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Het SCD is het shared servicecentrum van de Drechtste-
den op het gebied van bedrijfsvoering. Ieder kwartaal 
bieden we klanten en medewerkers een uitgave van 
Shares aan. We gaan in op actuele ontwikkelingen, 
vertellen je hoe we met onze klanten samenwerken en 
welke dienstverlening we bieden. Waar wil jij over lezen 
in onze volgende edities? Laat het ons weten via 
regiocommunicatie@drechtsteden.nl. 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. 
Gemeenten maken zich op voor een nieuw bewind, 
met nieuwe ambities voor de komende bestuurspe-
riode. Gemeentelijke organisaties bewegen mee met 
die nieuwe ambities. Ondertussen moet de dienstver-
lening aan inwoners en ondernemers op peil blijven. 
Dat is een uitdaging.

Wij gaan die uitdaging graag samen met onze klan-
ten aan. Dat betekent dat ook wij meebewegen.  We 
nemen onze bedrijfsvoering onder de loep en stellen 
onszelf de vraag: "Hoe ondersteunen wij onze klanten 
zo, dat zij hun ambities kunnen waarmaken? Zonder 
een goede bedrijfsvoering gaat dat niet. 
Bedrijfsvoering gaat over bijna alles… Over perso-
neel, informatie, organisatie, financiën, communicatie, 
huisvesting en nog wat algemene zaken. Al die zaken 
richten we zo goed mogelijk in. Als we daarbij ons 
voordeel kunnen doen met nieuwe technologie, dan 
doen we dat. Uiteindelijk  maken we daarmee een 
goede dienstverlening mogelijk, houden we tevreden 
klanten en tevreden medewerkers. 

In deze editie van Shares nemen we je mee in de  
ambities en toekomst van onze bedrijfsvoering. 
Verder vertellen we je hoe we de verkiezingen onder-
steunden, brengen we nieuwe 'wist je datjes' en lees 
je wat we doen om slimme en ambitieuze ambtena-
ren te houden.  

BEDRIJFSVOEREN IS
MEEBEWEGEN!

SCD SHARES...
De ambitieuze overheid -
Klaar voor de toekomst

April 2018
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"Wat doe jij eigenlijk voor werk?" Het is de vraag die iedere amb-
tenaar vreest. "Ehm…", denk je dan. "Hoe zal ik het eens brengen?" 
Want werken bij de overheid is anno 2018 nog steeds niet sexy. 
En toch kiezen veel slimme, ambitieuze mensen voor een carrière 
als ambtenaar. Dat is goud voor het SCD. We willen het graag zo 
houden! 

Waarom werken onze medewerkers bij het SCD? 
Vijf redenen op een rij:

1) Zinvol werk
We willen allemaal dat ons werk ertoe doet. Als onze klanten een 
probleem hebben, dan willen we dat oplossen. Soms is er geen 
probleem, maar wel een ambitie om dingen sneller en efficiënter 
te doen. Als je dat mogelijk kunt maken, dan geeft dat een kick. 

2) We gaan ervoor 
In tegenstelling tot de bekende grapjes over luie ambtenaren, 
wordt er bij het SCD hard gewerkt. Mensen die werken aan iets 
dat groter is dan zijzelf, vinden het prima om af en toe een tandje 
bij te zetten. Dat geeft voldoeding.

3) Goed hè? Heb ik aan bijgedragen.
Wie voor het SCD werkt, ziet de resultaten om zich heen. Onze 
diensten en producten maken een slimme en efficiënte bedrijfs-
voering bij onze klanten mogelijk. En dat zonder kopzorgen bij de 
klant, want 'ontzorgen' is ons vak. 

4) Breinbrekers houden je scherp
We leveren veel verschillende diensten en producten, aan uiteen-
lopende klanten. Iedere klant heeft zo zijn eigen behoefte. Dat 
maakt van ons werk een echte breinbreker. En breinbrekers hou-
den onze medewerkers scherp. Zij blijven altijd aansluiting zoeken 
bij de klant. Wat speelt er bij hem? En wat heeft 'ie precies nodig? 
Soms is dat maatwerk. Dat is ingewikkeld, maar ook een uitdaging. 

HANS ROOK, manager Control en 
Bedrijfsvoering

HET GOUD VAN HET SCD

"Veel slimme, ambitieuze 
mensen kiezen voor een 

carrière als ambtenaar."

COLUMN

5) Fijne collega’s zijn goud waard
Tot slot, maar niet minder belangrijk… Werken bij het SCD is 
werken in een groot netwerk. Dat betekent dat onze medewerkers 
altijd collega's om zich heen hebben, waarmee ze prettig kunnen 
samenwerken. Bij het SCD en bij de klant. Zij maken het werk 
persoonlijk en leuk.  

Een 'drive' die blijft
Het is natuurlijk fijn om te weten dat veel van onze medewer-
kers bewust voor het SCD kiezen. Nog fijner is het, als dat in de 
toekomst ook zo blijft. We willen dat medewerkers hun 'drive' 
en passie houden. Daarom zorgen we ervoor dat bureaucratie of 
stroperigheid niemand lam legt. We blijven onze waardering voor 
medewerkers uiten en zetten tegenover al het werk een eerlijke 
beloning. Want gedreven medewerkers zijn goud waard. 

Maatwerk voor medewerkers
Maatwerk leveren we aan klanten, maar ook aan onze medewer-
kers. Om hen in topvorm te houden, investeren we in kennis en 
vaardigheden. Ook helpen we graag, als iemand een tijdje op een 
andere plek wil werken. We stellen ons flexibel op en willen best 
eens 'buiten de lijntjes kleuren', als een ongewone oplossing onze 
medewerkers verder helpt in hun ontwikkeling. We zien graag dat 
zij in de komende jaren met ons meegroeien, als we steeds meer 
gaan uitblinken in onze dienstverlening. Samen doen we alles in 
één keer goed, op tijd en tegen een uitstekende prijs. Daar wordt 
iedereen blij van. 

HANS ROOK, manager Control en Bedrijfsvoering
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BEDRIJFSVOERING 
ONDER DE LOEP;
WAT HEBBEN ONZE 
KLANTEN NODIG?

Het SCD ondersteunt de bedrijfsvoering van gemeenten. Wat 
die gemeenten nodig hebben om inwoners goed te kunnen be-
dienen, bepaalt hoe onze ondersteuning eruit ziet. Aan de basis 
van ons werk ligt een bedrijfsvoeringsagenda. Die actualiseren 
we ieder jaar. Ook is er een bedrijfsvoeringsstrategie, die loopt 
tot 2020. Wat staat daarin? We vroegen het Peter de Nooijer, 
voorzitter van het Netwerk MT-Middelen. 

"De bedrijfsvoeringsstrategie is bedoeld om vast te kunnen 
houden aan een bepaalde koers", vertelt Peter. "In het ONS-D en 
het Netwerk MT Middelen hebben we met die strategie bepaald 
waar in de komende jaren onze prioriteiten liggen. Allemaal 
met het doel om processen soepeler te laten verlopen, kosten 
te besparen en onze inwoners beter te bedienen. Daar waar we 
kunnen, willen we kiezen voor innovatie. We moeten meebewe-
gen met de samenleving, die steeds zelfstandiger en digitaler 
wordt."

Op hoofdlijnen zet de strategie in op drie pijlers:
 

 

Dat klinkt mooi, maar het roept ook vragen op. Bieden we nu 
dan geen betrouwbare en passende bedrijfsvoering? Wat is 
goed werkgeverschap? En wanneer ben je eigenlijk klaar voor 
de toekomst? Je leest het per pijler in deze Shares.







een betrouwbare en passende bedrijfsvoering
goed werkgeverschap 
een organisatie die klaar is voor de toekomst

BEDRIJFSVOERING ONDER DE LOEP



Goed 
werkgeverschap

Klaar 
voor de toekomst

Betrouwbare en 
passende 

bedrijfsvoering1 32
geïnspireerd door de 

participatiemaatschappij, 
met het juiste talent op 

de juiste plek

werkomgeving en 
(digitale) infra-

structuur klaar voor 
de toekomst

gestandaardiseerd en 
met ruimte voor flexi-

biliteit, innovatie en 
klantwensen

Bedrijfsvoeringsstrategie Drechtsteden
Ruimte voor beweging

Dit vraagt om vernieuwing van 
ambtelijke organisaties:

Samen naar vitale organisaties, 
in een boeiende en bloeiende regio

Andere verhouding tussen 
overheid en maatschappij
Er komt een grotere focus 
op zelfredzaamheid 
Nieuwe definiëring van rollen, 
verantwoordelijkheden, spelregels

De rol van de De rol van de 
overheid verandert

Andere verhouding tussen 
overheid en maatschappij
Er komt een grotere focus 
op zelfredzaamheid 
Nieuwe definiëring van rollen, 
verantwoordelijkheden, spelregels

De rol van de 
overheid verandert

De wereld staat niet stil. 
Overheden hebben te maken met 

een aantal grote trends en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

minder
belemmeringen

meer
daadkracht

sneller besluiten
en uitvoeren

Nieuwe mogelijkheden voor Nieuwe mogelijkheden voor Nieuwe mogelijkheden voor Nieuwe mogelijkheden voor Nieuwe mogelijkheden voor 
(digitale) dienstverlening(digitale) dienstverlening(digitale) dienstverlening(digitale) dienstverlening(digitale) dienstverlening(digitale) dienstverlening
Nieuwe uitdagingen voor Nieuwe uitdagingen voor 
de organisatiede organisatie
Samenstelling van de Samenstelling van de 
organisatie verandert mee organisatie verandert mee 

De samenleving wordt De samenleving wordt De samenleving wordt De samenleving wordt De samenleving wordt De samenleving wordt De samenleving wordt 
steeds digitalersteeds digitalersteeds digitalersteeds digitalersteeds digitaler

Nieuwe mogelijkheden voor 
(digitale) dienstverlening
Nieuwe uitdagingen voor 
de organisatie
Samenstelling van de 
organisatie verandert mee 

De samenleving wordt 
steeds digitaler

Om dat mogelijk te maken,
ondersteunen wij de maatschappelijke opgaven 

vanuit drie pijlers:

Lef
Juiste middelen
Ontzorging
Snel inspelen op
ontwikkelingen

Belangrijk :

Betrouwbare en 
passende 

bedrijfsvoering

Goed 
werkgeverschap

Organisatie en 
informatie 

toekomstbestendig
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Het SCD werkt efficiënt en biedt kwaliteit. Toch is er nog ruimte voor verbetering. In de afgelopen 
jaren hebben we veel producten gestandaardiseerd. Dat deden we natuurlijk alleen bij producten 
die zich daarvoor lenen. Bijvoorbeeld bij de factuurafhandeling. Dat levert onze klanten efficiëntie, 
snelheid en een scherpe prijs op. In de komende jaren gaan we daarmee door. 

Daarnaast besteden we meer aandacht aan flexibiliteit, innovatie en een lokale aanvulling. Want 
niet alles laat zich in een standaard proces vangen. En soms kunnen we een slag slaan, door voor 
een vernieuwende aanpak te kiezen. Met maatwerk we willen in de komende jaren precies dat bie-
den, wat onze klanten nodig hebben. 

WAT GAAN WE DOEN?
We starten dit jaar verschillende 'proeftuintjes'.  Dat zijn onderzoeken en experimenten, die ons 
antwoord geven op de vraag: "Hoe kan het efficiënter en hoe sluiten we beter aan bij de behoeften 
van onze klanten?" Het is belangrijk dat we een balans vinden. Aan de ene kant werken we aan de 
'uitmuntende operatie', voor standaard bedrijfsvoeringsprocessen die op rolletjes lopen. En aan de 
andere kant gaan we voor 'klantnabijheid' en maatwerkoplossingen. Die twee staan soms op ge-
spannen voet met elkaar.

BETROUWBARE 
EN PASSENDE 
BEDRIJFSVOERING

UITMUNTENDE OPERATIE 
is de overtuiging van onze organisatie om 
te willen uitblinken in de dienstverlening 
aan onze klanten. Dit betekent dat alles 
binnen de organisatie in één keer goed 
moet, op tijd is en tegen een uitstekende 
prijs wordt geleverd.

KLANTNABIJHEID 
gaat om het opbouwen van een  
vertrouwensband, weten wat er speelt  
en daarop kunnen anticiperen.  
We gaan voor de beste oplossing  
voor elke klant en schuwen daarbij  

maatwerkoplossingen niet. 

WE WERKEN AAN

het stroomlijnen van het IT-wijzigingenproces;  
het optimaliseren van het factuur- en 
betaalproces; 
het herontwerpen van processen rond 
vastgoedbeheer; 
de integratie van vastgoed in ons Serviceloket 
en meer.

WE WERKEN AAN

de inrichting van klantteams op de 
afdeling P&O;

betere interne kennisdeling over   
klantontwikkelingen;

het evalueren en leren van casussen, 
waarbij klantnabijheid centraal staat. 

"Bij de proeftuintjes 'Bankverwerkingsproces' en 'Betaal-
batch' hebben we (stappen in) het hele proces gedigita-
liseerd. Dat betekent minder handmatige verwerkingen 
van bankmutaties. Ook het maken en controleren van de 
betaalbatch is nu efficiënter. De digitalisering zorgt voor 
minder fouten. Voor onze klanten levert het bovendien toe-
gankelijke data op. Verwerkte afschriften zijn zo gevonden"

“Sinds februari werken we bij P&O met klant-
teams. Dat betekent meer verbinding met klanten 
en collega's. Het helpt ons om beter en sneller in te 
spelen op ontwikkelingen bij klanten. We hebben 
gekozen voor zelforganiserende teams. Ieder 
klantteam verdeelt dus zelf  de rollen en het werk.” 

BARBARA KOEIMAN 
medewerker Debiteuren

ANNE WILLEMSEN 
P&O-adviseur















BEDRIJFSVOERING ONDER DE LOEP
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Als regio en netwerkorganisatie willen we een aantrekkelijke werkgever zijn. Voor onze huidige 
medewerkers en voor nieuwe. Gemotiveerde, betrokken en bevlogen medewerkers leveren betere 
resultaten. Ze hebben meer 'drive' om een bijdrage te leveren aan de opgaves van onze klanten. 
Wat maakt onze medewerkers gelukkig in het werk en wat voor medewerkers hebben onze klanten 
nodig? Daar spelen we op in. 

WAT GAAN WE DOEN? 
Astrid de Jong is portefeuillehouder P&O binnen het Netwerk MT Middelen. Met de afdeling P&O 
van het SCD werkt zij aan 'goed werkgeverschap'. Astrid: "Onder goed werkgeverschap verstaat ie-
dereen iets anders. Het is ook afhankelijk van de fase waarin een organisatie verkeert. Daarom heb-
ben we dit containerbegrip vertaald naar thema's, waaraan we kunnen werken. Aan de basis staat 
een gelijkwaardige en respectvolle relatie tussen werkgever en werknemer."

Per loopbaanstap hebben we in beeld gebracht wat de behoefte is van medewerkers en organisa-
ties. Van de stap 'verleiden van talent'  tot het weer 'afscheid nemen van elkaar'. We werken in de 
komende jaren aan: 

Goed werkgeverschap is geen onderwerp dat je afsluit. Astrid: "Het is altijd in ontwikkeling. We 
willen best veel en niet alles kan tegelijk. Toch gaan we mooie stappen maken dit jaar. Niet met één 
gezamenlijk programma voor de Drechtsteden, maar juist door te doen wat werkt voor individuele 
medewerkers en klanten."

GOED  
WERKGEVERSCHAP

INSPIREREND EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Een inspirerende opgave en een duidelijke richting helpen medewerkers om een eigen bijdra-
ge te kunnen leveren. Maar zij moeten ook voldoende ruimte krijgen, ruimte nemen en 'eigen 
regie' voeren. Wat voor leiderschap vraagt dat?

DUURZAME INZET OP TALENT EN DRIJFVEER
Het is belangrijk dat medewerkers en organisaties een goede match kunnen maken tussen 
persoonlijke drijfveren en talenten en de opgaves waar een organisatie voor staat. Hoe zorg 
je daarvoor?

INSPIRERENDE WERKPLEK & ICT
Wat is voor onze medewerkers een goede werkplek? We maken graag mogelijk dat zij een plek 
kiezen die past bij hoe ze willen werken en bij de opgave waaraan zij werken. 

DIGITALE EN FLEXIBELE HR SYSTEMEN
Hoe zorgen we ervoor dat onze HR systemen en -instrumenten passen bij de nieuwe manieren 
van organiseren en bij de behoefte van (jongere) medewerkers? Het beheren van personeels-
gegevens doen we graag op een klantvriendelijke manier.  









BEDRIJFSVOERING ONDER DE LOEP

Astrid de Jong
portefeuillehouder P&O
binnen het Netwerk MT Middelen

"Onder goed 
werkgeverschap verstaat 
iedereen iets anders."



1

Orientatie

Ontwikkeling

Motivatie

Waardering

Prestatie

Vertrek

Keuze

Start

REIS VAN DE MEDEWERKER DRECHTSTEDEN

BEDRIJFSVOERING ONDER DE LOEP



010 |  SCD SHARES | APRIL 2018

PI
JL

ER
3

Zijn we klaar voor de toekomst? Ja, als we in beweging blijven en de juiste koers hanteren. We 
willen sneller kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen de maatschappij verandert, 
maar ook de technologische mogelijkheden die tot onze beschikking staan. Willen we vlot kunnen 
(mee)veranderen, dan vraagt dat iets van hoe we onze informatievoorziening en ICT organiseren.

Met onze informatievoorziening willen we kunnen meebewegen met de steeds veranderende 
behoeften van gemeenten en GR-dochters. We moeten  maatschappelijke ontwikkelingen en 
veranderingen  in doelstellingen en opgaven vlot kunnen vertalen naar aanpassingen in bedrijfs-
processen en informatievoorziening. Daarna zoeken we naar de gewenste invulling vanuit de 
ICT-dienstverlening en technologie. We maken daarbij in toenemende mate gebruik van wat de 
ICT-markt te bieden heeft aan services. Zo kunnen we  zelf meer aandacht geven aan het vergro-
ten van de effectiviteit van onze informatievoorziening.

WAT GAAN WE DOEN? 
Afdelingsmanager ICT Marvin Suijker: "We willen een goede balans tussen informatiebehoefte, 
informatievoorziening en informatietechnologie. Daarom hebben we het programma 'ICT Sourcing 
en Regie' opgestart. Grofweg doorlopen we drie stappen:

KLAAR VOOR
DE TOEKOMST

①

②

③

We inventariseren de informatiebehoefte van gemeenten en dochters, die sterk verandert 
onder druk van maatschappelijke veranderingen;

Stapsgewijs organiseren we een belangrijk deel van onze ICT-producten en -diensten anders. 
Daarbij gaan we meer en intensiever gebruik maken van de producten en diensten van 
externe partijen; 

We vormen een 'regie-organisatie'. Die organisatie stuurt de ICT-leveranciers aan en leidt de 
keuze van programma's, applicaties, ICT-diensten en andere voorzieningen in goede banen. 
De regie-organisatie zorgt bovendien steeds de vertaling van vragen uit de organisaties naar 
opdrachten aan leveranciers.”

BEDRIJFSVOERING ONDER DE LOEP

CIO Ronald Mons: 
"In september 2017 is besloten dat we de I&A dien-
sten op een andere manier moeten aanbieden om de 
doelstellingen die de Drechtsteden hebben met ICT te 
realiseren. We brengen op dit moment in beeld hoe onze 
informatievoorziening en ICT georganiseerd moeten 
worden en stellen een transitieplan op. Daarin staat hoe 
we vanuit de huidige situatie naar de gewenste komen. 
We verwachten dat een stapsgewijze transitie de beste 
mogelijkheden biedt om de ICT-dienstverlening te opti-
maliseren, zonder de bestaande processen en operaties 
te verstoren." 

Het transitieplan moet in juli 2018 klaar zijn voor 
besluitvorming.

"We verwachten dat een stapsgewijze transitie de beste moge-
lijkheden biedt om de ICT-dienstverlening te optimaliseren"

CIO Ronald Mons
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PROGRAMMA-ORGANISATIE
Het gaat hier om een grootschalige opgave, die waarschijnlijk meerdere jaren duurt. Daarom 
is er een programma-organisatie in het leven geroepen, waarbij alle Drechtstedenorganisaties 
betrokken zijn. Kees Klokman is programmamanager. Hij werkt momenteel aan het transitieplan 
in opdracht van de 'Stuurgroep Sourcing Strategie'. Die staat onder leiding van Martien van der 
Kraan. 

Kees trekt op met een kernteam en met verschillende werkgroepen. Daarin zijn de organisaties 
in de Drechtsteden vertegenwoordigd, die nu een deel van de informatievoorziening of ICT ver-
zorgen. Bijvoorbeeld het CIO Office en ICT van het SCD. Ook is er aanvullende externe expertise. 
De Drechtstedengemeenten en GR-dochters zijn vertegenwoordigd in een 'Business Forum'. Zij 
kijken mee en adviseren of het transitieplan goed aansluit op hun wensen. Uiteindelijk besluit de 
Stuurgroep Sourcing Strategie over het transitieplan, waarna het in de besluitvorming in de regio 
gebracht wordt. 

KLAAR VOOR
DE TOEKOMST - vervolg

Kees Klokman
programmamanager
werkzaam aan transitieplan in opdracht van 
'Stuurgroep Sourcing Strategie'

De Drechtstedengemeenten en GR-dochters 
zijn vertegenwoordigd in een 'Business Forum'. 

Zij kijken mee en adviseren of  het 
transitieplan goed aansluit op hun wensen.
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ZICHTBAAR 

Het is achter de rug… Inwoners van de Drechtsteden 
hebben hun stem voor de gemeenteraadsverkiezingen 
uitgebracht. Het is voor de meeste mensen niet zichtbaar, 
maar voor soepel verlopende verkiezingen is heel wat 
werk achter de schermen nodig. Werk dat onze klanten 
samen met hun vrijwilligers en met ons hebben verzet. 

Het SCD ondersteunde de verkiezingen van tevoren en 
op de dag zelf. Onze communicatiemedewerkers deden 
oproep na oproep om te komen stemmen. We hielpen bij 
het inrichten van stemlokalen, met het verzekeren van 
stembureauleden en leverden de hard- en software om 
het stemmen mogelijk te maken. 

Tijdens het stemmen zorgen we voor beveiliging van de 
gemeentehuizen en boden we ICT-ondersteuning.

Maar ons werk zit er nog niet op. De stembureauleden 
ontvangen via ons nog hun uitbetaling. De nieuwe raads-
leden en wethouders nemen we op in onze salaris- 
administratie. We verwachten van hen nieuwe aanvragen 
voor telefoons, iPads en netwerkaccounts. Op verzoek 
adviseren we gemeenten over alle praktische zaken die 
bij een nieuwe raad komen kijken. 

Mooi werk! 

BELANGRIJK

NIET 

WEL 
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het SCD 10 jaar bestaat? Dit zal in juni feestelijk gevierd  

worden!  g  het Berenschotrapport, voor de samenwerking binnen de 

Drechtsteden, is gepubliceerd? Deze kun je vinden via deze link  g  het 

SCD een club heeft van 28 continue verbeteraars die regelma-

tig met elkaar kijken hoe de organisatie verbeterd kan worden? 

Denk aan samenwerken aan projecten, het kritisch kijken naar 

urenschrijven of werkwijzes binnen het SCD  g  op 6 maart de hele  

gemeente Hardinxveld-Giessendam op bezoek was bij het SCD? Ze hebben 

daar verschillende workshops kunnen volgen van verschillende afdelingen en 

een tour gekregen om zo het SCD beter te leren kennen  g  op 15 maart 

burgemeester Kolff bij ons op bezoek was? Om kennis te maken 

met het SCD. Zo is hij rondgeleid over alle afdelingen g we per  

1 april overgaan op een andere arbodienst? Dit is Arbo Unie geworden

Wist je dat...

https://cms.dordrecht.nl/inwoners/nieuws/drechtstedensamenwerkingonderzocht

