit is op 21 februari.  Daarnaast 
zijn we druk bezig met de organisa-
tie van een echte YD tour. We gaan 

op bezoek bij een organisatie waar 
al veel in de praktijk gebeurt waar-
over wij in onze regio praten. 

Gaan we dit jaar concreet iets merken 
van de adoptie door het SCD?
Ja, dat is zeker de bedoeling! We 
gaan veel samenwerken met het 
SCD. We lichten bijzondere en suc-
cesvolle projecten uit, organiseren 
samen bijeenkomsten en gaan ge-
bruik maken van de enorme bron 
aan kennis binnen het SCD. De 
dienstverlening van het SCD past 
ontzettend goed bij onze rode draad 
'verbinden'. Iedereen in het netwerk 
heeft te maken met het SCD voor 
hun bedrijfsvoering. Het SCD en 
(onze ambitie om te) verbinden zijn 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

Ben je enthousiast geworden en 
wil je ook aansluiten bij het Young 
Drechtsteden netwerk? 
Meld je dan aan via de SID-groep 
Young Drechtsteden!

"We willen 
de young 

professionals 
met elkaar in 
contact laten 

komen, elkaar 
leren kennen 

en van elkaar 
leren"TE
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IN DE SPOTLIGHT:
Tekenen voor je werk
SKILL
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De manier waarop we informatie 
uitwisselen verandert snel. Met de 
opkomst van internet social media 
en smartphones is het gebruik van 
filmpjes, animaties, foto´s en info-
graphics toegenomen. Ook binnen 
organisaties neemt de behoefte 
aan beeld toe. Niet verwonderlijk 
dus dat kunnen verbeelden, door 
te tekenen, juist in deze tijd in 
opkomst is. Steeds vaker verschij-
nen tekeningen op de werkvloer, 
bijvoorbeeld ter vervanging van 
uitgebreide notulen of als sa-
menvatting van een ingewikkeld 
raadsvoorstel. 

Bij het SCD werken medewerkers 
die deze vaardigheid beheersen en 
inzetten in hun werk, met resul-
taat! Ter inspiratie interviewden 
wij communicatieadviseur Chantal 
Chin A Foeng over hoe zij tekenen 
inzet in haar werk. 



021 |  SCD SHARES | FEBRUARI 2019

IN DE SPOTLIGHT:
Tekenen voor je werk
SKILL

kwamen in het werk. Moed verzameld en 
gewoon gegaan. Daarna volgde mijn eerste 
echte opdracht  voor een klant. Dat was 
wel even spannend. Maar de reacties op 
deze opdracht waren heel positief. Dat gaf 
vertrouwen! 

Hoe zet jij het in in jouw werk? 
Ik gebruik het op verschillende manieren, 
vaak bij een intakegesprek of een advies-
gesprek om de vraag helder te krijgen en 
informatie te structureren, ik gebruik het 
als presentatie of als verslag. Tekenen 
werkt goed om ingewikkelde boodschap-
pen eenvoudig en helder samen te vatten. 
In een praatplaat bijvoorbeeld. Dat deed 
ik voor medewerkers om bijvoorbeeld 

Hoe ben jij begonnen met tekenen in het 
werk?
Een collega vertelde over de training Visu-
al Notes die hij via het SCD had gevolgd. 
Dat maakte mij nieuwsgierig. Er kwam toe-
vallig een gratis online minicursus van de 
Betekenaar langs, die ik volgde. Zo leerde 
ik dat zakelijk tekenen veel eenvoudiger is 
dan ik dacht. 
Eerder had mijn leidinggevende al gezien 
dat ik goed was in het structureren van 
complexe informatie en had me daarvoor 
bij verkennende gesprekken met klan-
ten ingezet. Door het structureren van 
informatie te combineren met tekenen, 
kon ik het tekenen in mijn werk inzetten. 
Ik heb daarna kansen gepakt die voorbij-

duidelijk te maken wat de omgevingswet 
inhoudt. Ik ga nu ook zelf een visual notes 
workshop voor communicatiecollega's ver-
zorgen. Ontzettend leuk om te doen! 

Wat is het effect?
Mensen worden vaak blij van tekeningen, 
omdat ze de boodschap sneller begrijpen. 
Dat scheelt tijd! Het maakt ook enthou-
siast. De boodschap blijft beter hangen 
omdat je er een plaatje bij hebt. Je komt 
ook sneller tot gezamenlijk begrip, omdat 
iedereen hetzelfde plaatje ziet. 

Eigenlijk zie je het effect van de uitspraak: 
een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. 
Tekenen werkt dus echt!

"Ik heb 
daarna 
kansen 

gepakt die 
voorbij-

kwamen in 
het werk. 

Moed 
verzameld 
en gewoon 

gegaan!"



• Je hersenen verwerken beeld 
60.000 x sneller dan tekst

• Een verhaal met beeld blijft 
veel beter (6 keer) hangen 
dan zonder beeld.

• Ons brein is gemaakt voor het 
verwerken van visuele infor-
matie: 75% van onze neuro-
nen zijn bestemd voor zicht.

• Tekenen draagt bij  aan een 
gemeenschappelijk begrip.

• Tekenen brengt snel helder-
heid in complexiteit.

IN DE SPOTLIGHT:
Tekenen voor je werk
SKILL

Wat zou jij mensen adviseren die ook meer 
willen met tekenen in hun werk? 
Het is een misvatting te denken dat je 
moet kunnen tekenen. In feite kan iedereen 
tekenen. Het is net als leren schrijven. 
Zo simpel is het eigenlijk. De vierdaagse 
minicursus van de Betekenaar is een goede 
eerste stap.  Belangrijkste tip is: doe het 
gewoon! Je moet eigenlijk een beetje lak 
hebben aan wat mensen ervan vinden. 
Dat je het überhaupt probeert is al een 
heldendaad. Begin ook klein: eerst voor 
jezelf als gespreksverslag of in overleggen 
met directe collega's. Je hoeft het ook niet 
allemaal zelf te bedenken. Als je via Google 
afbeeldingen zoekt op [trefwoord] + icon 
krijg je veel inspiratie. Ook voor abstracte 
begrippen. Schaf een schetsboek zonder 
lijntjes aan en een paar goede zwarte 
stiften. Goed materiaal stimuleert ook. 
Wanneer je het eenmaal geprobeerd hebt, 
zul je  zelf ook het positieve effect merken. 
En dat geeft weer moed.

Wat kan het SCD hierin bieden?
SCD-trainingen biedt Visual Notes als trai-
ning aan.  Je kunt in de  SID-groep 'Tekenen 
voor je werk' ook inspiratie opdoen. 

"Eigenlijk zie je 
het effect van de 

uitspraak: een beeld 
zegt meer dan 

1.000 woorden. 
Tekenen werkt 

dus echt!"
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WeShareTalent

WAT IS WESHARETALENT?
Het platform WeShareTalent organiseert jaarlijks ruim 100 events 
om professionals uit alle sectoren bij elkaar te brengen en kennis 
te delen. Naast het opdoen van kennis of het ontwikkelen van je 
vaardigheden, ontmoet je ook andere professionals die een waar-
devolle toevoeging aan jouw netwerk kunnen zijn. 

VOOR WIE IS WESHARETALENT?
Het SCD is aangesloten bij WeShareTalent. Voor 2019 hebben we 
geregeld dat alle medewerkers van de Drechtstedengemeenten en 
GRD-dochters zich gratis kunnen aanmelden voor de bijeenkom-
sten. Er zijn events op het gebied van Change, Customer, Digital, 
Governance, Innovation en Talent. Je kunt kosteloos meedoen aan 
masterclasses, sharetimes (kijkjes in de keuken) en verdiepende 
sessies. Voor iedereen is er wel een bijeenkomst die je kunt inzet-
ten om je kennis en vaardigheden te verdiepen of juist iets nieuws 
te leren. 

REGISTEREN EN AANMELDEN
Op www.wesharetalent.com/events vind je een overzicht van de 
evenementen die de komende tijd georganiseerd worden. Daar 
kun je je direct aanmelden met je werk-mailadres.
Ook kun je de WeShareTalent app downloaden via de Google Play 
Store en de Apple Store. Je kunt via de app ook direct contact 
leggen met andere deelnemers. 

AFSTEMMEN MET JE EIGEN LEIDINGGEVENDE
We hebben vanuit het SCD de mogelijkheid voor deelname gere-
geld. Nadere afspraken over je deelname en de tijd die je eraan 
besteedt moet je met je eigen leidinggevende maken. 

Op de volgende pagina lees je een interview met Maarten van 
Halderen - Medewerker strategische projecten HR (SCD)- over zijn 
ervaringen met WeShareTalent.

Lijkt het je leuk om eens achter de schermen te kijken bij het UWV? Een workshop te volgen bij Nationale Nederlanden? 
Of ben je nieuwsgierig naar de innovaties binnen Philips? Dit is je kans!

VERBINDEN, SAMENWERKEN 
& ONTWIKKELEN VIA WESHARETALENT

Kadootje van het SCD: 

http://www.wesharetalent.com/events
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WeShareTalent

Ha Maarten, hoe heb jij kennisgemaakt met We Share Talent?
"Er stond vorig jaar een bericht op SID dat iedereen van het SCD 
naar een event van We Share Talent kon. Naar aanleiding daarvan 
heb ik me aangemeld voor een event bij KPN, over intrinsieke 
motivatie." 

Wat was jouw eerste indruk van We Share Talent?
"Wat mooi is aan het netwerk van We Share Talent is dat er zowel 
organisaties uit de publieke als de private sector events organi-
seren. Hierdoor leer je gemakkelijk verschillende soorten orga-
nisaties kennen. Er worden geen verhalen verteld door goeroes 
over hoe fantastisch het allemaal is. Tijdens de events gaat het 
juist om praktijkverhalen en vraagstukken waar organisaties mee 
aan de slag zijn gegaan. Ik vind het buitengewoon boeiend om te 
horen hoe anderen een kwestie binnen hun organisatie hebben 
opgepakt, ideeën op te doen of samen nieuwe oplossingen te 
verzinnen."

Zou je collega's aanraden om naar een event toe te gaan?
"Zeker. Wanneer krijg je de kans om eens in de keuken bij KPN, 
Transavia of het Ministerie van Binnenlandse Zaken te kijken? Dat 
zijn organisaties waar ik vanuit mijn eigen rol niet zo snel zou 
komen. Daarnaast is het aanmelden heel laagdrempelig en er is 
eigenlijk altijd wel een event waar je in geïnteresseerd bent. Vaak 

zijn trainingen of workshops nog gericht op een bepaalde functie 
of doelgroep, maar dat is hier niet het geval. Los van je achter-
grond kun je zo kennismaken met verschillende onderwerpen. Dat 
zorgt niet alleen voor meerwaarde binnen je eigen functie, maar 
levert ook echt vernieuwende, innovatieve inzichten op wanneer 
er vraagstukken worden besproken."

Kun je die inzichten ook toepassen in je eigen werk?
"Er zitten zoveel aspecten aan een vraagstuk. De uitdagingen waar 
we met elkaar voor staan zijn nooit enkelvoudig. We Share Talent 
past echt bij deze tijd, bij de snelheid waarmee dingen veranderen. 
Kennis uit boekjes alleen volstaat niet meer. Het wordt echt steeds 
belangrijker om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 
Binnen het SCD zie ik dit ook. Onze dienstverlening is veelzijdig, 
de vragen veranderen en samenwerken wordt steeds belangrijker. 
De ideeën die ik opdoe en de ervaringen van anderen gebruik ik 
zeker ook weer in mijn eigen werk. "

MAARTEN VAN HALDEREN 
MEDEWERKER STRATEGISCHE PROJECTEN HR (SCD) 

over WeShareTalent
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"Ik vind het buitengewoon boeiend 
om te horen hoe anderen een 

kwestie binnen hun organisatie 
hebben opgepakt"
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