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10 JAAR SCD

MAAK KENNIS MET ONZE HELDEN

WIE IS DIE MEVROUW OP DAT BANDJE?

JE MERKT NIET DAT JE ONDERSTEUNING INKOOPT, 
WE ZIJN GEWOON COLLEGA’S ONDERLING

170 MEERVALLEN IN MIJN KELDER

Niet altijd zichtbaar, maar o zo belangrijk voor ons 

Gezichten achter de SCD dienstverlening

Ton Vogel over de samenwerking bij het dossier PFOA

Collega’s over hun bijzondere hobby’s

HET SCD HEEFT 
HEEL WAT KRITIEK 
ONTVANGEN
Arri Hartog en Lenny Mans over 10 jaar samenwerken
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[  ADVERTENTIE  ]

op SID. Bezoek aanmelden, fiets 
of vergaderkamer reserve-
ren, iets verbeteren aan je 
werkplek? Dit en nog veel 
meer regel je zelf wanneer 
het jou uitkomt via SID.

Regel het zelf.

VOORWOORD  
TERRY VAN DER STEEN

SCD FEITEN
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“We gaan voor de beste oplossing voor 
elke klant en bieden maatwerk als dat 
nodig is”

“Het beste resultaat bereik je door samen 
tot een oplossing te komen. Daarvoor 
moet je naast elkaar staan, niet tegenover 
elkaar”

ARRI & LENNY
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EVEN UITZOOMEN... 

VERBORGEN TALENTEN
Bron van vitaliteit 

Jantine van Wingerden

Laat je energie stromen 
Jacqueline Kuling

Een kelder vol pantsermeervallen 
Roland Ouwerkerk

Calorieënbommen met stijl 
Marjolein Boef

Vreemde vogels 
Dick Markesteijn

10 JAAR ONTWIKKELING IN 
VOGELVLUCHT

MAIL EN WIN

HOE GING HET OOK ALWEER?

SCD HELDEN 
Crisiscommunicatie
Mediamonitoring
BTW
Serviceloket8008
Documentaire informatie- 
voorziening

SAMENWERKING IN ONS
NETWERK
Sociale Dienst Drechtsteden & 
het SCD
Gemeentelijk vastgoed & het SCD
Dossier PFOA & het SCD

HET GEZICHT ACHTER
Team Webdiensten Patrizia 
Schiozzi
Het Serviceloket Mariël Okkerse
Het Stadsnieuws Hamid Amaziane

ICT support van het Serviceloket 
Eric Jones
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“Als je het mij vraagt, staat de 
samenwerking als een huis. We hebben 
elkaar al vroeg opgezocht, stemmen
veel af en delen informatie”

“Mijn mondhoeken gaan omhoog als ik zie 
dat collega’s die teksten bij mij aanleveren, 
echt vanuit de lezer hebben gedacht”

“Het wordt allemaal steeds echter. 
Hoe mooi zou het zijn om hier ooit 

mijn beroep van te maken”

“Mensen vragen mij weleens wat voor 
vogeltje daar voorbij vliegt. Ik moet dan 
meestal het antwoord schuldig blijven. 

Eerlijk gezegd ben ik zo kippig als de pest”

“Een shared servicecenter als dit bestond 
nog nergens. Pionieren is het toverwoord. 

Spannend, moeilijk, uitdagend en mooi 
tegelijk. Met goede resultaten voor  

onze regio”

“Want als jij het niet meer weet, kunnen 
zij het meestal wél oplossen”

75
10 JAAR ONTWIKKELING
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Heb jij 10 jaar geleden de start van onze 
organisatie meegemaakt? Misschien wel. 
Zelf was ik er niet bij, want mijn loop-
baan bij het SCD begon in 2014. Ik kan 
me nog goed herinneren hoe het toen 
was. Het SCD had net een reorganisatie 
achter de rug en dat kon je voelen. De 
organisatie was in zichzelf gekeerd en 
in de relatie met klanten ontbrak het 
aan wederzijds vertrouwen. Dat moest 
verbeteren.

Klantgericht zijn en durven te  
experimenteren
Inmiddels zijn we 4 jaar verder en we 
staan heel anders in ons werk dan een 
paar jaar geleden. We zijn klantgerichter, 
hebben meer zelfvertrouwen en ik zie 
overal om me heen dat mensen dur-
ven te experimenteren en met nieuwe 
ideeën komen. Dat is precies wat we 
klanten graag willen bieden. Samen met 

de prettige persoonlijke contacten levert 
het een goede basis op voor samenwer-
king. En daarop bouwen we verder.

Goed, op tijd en tegen een uitstekende 
prijs
Als klant mag je erop rekenen dat het 
SCD zich in de komende jaren blijft 
verbeteren. Ook kun je er zeker van zijn 
dat we jouw organisatie helpen om mee 
te bewegen met de wereld om ons heen, 
met de verdergaande digitalisering en 
automatisering. 

Wat betekent dat precies? Dat we een 
hoge kwaliteit dienstverlening bieden 
en veel flexibiliteit. We zorgen ervoor 
dat we weten wat er in jouw organisa-
tie speelt en dat we bieden wat jij en 
je collega’s nodig hebben. In ons werk 
streven we ernaar alles in één keer goed 
te doen. En dat op tijd en tegen een 
uitstekende prijs. We gaan voor de 
beste oplossing voor elke klant en  
bieden je maatwerk als dat nodig is.  

Programma 2018
We voeren in 2018 intern een  
programma uit, dat ons helpt om die  
uitblinker in dienstverlening te zijn.  
Van het programma zelf krijg je als klant 
niet alles mee, maar van de effecten 
zal je wel profiteren. We pakken in het 
programma namelijk kansen voor  
innovatie, we leren van eerdere  
ervaringen en zetten onze teamleiders 
en managers meer in hun kracht. 

We gaan met jou graag een succesvolle 
toekomst tegemoet!

Beste klant en beste collega,

V
“We gaan voor de beste oplossing 
voor elke klant en bieden maat-
werk als dat nodig is”

vo
or

wo
or

d

Terry van der Steen
directeur Servicecentrum Drechtsteden
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2008

1 APRIL 2008
De start van Servicecentrum 

Drechtsteden! Alle medewerkers 
en taken van de bedrijfsvoering 
gaan vanaf deze dag over van de 

gemeenten naar het SCD.
 Aan de slag! 

15 APRIL 2008
SCD 1e prijs met
Drechtstedelijke

volleybalcompetitie

“Het zijn niet de sterksten of  
de slimsten die overwinnen,  
maar degenen die zich het best  
aanpassen aan verandering.”

LIANNE TEMPELAAR
werkt vanaf de start bij het SCD

10 JAAR SCD TIJDLIJN

11.728 
begrotingswijzigingen 

      verwerkt

bijna 600.000 nota’s verstuurd 

27.313 nieuwe grootboek- 
nummers aangemaakt

voor € 840 miljoen aan 
langlopende leningen afgesloten

ruim 900.000 
facturen verwerkt

 meer dan1600 projecten en/of aanbestedingen
 (Europees/nationaal/meervoudig onderhands) 
gedaan en meer dan 350 afwijkadviezen afgehandeld

             In 2006 werd de 1e Mozaïekzaak in  
behandeling genomen
in 2009 de 100.000ste
                       in 2013 de miljoenste
           in 2015 de 1,5 miljoenste
                       en in 2018 de 2 miljoenste

SCD FEITEN

Het SCD heeft in de afgelopen 10 jaar:
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DUBBELINTERVIEW 10 JAAR SCDARRI HARTOG
& LENNY MANS

HET SCD BESTAAT 10 JAAR. EEN MOOIE 
GELEGENHEID OM EEN KLANT EN EEN 

MEDEWERKER TE BEVRAGEN. HOE HEBBEN 
ZIJ HET SCD IN DE AFGELOPEN JAREN 

BELEEFD? EN WAT HEEFT HET SCD VOLGENS 
HEN NODIG VOOR EEN GLANSRIJKE 

TOEKOMST? WE VROEGEN HET 
ARRI HARTOG EN LENNY MANS.

Medewerker
Lenny Mans vervulde al heel wat functies binnen het SCD en heeft 
op dit moment meerdere afdelingen onder haar hoede: Financiën, 
Facilitaire zaken, DIV, Functioneel beheer en sinds kort ook  
Vastgoed. “Ik werk nu bijna 10 jaar voor het SCD. Voordat ik bij  
de overheid ging werken was ik ‘international accountmanager’  
bij Ahold. Ik startte in juni 2008 bij het SCD. Kort na de oprichting 
dus.” 

Klant of collega?
Arri Hartog is directeur Gemeentebelastingen en Basisinformatie 
Drechtsteden/Onderzoekcentrum Drechtsteden. Hij is in die  
hoedanigheid klant van het SCD, vanaf het eerste begin. “Wacht 
even… klant? Dat ben ik eigenlijk niet”, zegt Arri. “We zijn toch, 
net als voor de start van het SCD, allemaal nog steeds collega’s
van elkaar? Een leverancier-klant relatie is in mijn ogen wezenlijk 
anders. Wat wij zijn is een netwerkorganisatie en dat maakt mij 
meer collega dan klant. Dat neemt niet weg dat ik wel graag als 
klant behandeld wil worden.”

10 
JAAR

SCD
Even aan de tand voelen...
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“ IN HET 
DAGELIJKS 
WERK MOETEN 
WE ER OP LETTEN 
DAT WE NIET 
ZOMAAR EEN 
ANTWOORD 
GEVEN OP EEN 
VRAAG, MAAR 
DAT WE ECHT 
MET EEN 
OPLOSSING 
KOMEN ”

DUBBELINTERVIEW 10 JAAR SCD
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Sneller en klantgerichter
Iemand als klant behandelen, daar weet 
Lenny alles van: “Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik hier in het begin in verwondering 
heb rondgelopen. Als ik intern vragen 
uitzette, dan kwamen de reacties, vond ik, 
maar langzaam op gang. En ik kon me niet 
aan de indruk onttrekken dat onze klanten 
dat vrij normaal vonden. Dat was ik niet 
gewend. Tijd is geld, heb ik altijd geleerd. 
Mijn collega’s vonden me destijds ‘kort 
door de bocht’. Inmiddels is dat bijgesteld 
en ben ik vooral ‘direct’, haha. Wat dat 
betreft is er bij het SCD - ik denk eigenlijk 
bij alle overheden - in de laatste jaren veel 
veranderd. We zijn klantgerichter gewor-
den, communiceren anders en leveren 
sneller.”

Altijd geleverd
Belangrijk om te weten is natuurlijk of Arri 
daar ook zo over denkt, als collega die 
dagelijks gebruik maakt van de diensten 
van het SCD. Wat vindt hij eigenlijk van 
het SCD? Arri: “Het SCD heeft in de 10 
jaar van haar bestaan heel wat kritiek 
ontvangen. In mijn ogen was dat lang niet 
altijd terecht. Welbeschouwd heeft het 
SCD altijd geleverd. Of het nu ging om het 
waarmaken van bezuinigingen, of om het 
efficiënter organiseren van de dienst- 
verlening. Daar staan we niet vaak bij stil.” 

Koude kleren
“Ik vind het knap dat de medewerkers van 
het SCD overeind zijn gebleven in die eer-
ste turbulente jaren en dat ze nu zo goed 

presteren”, zegt Arri. “Als je kritiek levert 
op een organisatie, dan lever je eigenlijk 
kritiek op de medewerkers. Die kritiek in 
de eerste jaren is hen vast niet in de koude 
kleren gaan zitten. Ik zeg daarmee niet 
dat je kritiek leveren achterwege moet 
laten, maar het beste resultaat bereik je als 
je samen tot een oplossing kunt komen. 
Daarvoor moet je naast elkaar gaan staan, 
niet tegenover elkaar. 

Je moet overigens ook de impact van 
de reorganisatie niet onderschatten. In 
zijn algemeenheid ben ik geen fan van 
reorganisaties, zeg ik eerlijk. Want een re-
organisatie zorgt voor onzekerheid en legt 
de ontwikkeling van je personeel een tijd 
lam. Ik heb eens gelezen dat slechts 30% 
van alle reorganisaties ook echt haar doel 
bereikt en toch kiezen veel organisaties 
ervoor. Een apart fenomeen, vind ik dat.”

We vinden elkaar weer
Ook Lenny heeft de turbulente eerste 
jaren meegemaakt. Zij herkent veel van 
wat Arri vertelt: “Bij de start van het SCD 
stonden bezuinigen en het behalen van  
efficiencywinst centraal. Die doelstellingen 
werden behaald”, vertelt Lenny. “En toch 
was het geen rozengeur en maneschijn. 
Door het overplaatsen van medewer-
kers van hun eigen gemeente naar onze 
organisatie ontstond er onbedoeld afstand 
tussen collega’s. Het was ineens ‘wij’ en 
‘zij’. Dat was weleens moeilijk. 

Inmiddels zijn we over die hobbels heen. 
We zijn een stabiele organisatie en onze 

‘ER IS IN DE LAATSTE 
JAREN VEEL VERANDERD’

‘EEN START VOL HOBBELS’

contacten met klanten, of collega’s,  
verlopen prettig. We vinden elkaar weer. 

De reorganisatie zorgde tijdelijk voor 
onrust, dat is waar. Maar het heeft ons 
ook geholpen. We werken nu in logische 
teams. Onze medewerkers zijn binnen 
die teams goed op elkaar ingespeeld en 
hebben meer eigen sturingsmogelijkheden 
gekregen. Dat stimuleert eigen initiatief 
en maakt het werk leuker. Er is veel ruimte 
binnen onze organisatie.”

Het is natuurlijk goed om terug te kijken, 
maar we kijken vooral graag vooruit. Wat 
mogen klanten of collega’s in de toekomst 
van het SCD verwachten? Lenny: “Het is 
een open deur, maar daarom niet minder 
waar; dat we hen efficiënt blijven  
ondersteunen en kansen pakken voor  
vernieuwing. Als ik naar mijn eigen  
afdelingen kijk dan zie ik kansen te over.”

DIV en facilitair
“Nog even en DIV is volledig digitaal”,  
vertelt Lenny. “De medewerkers van  
Informatiebeheer kunnen we dan meer 
inzetten op advies: Hoe zorg je ervoor 
dat jouw informatie goed gearchiveerd, 
vindbaar en toegankelijk is? En wat moet 
er anders bij het archiveren, als jouw 
werkproces verandert? 

Ook bij Facilitaire zaken is winst te 
behalen. We verzorgen bijvoorbeeld 
de schoonmaak, met mensen die een 

achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Dat doen we in gemeentehuizen, maar het 
zou ook kunnen in andere gemeentelijke 
gebouwen. Als we dat kunnen doen met 
inzet van dezelfde doelgroep, dan dienen 
we een maatschappelijk doel en helpen 
we gemeenten om te voldoen aan hun 
quotum voor garantiebanen.”

Vastgoedbeheer en financiën
“Ik zie ook kansen voor verbetering in 
vastgoedbeheer en -onderhoud.  
Gemeenten in de Drechtsteden hebben 
veel gebouwen, waarvoor zij aan wet- en 
regelgeving moeten voldoen. Bijvoorbeeld 
op het gebied van asbest en legionella. We 
brengen op dit moment de staat van al die 
gebouwen in kaart. Zo kunnen gemeen-
ten zien wat er aan beheer en onderhoud 
nodig is en beoordelen voor welk budget 
ze dat, op welke manier willen regelen.

‘NIEUWE RONDE, NIEUWE 
KANSEN’

LENNY MANS: 
“NOG EVEN EN 

DIV IS VOLLEDIG 
DIGITAAL”

DUBBELINTERVIEW 10 JAAR SCD
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“ HET BESTE 
RESULTAAT 

BEREIK JE DOOR  
SAMEN TOT EEN 

OPLOSSING 
TE KOMEN. 

DAARVOOR 
MOET JE NAAST 

ELKAAR 
STAAN, NIET 
TEGENOVER 

ELKAAR ”

DUBBELINTERVIEW 10 JAAR SCD
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Tot slot werken we bij de afdeling  
Financiën aan een uitbreiding van onze 
adviesfunctie. Want we willen onze  
klanten ook van een advies kunnen voor-
zien als het om complexe onderwerpen 
gaat. Bijvoorbeeld om een werkkosten-
regeling of loonbelasting. Zo zie je maar, 
er zijn kansen genoeg”, aldus Lenny. “En 
dan hebben we het niet eens over ál onze 
afdelingen gehad.”

Proeftuintjes
“Wat goed werkt bij alles wat we nieuw 
doen”, zegt Lenny, “is het starten van een 
proeftuintje. In het klein experimenteren, 
uitzoeken welke mogelijkheden we zien 
en die aan onze klanten voorleggen. Die 
bepalen vervolgens of zij er ook toekomst 
in zien.”   

Ingewikkelde klussen
“Het lijkt me ook goed als we zichtbaarder 
worden met onze specialistische kennis, 
zodat klanten ons ook bij ingewikkelde 
klussen gaan inschakelen”, zegt  
Lenny. “Natuurlijk is de expertise van een 
extern bureau af en toe nodig, als zij heer 
en meester zijn in het leveren van een 
bepaald product. Dan moet je voor die  
externe partij gaan, maar wat ons betreft 
wel op een slimme manier. Het SCD kan 
als regiehouder vragen van klanten  

bundelen en mantelcontracten afsluiten. 
Dat levert inkoopvoordeel op en we  
kunnen er onze klanten mee ontzorgen.”

Geen antwoord maar een oplossing
“In het dagelijks werk moeten we er  
overigens op letten dat we niet zomaar 
een antwoord geven op een vraag, maar 
dat we ook echt met een oplossing 
komen. Antwoord geven doen we tot nu 
toe altijd, maar aan dat tweede schort het 
weleens. Dat kan in de toekomst beter”, 
aldus Lenny.

Die aanpak staat ook Arri voor: “Ik vind 
het belangrijk dat medewerkers van het 
SCD leveren wat een collega echt nodig 
heeft. Voor de aanpak van welk werk dan 
ook betekent dat, dat je steeds terug moet 
gaan naar de oorspronkelijke vraag. Check 
of je daarop antwoord geeft. Dan doe je 
het goed. 

Ook vind ik dat je altijd de mogelijkheid 
moet bieden om met een medewerker in 
gesprek te gaan over wat je nodig hebt. 
Want soms volstaat een standaard- 
formulier dat je in kunt vullen niet. Ik 
vind het prettig als ik een medewerker 
van het SCD gewoon kan vertellen voor 
welk probleem ik precies een oplossing 
nodig heb. En over die oplossing leg ik 
vervolgens liever niet al teveel vast. Want 
als je van tevoren gaat bepalen hoeveel 
uur je nodig hebt, dan worden die uren 
al snel leidend. Daar heb ik wel een leuk 
voorbeeldje van…” Arri pakt er een boek 
bij van Wouter Hart. Het heet ‘Anders 

‘FORMULES VOOR SUCCES’

vasthouden’ en gaat over ‘werken vanuit 
de bedoeling’. Die kreet is in het afgelopen 
jaar waarschijnlijk velen niet ontgaan. 

Organisch
“Hoe het SCD zich ook ontwikkelt”, zegt 
Arri, “ik denk dat het belangrijk is dat dat 
op een organische manier gebeurt. Als 
het nodig is om te vernieuwen, pak dan 
een specifiek proces aan en maak dat 
optimaal. Stap vooral niet in de valkuil om 
de organisatie als geheel op de schop te 
nemen en alle processen, afdelingen of 
teams aan te pakken. Dat is niet nodig. 
Over het algemeen zijn de producten van 
het SCD dik in orde en dat geldt ook voor 
de medewerkers. Wat goed werkt, dat 
moet je behouden. Alleen finetunen dus, 

als dat echt een verbetering oplevert en 
verander vooral niet teveel tegelijk.

Gevraagd
Tot slot nog even iets anders. Stel, je 
schrijft vandaag mee aan een vacature-
tekst. Er is een nieuwe medewerker nodig 
bij het SCD. Wat zou je in ieder geval 
in zo’n tekst opnemen? Wat voor type 
SCD-medewerker hebben onze klanten 
en collega’s nodig? “Nou, wat ik het meest 
belangrijk vind”, zegt Arri, “ is dat een 
medewerker weet waarvoor we het alle-
maal doen. Je moet je ervan bewust zijn 
dat je werkt in het publiek domein. Wat 
je met je collega’s bij het SCD doet, moet 
uiteindelijk voordeel opleveren voor onze 
inwoners, ondernemers en maatschappe-
lijke organisaties. Het SCD is opgericht om 
gemeenten en regionale diensten te hel-
pen om hun klanten zo goed mogelijk te 
bedienen. Je moet je dus steeds afvragen 
of wat jij doet, daaraan bijdraagt.” 

Die heb je, of die heb je niet
“Wat mij betreft”, zegt Lenny, “moet 
een medewerker van het SCD ook een 
open persoon zijn. Iemand die makkelijk 
samenwerkt. Die openstaat voor nieuwe 
dingen en voor suggesties of commentaar 
van anderen. Nieuwsgierig zijn is ook zo’n 
eigenschap die voordeel oplevert. Je moet 
willen weten wat er bij klanten speelt. Na-
tuurlijk willen we ook dat iemand de juiste 
expertise in huis heeft, maar daaraan kun 
je nog schaven. Aan zo’n grondhouding 
niet. Die heb je, of die heb je niet.”

“Stel, je krijgt in het licht van ‘het nieuwe werken’ een 
brief van je baas met de uitnodiging om een laptop te 
kopen. Het budget dat je krijgt is 800 euro. Hoe duur 
is dan de laptop die je koopt?  Waarschijnlijk 799 
euro… Het is immers jouw belang om de maximale 
ruimte te benutten ten koste van het geheel. En daar-
mee is er weer een hele kleine prikkel ingebouwd die 
je stimuleert het denkproces voor oplossingen bij de 
externe norm - en dus buiten jezelf – te beginnen en 
niet bij een opvatting over de vraag wat er werkelijk 
nodig is. 

Begint het denkproces voor de oplossing bij de 
externe norm of bij de vraag wat er werkelijk 
nodig is?”

Bron: Anders vasthouden, Wouter Hart

‘SCHRIJF EENS MEE’

ARRI HARTOG: 
“JE MOET JE ERVAN 
BEWUST ZIJN DAT JE 
WERKT IN HET 
PUBLIEK DOMEIN”

DUBBELINTERVIEW 10 JAAR SCD
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Pauline maakte in 2009 de overstap naar het SCD. Ze werkte daar aan 
de interne communicatie: 

“Ambtenaren van zes verschillende gemeenten samen in één  
gebouw met maar één doel: een optimale dienstverlening bieden aan onze 

‘klanten’. En daar begon het al te wringen, want ons dagelijks werk werd 
‘basisdienstverlening’ of ‘pluspakket’, onze collega’s waren ineens ‘klanten’, 
onze leidinggevenden heetten klantclustermanagers of (nog erger) Service 

Eenheid Managers en onze afdelingen waren service-eenheden. En met een 
beetje pech kon je je oude vertrouwde collega’s niet vinden want iedereen 
moest flexen. Kortom: we spraken nauwelijks meer dezelfde taal, konden 

elkaar moeilijk vinden en wisten niet of nauwelijks wie onze buurman was, 
laat staan wat hij deed!’’

Een waar eldorado voor interne communicatiemensen! 
Pionieren vanaf het eerste moment: mensen met elkaar 
in contact brengen, basis-communicatiemiddelen zoals 
intranet en nieuwsbrieven ontwikkelen, het MT helpen 

nadenken over hún rol in de interne communicatie….

Het meest trots ben ik op het personeelsblad ‘Samen-
spraak’ dat we samen met SCD-collega’s van de ver-

schillende afdelingen maakten. Boordevol persoonlijke  
verhalen, collega’s die een dagje met elkaar meeliepen 

voor de rubriek ‘In de schoenen’ van en toegankelijk 
geschreven artikelen over de ontwikkelingen binnen 
het SCD. Volop gespreksmateriaal voor in de lift en  

bij de koffieautomaat: “Hé, wat leuk! Ik las in  
‘Samenspraak’ dat jij…..” En dat was nou precies wat 

we ermee wilden bereiken: dat collega’s elkaar en 
elkaars werk leerden kennen. En op die manier beter 

konden samenwerken.”

PAULINE SCHILTHUIZEN
gestart in het 2e jaar van het SCD

2009

[  ADVERTENTIE  ]

Wie is het eerst bij de gegevens van 
jouw contacten? Hij of jij? 

Privacy en informatieveiligheid zijn 
belangrijker dan ooit. 

Game on… 
Zorg dat je weet wat jij kunt doen om 
de gegevens van je contactpersonen te 
beschermen en om datalekken te voor-
komen. Lees meer op SID en volg de  
e-learnings van informatieveiligheid. 
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SCD HELDEN Het werk van onze collega’s 
is niet altijd voor iedereen 

zichtbaar, maar vaak wel heel 
belangrijk voor de regio. Veel 

taken vereisen specifieke kennis en 
competenties. De collega’s die zich 

met hart en ziel inzetten voor 
dingen waar we niet dagelijks aan 

denken zijn goud waard. Maak kennis 
met enkele van onze SCD helden.

headquarters
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Dag en nacht zijn 
zij bereikbaar. 

Als er een grote 
crisis in de regio 

is, staan zij paraat 
om de communicatie 

rondom de crisis  
op te starten. 

Natuurlijk met hulp 
van alle communicatie-

functionarissen uit  
de regio die zij daar-
voor kunnen bereiken. 

starring

Ronald van Dijk & 

Mark Benjamin

SCD HELDEN CRISISCOMMUNICATIE
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SCD HELDEN MEDIAMONITORING

Wat speelt er in onze regio?  
Waar schrijft de pers over? 

Waar praten onze inwoners over 
en hoe waarderen zij onze 

inzet? Bij afdeling communicatie 
zijn de experts mediamonito-
ring dagelijks in de weer om 

het effect van ons werk 
inzichtelijk te maken, en 

(potentiele) issues in beeld 
te brengen. Zodat gemeen-

ten en organisaties daar 
tijdig op kunnen inspelen. 

starring
Jose Haverkort
Olaf van Dijk
Rita Heiden &

Maaike Dikmans
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SCD HELDEN BTW Miljoenen, 
besparen zij 

voor de regio, 
door hun zeer 
gedetailleerde 
kennis van BTW.

starringGovard van Kalmthout 
& Dick Markesteijn
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starring

Ingrid Pors-Hordijk

JaYand Debi

Eric Jones

Theun Evers &

Linda Rijfers

SCD HELDEN SERVICELOKET8008

Jayand, Ingrid, 
Linda, Theun en 
eric zijn een 
aantal toppers 
van het 
Serviceloket. 
Heb je hulp 
nodig? Of heb 
je een vraag? 
Zij zorgen voor 
het juiste 
antwoord!
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SCD HELDEN DOCUMENTAIREINFORMATIEVOORZIENING
Deze heldin toetst 

en bewaakt de 
kwaliteit van onze 

digitale archivering. 
Dankzij de inzet 

van DIV én De 
kwaliteitscontrole 

van Eveline, voldoen 
onze archieven én 

alle digitale 
informatie in het 

Klant-ZaakArchief- 
systeem netjes aan 

de archiefwet.

starringeveline bomas
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10 JAAR SCD TIJDLIJN

WILLY DIEPEVEEN 
gestart bij het SCD in 2009 

“Het SCD was één jaar oud, toen 
ik er aan de slag ging. Veel  
communicatieadviseurs hadden 
nog heimwee naar hun oude 
dienstverband bij de gemeente.

Nu, 10 jaar later, zijn we als  
Communicatie één afdeling. 
En zijn we met de verschillende 
afdelingen binnen het SCD één 
geheel. We weten elkaar te vinden 
en vullen elkaar aan met kennis 
en ervaring. Én we hebben fijne 
contacten met de klanten waar 
we werken!”

2010

2010
Het SCD en de regio raken 

langzaamaan gewend aan 
de nieuwe verhouding van 

opdrachtgever en opdrachtnemer.

samen
werking 

in ons
netwerk

2009
De eerste jaren van het 
SCD staan in het teken 

van het bouwen van een 
stevig fundament van 

dienstverlening.  

>>
 2

00
9
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Sociale
Dienst

Drechtsteden
&

het SCD

Communiceren is een vak apart. We ‘zenden’ 
allemaal dagelijks en krijgen ongetwijfeld 
ook dagelijks signalen van ‘ontvangers’, bij 
wie onze boodschap goed of niet zo goed ge-
vallen is. Maar wat doe je met die signalen? 
Bij de Sociale Dienst Drechtsteden maken ze 
er, samen met het SCD, werk van.

NEWSROOM
“Signalen komen via zoveel kanalen bin-
nen. Het is belangrijk om die te bundelen 
en er dan een plan op te trekken.” Arno 
Bonte werkt als communicatieadviseur 
van het SCD voor de Sociale Dienst 
Drechtsteden. Met collega’s van de  
afdelingen Klantenservice, Beleid en 
Kwaliteit heeft hij een jaar geleden een 
Newsroom opgezet. Arno: “De  
Newsroom is een soort thermometer  
voor de sociale dienst. We brengen het 
beeld van de buitenwereld naar binnen. 
We maken zichtbaar hoe externen tegen 
de organisatie aankijken en hoe inwoners 
de dienstverlening ervaren”. 

TRENDMONITOR
Dat klinkt goed, maar wat gebeurt er dan 
precies in de Newsroom? “Elke dinsdag 
zitten we met vier collega’s bij elkaar”, 

SAMENWERKING IN ONS NETWERK

“We brengen het beeld van de 
buitenwereld naar binnen”

A
rno de Bonte
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bijvoorbeeld veel vragen binnen over 
een brief die we verzonden hebben? 
Dan bespreken we wat we de volgende 
keer anders doen. Klagen mensen op 
social media over een formulier dat niet 
werkt? Dan bekijken we dat formulier 
en maken het duidelijker. De meeste 
signalen gaan over uitvoeringszaken. 
Die uitvoering is vaak zonder al te veel 
overhoop te halen eenvoudiger en 
klantvriendelijker te maken. Dat is snel-
le winst. Soms is er beleidsmatig een 
aanpassing nodig. In dat geval spelen 
we onze informatie door naar het MT.” 

BLIJ MET DE SAMENWERKING
Tanja Wesselius is teamleider bij de 
Sociale Dienst Drechtsteden. Zij is blij 
met deze vorm van samenwerking: 
“Het leuke aan dit project is dat we 
gewoon begonnen zijn. Er is niet eerst 
een uitgebreid plan geschreven. Iedere 
week wordt er van alle signalen een 
handzaam rapportje gemaakt: de  
trendmonitor. Die ontvangen al onze 
medewerkers in hun mailbox. Hij wordt 
door hen goed gelezen en gewaar-
deerd. In de drukte van alledag kunnen 
signalen makkelijk verloren gaan.  
Met zo’n monitor voorkom je dat.  
Binnenkort gaan we evalueren. Mijn  
verwachting is dat we de Newsroom 
en de monitor blijven gebruiken, in een 
verder aangescherpte vorm.”

vertelt Arno. “We bespreken dan alle 
opgevangen signalen van de afgelopen 
week. Wat is er aan vragen, klachten en 
suggesties bij de Klantenservice binnen-
komen? Wat hebben de beleidsmede-
werkers vernomen van collega’s in de 
diverse gemeenten? Wat is er gezegd 
in de Drechtraad? Wat viel op op social 
media en wat is er in het nieuws, dat 
voor ons en onze klanten belangrijk is?”

EENVOUDIGER EN 
KLANTVRIENDELIJKER
Het antwoord op die vragen blijkt 
hele zinvolle informatie op te leveren. 
Arno: “Komen er bij de klantenservice 

Gemeentelijk 
vastgoed

&
het SCD

SAMENWERKING IN ONS NETWERK

“De resultaten zijn heel tastbaar”

Tanja W
esselius
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vertelt Ruud. “Want naast de afdeling  
Facilitair is ook de afdeling Communicatie 
bij het project in de Kolfstraat betrokken. 
“Zij begeleiden het informeren van 
omwonenden en de inspraak. Dat doen 
ze in overleg met de opdrachtgever - de 
gemeente Dordrecht - en de aannemer.”

GEBOUWENBEHEER
Bram van Gemerden werkt bij de gemeente 
Alblasserdam als beheerder. Hij werkt nauw 
samen met Ruud. Niet aan het gymzalen- 
complex in Dordrecht, maar aan het  
beheer van meerdere gemeentelijke panden 
in Alblasserdam. “Dan hebben we het niet 
alleen over kantoorruimte, maar bijvoorbeeld 
ook over Cultureel Centrum Landvast en het 
zwembad. In de komende anderhalf jaar gaat 
ons gemeentehuis op de schop. Het SCD 
is niet betrokken bij de verbouwing van het 
pand, maar heeft ons wel geholpen bij het 
verhuurklaar maken van een tijdelijk onderko-
men voor Burgerzaken. Daarvoor moest een 
pand verbouwd worden, dat tegenover het 
gemeentehuis staat. Die verbouwing vond 
plaats onder leiding van het SCD. Als we over 
ongeveer anderhalf jaar teruggaan naar ons 
verbouwde gemeentehuis, dan leggen we  
het beheer daarvan graag weer in handen  
van het SCD. We zijn heel tevreden over hun 
dienstverlening.” 

Succesvol ondersteunen en samenwerken,  
dat is waar het SCD voor staat. Soms zijn de 
resultaten van die samenwerking heel tastbaar, 
zoals bij het werk van Ruud Hoogstad. 

ACHITECTUUR
Ruud is beheerder van gemeentelijke 
gebouwen, maar is ook de architect van het 
nieuwe gymzalencomplex dat over een tijdje 
aan de Kolfstraat in Dordrecht verrijst. Ruud: 
“Ik ben betrokken bij het eerste ontwerp, 
de engineering en het verder uitwerken 
van de plannen met de aannemer. Samen 
met mijn collega, Tom Sanders, hebben we 
alle benodigde kennis in huis. Tijdens de 
bouwvoorbereiding en de uiteindelijke bouw 
verzorgt het SCD ook de praktische begelei-
ding. En als het pand eenmaal is opgeleverd, 
dan nemen ik of andere beheerders van ons 
het weer over. Het nieuwe complex moet 
immers ook beheerd worden.” Ruud wordt 
wel vaker als architect ingezet. Hij is ook 
betrokken bij het ontwerp en de  
voorbereidingen voor de renovatie van 
zwembad ‘De Dubbel’ in Dordrecht en  
bij diverse haalbaarheidsonderzoeken. 

COMMUNICATIE EN INSPRAAK
“Het mooie aan het project in de  
Kolfstraat, is dat het SCD op zoveel 
verschillende fronten een bijdrage levert, 

SAMENWERKING IN ONS NETWERK

Ruud H
oogstad

Bram
 van G

em
erden
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In oktober 2015 verscheen er een artikel van 
op website ‘Follow The Money’, waarin onder-
zoeksjournalisten hun zorgen uitten over de 
uitstoot van ‘PFOA’. Deze stof is door DuPont 
gebruikt voor het maken van teflon en veroor-
zaakte in de Verenigde Staten  milieu-schade. 
Hoe zat het dan met het gebruik van dezelfde 
stof bij Chemours en DuPont in Dordrecht? 
Eén Vandaag maakte er direct na het versche-
nen artikel een item over op tv. Daarin gaf de 
gemeente Dordrecht een reactie op de geuite 
zorgen. Het was het begin van een lange inten-
sieve samenwerking tussen meerdere overhe-
den, die tot op de dag van vandaag duurt. 

HEEL VEEL PARTIJEN
Jonne van Bochove is communicatie- 
adviseur bij het SCD. Hij is sinds het  
nieuwsitem verscheen betrokken bij de 
communicatie over PFOA en de opvolger 
daarvan, ‘GenX’. Jonne: “Bij dit dossier zijn 
heel veel partijen betrokken. De gemeenten 
Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht  
trekken samen op. Met de provincie 
Zuid-Holland, de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, de Dienst Gezondheid & 
Jeugd, het RIVM en het ministerie van  
Infrastructuur en Waterstaat. Vanuit het 
SCD leveren we communicatieadvies, 

Dossier
PFOA

       &  
het SCD

SAMENWERKING IN ONS NETWERK

“De samenwerking staat als een huis”

Jonne van Bochove
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collega beleidsmedewerkers uit Sliedrecht 
en Dordrecht, met de Omgevingsdienst en 
de Dienst Gezondheid & Jeugd. 

Ook communicatieadviseur Jonne en een 
jurist van het SCD schuiven bij dat overleg 
aan. Ton: “Dit dossier is een goed voorbeeld 
van hoe het moet. Het SCD is opgericht 
om klanten te ondersteunen, vooral bij dit 
soort gemeente overstijgende trajecten. 
De organisatie pakt die ondersteunende 
rol goed op. Je merkt eigenlijk niet dat je 
ondersteuning ‘inkoopt’. We zijn gewoon 
collega’s onderling. Wat mij betreft gaan we 
zo door met deze samenwerking.”
 
PROFIJT
“Op dit moment werken we nauw samen 
met het JKC en een externe advocaat”, 
vertelt Ton. “De drie gemeenten hebben 
namelijk kosten gemaakt voor allerlei 
onderzoeken en verwachten in de toekomst 
nog meer kosten te maken. Die kosten 
willen we verhalen op Chemours en 
DuPont. Het JKC hebben we gevraagd het 
juridisch traject te coördineren. Daar zie ik 
nog wat bescheidenheid. Wat mij betreft 
mag het JKC haar rol stevig inzetten. Daar 
hebben wij als klant profijt van.”

ondersteuning en woordvoering in pers-
contacten en helpen we bij het informeren 
van inwoners. Een mooi voorbeeld daarvan 
is de uitgebreide informatie op de website 
van Dordrecht over dit dossier. Ook het 
Juridisch Kenniscentrum (JKC) ondersteunt.” 

WAARDERING
Als je met zoveel partijen samenwerkt,  
verwacht je dat het er een beetje chaotisch 
aan toe gaat. “Niets is minder waar”, zegt 
Jonne. “Als je het mij vraagt, staat de  
samenwerking als een huis. We hebben 
elkaar al vroeg opgezocht, stemmen veel 
afen delen informatie. Als er een belangrijk 
rapport verschijnt, dan organiseren we 
daarover één bijeenkomst namens drie 
gemeenten. Dei samenwerking zoeken we 
ook met gemeenten buiten het 
‘primaire effectgebied’. Laatst informeerden 
we communicatiecollega’s van meer dan 
tien gemeenten tegelijk over hoe zij het best 
kunnen omgaan met door PFOA vervuilde 
grond. Dat werd erg gewaardeerd.”

ZO MOET HET
Ton Vogel is beleidsmedewerker in de 
gemeente Papendrecht. Hij overlegt regel-
matig over de gevolgen van PFOA met zijn 

SAMENWERKING IN ONS NETWERK

Ton Vogel
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20
11

2011
Evaluatie van het SCD: behalen we de 

doelstellingen? Besparingen zijn op 
macroniveau gerealiseerd, klanttevre-

denheid op veel onderdelen gestegen en 
de kwetsbaarheid van kleine gemeenten 
afgenomen. Ontwikkeling is nog nodig 

binnen de SCD-organisatie en in de 
aansturing vanuit het netwerk.

20
12

2012
Er wordt hard gewerkt aan de verdere 

ontwikkeling van het SCD. 2012 staat in het 
teken van het doorlichten van alle processen 
met de LEAN-methode. Ook worden heldere 
afspraken gemaakt over welke producten en 

diensten het SCD levert. 

[  ADVERTENTIE  ]

Het SCD heeft alles in huis om jouw organisatie te helpen aan de ideale werkplek. Naast  
de ICT-oplossingen om flexibel te werken,  bieden we ook alle kennis en kunde om fysieke  
werkplekken en overlegruimten in jouw organisatie onweerstaanbaar te maken. 
Voor wie nét dat beetje meer wil. 

ECHT 
LEKKER 

WERKEN 

10 JAAR SCD TIJDLIJN
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HET GEZICHT ACHTER | MISSCHIEN HEB JE MEESTAL PER E-MAIL OF TELEFOON CONTACT 
MET HET SCD. IN DEZE SERIE STELLEN WE EEN AANTAL SCD-COLLEGA’S AAN JE VOOR.

,,“O ja, dat moet ik nog even regelen… Dat doe ik dan vanavond wel,  
online.” Het is een onmisbaar product in de gemeentelijke dienst- 
verlening: de website. Patrizia Schiozzi is één van de functioneel  
beheerders bij het SCD. Zij coördineert en denkt mee bij het ontwerp 
en de realisatie van websites. Patrizia weet als geen ander wat er bij  
een succesvolle site komt kijken: “Gebruiksvriendelijkheid is voorwaarde 
nummer één. Je ziet het direct bij een analyse van het webbezoek,  
als een site prettig oogt en logisch in elkaar zit.”  

“Bij het overdenken, ontwerpen en inrichten van een nieuwe site kun 
het best een klein, maar integraal team betrekken”, zegt Patrizia.  
“De klant zelf natuurlijk, maar ook iemand van communicatie, van 
functioneel beheer en, als dat handig is, andere collega’s. Samen bepaal 
je wat er nodig is. Wat is de doelgroep? Wat zoeken zij? Hoe zoeken 
zij? Waarmee zijn zij goed geholpen en waarmee zeker niet? Het is 
belangrijk om je de reis van de bezoeker op jouw website voor te 
stellen, van het begin tot het eind. Daarbij help ik graag.”

“Bij websites van dienstverlenende organisaties heb je te maken met 
toptaken; zo’n 80% van je bezoekers surft naar 20% van je website. 
Daaraan moet je dus extra aandacht besteden. Ook zijn er web- 
richtlijnen, veiligheidseisen en privacyregels waaraan een website moet 
voldoen. Bij functioneel beheer zijn we daar goed in thuis. We adviseren, 
bouwen, beheren én verzorgen trainingen voor nieuwe webredacteuren.”

atrizia SchiozziP Het gezicht achter 
het team webdiensten
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,, ariël Okkerse,,Je hebt ze waarschijnlijk regelmatig aan de lijn, de medewerkers van het 
Serviceloket. Dagelijks handelen zij zo’n 500 inkomende gesprekken 
af. Dat is behoorlijk wat. De medewerkers van het Serviceloket staan 
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en natuurlijk ook 
heel veel collega’s te woord. 

Enig idee wie je aan de lijn krijgt als het Serviceloket jouw oproep  
beantwoordt? Dat zou zo maar eens Mariël Okkerse kunnen zijn.  
Zij werkt vanaf het allereerste begin voor het Servicecentrum.  
Aanvankelijk bij het Serviceplein en sinds twee jaar bij het Serviceloket. 
En is zij er niet? Dan hoor je haar toch, want Mariël sprak de stem in van 
het keuzemenu dat je hoort.

Mariël: “Ons werk is heel divers. We beantwoorden telefoontjes voor 
verschillende afdelingen, dus het is belangrijk dat we van al die  
afdelingen het nodige weten. Hoe meer we direct kunnen regelen, des 
te minder de druk op de afdelingen. Daar zijn ze uiteraard blij mee.  
Aan de balie zijn we het gezicht dat bezoekers het eerste zien. Het 
leuke aan baliewerk, is dat iedere bezoeker weer anders is.” 

M Het gezicht achter 
het Serviceloket
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,,“Iedere gemeente in onze regio maakt er gebruik van: het ‘Stadsnieuws’ 
of ‘Gemeentenieuws’ in het lokale huis-aan-huisblad. Ouderwets? Nee 
hoor, helemaal niet. Monitor Communicatie en Bestuur van het OCD  
laat nog steeds zien dat mensen graag het nieuws van de gemeente 
lezen, dat thuis op de deurmat valt. Het is een kanaal dat werkt. 

Maar wie zorgt er eigenlijk voor dat het Stadsnieuws er goed uitziet? 
Voor de gemeente Dordrecht is dat Hamid Amaziane. Hij is medewerker 
media en middelen bij de afdeling communicatie van het SCD. Vanuit 
het Stadskantoor in Dordrecht regisseert hij iedere week een nieuwe 
productie. 

Hij verzamelt de kopij, schrapt waar nodig stukken tekst en maakt er 
artikelen van die prettig leesbaar zijn. Hamid besteedt er wekelijks 
ongeveer 6 uur aan: “Ik vind het leuk om te doen. Het werk past bij mijn 
journalistieke achtergrond. Mijn mondhoeken gaan omhoog als ik zie 
dat collega’s die teksten bij mij aanleveren, echt vanuit de lezer hebben 
gedacht. Samen leveren we een aantrekkelijk product op, met mooie 
beelden en begrijpelijke tekst. Dat is voor mij de uitdaging.”

amid AmazianeH Het gezicht achter 
het Stadsnieuws
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,, ric Jones,,Nee, niet nu! Zit je net tegen een deadline aan en dan loopt je  
computer vast. Grrr... Wat te doen? Opnieuw opstarten en hopen  
dat het daarmee is opgelost? Of toch maar even ICT bellen? Want  
als jij het niet meer weet, kunnen zij het meestal wél oplossen.

Misschien krijg je, op zoek naar een antwoord op je vraag, Eric Jones 
aan de lijn. Hij is als medewerker Serviceloket goed thuis in de ICT. 
Sinds 2011 werkt hij voor het Servicecentrum. Aanvankelijk bezocht 
hij verschillende locaties en loste hij ter plekke problemen op met 
printers en computers. Ook installeerde hij nieuwe werkplekken. 
Eric: “Nu werk ik voor de telefonische helpdesk. Ik los problemen op 
afstand op en zorg dat collega’s hun werk kunnen doen. 

Accounts die blokkeren, updates die moeilijkheden geven en  
applicaties die vastlopen zijn voor mij gesneden koek. Ik verwerk 
ook veel serviceverzoeken, bijvoorbeeld voor het aanmaken van een 
nieuw account of voor toegang tot een bepaalde schijf. Het leukste 
aan dit werk vind ik de variatie. En de uitdaging, als de oplossing niet 
zomaar voor de hand ligt. Is het heel complex of gaat het meer tijd 
kosten? Dan pakken andere collega’s, van de gebruikersondersteuning 
of van de verschillende ICT beheergroepen het over. Dat werkt goed.” 

E Het gezicht achter 
ICT support van het Serviceloket
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[  ADVERTENTIE  ]

Dat heb i k mooi gefi kst met mijn I KB! 

Bepaa l zelf wanneer jij je vakantiegeld krijgt. 
Regel de uitbeta l ing van je ind ividueel keuzebudget via ADP. 

VAKANTI E MARCO DE JONG 
gestart bij het SCD in 2013

“Ik wil mezelf blijven uitdagen 
en doorontwikkelen net zo als 
het SCD.”

2013

2013
Het SCD gaat verder met een 
nieuwe organisatiestructuur 

en aansturing.

10 JAAR SCD TIJDLIJN
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Even 
uitzoomen...

Bij het woord bedrijfsvoering is dit niet het eerste beeld dat in je opkomt. We 
zoomen graag even uit: door de gemeenten en organisaties in de Drechtsteden 
te ondersteunen, dragen we bij aan optimale dienstverlening aan inwoners en 
ondernemers. Zo werken we samen aan een sterke regio.
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Praat met je leidinggevende 
of met een van onze 

loopbaanadviseurs 
over jouw ontwikkeldoelen 

of bekijk het 
trainingsaanbod van 

Trainingscentrum Drechtsteden.

[  ADVERTENTIE  ]

ER IS 
VEEL 

MOGELIJK 
IN JOUW 

LOOPBAAN

MIRJAM WIGT
gestart bij het SCD in 2014 

“Het SCD is op allerlei niveaus 
voortdurend in ontwikkeling. Het 
secretariaat heeft zich door de 
jaren heen ontwikkeld tot een   
dynamisch, zelfsturend team van  
managementassistenten.  
We lopen graag voorop in  
vernieuwingen, assisteren en 
adviseren en dragen graag een 
steentje bij in de regio.”

2014
Ondanks forse bezuinigingen 
blijft de dienstverlening op peil.

2014

10 JAAR SCD TIJDLIJN
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- 100 ml. amandel- of haverd rank

- 250 gr. rauwe courgette in stukjes

- 3 eieren

- 1/2 tl. zeezout

- 1 tl. kaneel

- 180 gr. boekweitbloem

- 3 tl. wijnsteenzuur bakpoeder

- 2 tl. honing

- kokoso l ie

- blauwe bessen of frambozen a ls topping

1. Pureer de amandel-of haverd rank met 

eieren, courgette, kaneel, honing en zout 

tot een vloei baar geheel.

2. Voeg daarna het bakpoeder en de bloem 

toe en klop het tot een mooi geheel.

3. Verhit wat kokoso l ie in de pan en schep 

kleine hoopjes beslag in de pan.

4. Bak ze op middel hoog vuur ongeveer  

2 minuten per kant.

5. Eet smakel ijk! Zowel koud a ls warm  

erg lekker a ls ontbijt of lunch met  

vruchten en eventueel wat extra honing 

of ahornsiroop.

RECEPT COURGETTEPANNENKOEKJES!
(g luten en lactosevrij)

HOBBY’S | VERBORGEN TALENTEN  
VAN SCD MEDEWERKERS

PRECIES WAT IK NODIG HEB
Jantine van Wingerden werkt bij het secretariaat van het SCD. Een 
aantal jaar geleden werd zij voor de tweede keer moeder. Ongeveer 
op hetzelfde moment startte ze met leidinggeven op het secretariaat. 
Jantine: “Het was een heftige tijd en ik merkte aan mezelf dat ik veel 
te weinig energie had. In de krant las ik over Amber Albarda en haar 
boek ‘Eet jezelf mooi, slank en gelukkig’. Over hoe voeding je meer 
energie kan geven. Dat is precies wat ik nodig heb, dacht ik toen.”

GEEN GEKLAAG
Dat eerste experiment van Jantine leidde tot een hele andere manier 
van eten. Jantine: “Ik ging puurder en onbewerkter eten. Ik kreeg 
direct meer energie en viel ook af.” En hoe waren de reacties thuis? 
Werd er niet geklaagd, toen jij dat nieuwe voedingspatroon introdu-
ceerde? “Nee hoor, mijn kinderen waren nog jong en hadden er geen 
mening over en mijn man vond het helemaal prima”, vertelt Jantine. 

‘@ENERGIEVOORTIEN’
Jantine is inmiddels volledig in de ban van vitaliteit en deelt haar 
ervaringen met voeding met iedereen die het horen wil. “In het  
begin was ik zo enthousiast dat ik ook veel ongevraagde adviezen gaf. 
Dat doe ik nu niet meer. Alleen nog bij mijn moeder, haha.  
Collega’s weten mij steeds beter te vinden. Ze stellen me vragen op 
het werk, worden lid van de SID-groep ‘SCD vitaal’ of volgen me voor 
inspiratie op Instagram bij @energievoortien.

VITALE COLLEGA’S
Naast het werk volgt Jantine al een tijdje een opleiding tot natuur-
voedingsadviseur. Ze geeft sinds kort ook adviezen bij ‘the Health 
Club’, waar door personal training en voedingsadvies mensen een 
persoonlijk doel willen bereiken. In de Week van de vitaliteit laat zij 
ieder jaar van zich horen. Ook verkent Jantine met P&O of zij  
structureler een bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van collega’s 
binnen de Drechtsteden. “Dat zou natuurlijk super zijn.”

Wil je zelf ervaren wat volwaardige voeding voor je kan doen? Volg  
Jantine dan op één van haar kanalen of probeer haar recept eens uit.

BRON VAN VITALITEIT
“Het wordt allemaal steeds echter. Hoe mooi zou 
het zijn om hier ooit mijn beroep van te maken” 

https://www.instagram.com/energievoortien/
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OVER-DE-TOP-BLIJ
Jacqueline Kuling is senior inkoopadviseur 
bij het SCD. Zij doet er alles aan om in ba-
lans te blijven. Jacqueline: “Ik heb in mijn 
leven al veel verschillende vormen van 
yoga beoefend. Op dit moment volg ik een 
opleiding tot ‘Do-In yogadocent’. Als ik om 
me heen kijk op het werk, dan zie ik niet 
zomaar collega’s. Ik zie mensen die fit of 
vermoeid zijn en die goed of minder goed 
ademhalen. Grappig is dat er ook een alge-
mene tendens te bespeuren is in hoe col-
lega’s eraan toe zijn. Dat wisselt namelijk 
met de seizoenen en zelfs met de weers-
omstandigheden per dag. Bij stormachtig 
weer bijvoorbeeld, zijn mensen vaak een 
beetje opgefokt of over-de-top-blij.” 

PROBEER HET EENS UIT…
“We doen zo’n beetje allemaal zittend 
werk in overheidsland”, zegt Jacqueline. 
“Dat betekent dat het af en toe nodig is 
om lijf en leden te strekken, zeker als je de 
hele dag achter een computer zit.  

LAAT JE ENERGIE STROMEN

Mijn tip voor jou: Doe eens wat vaker alsof 
je ‘hoelahoept’. In het bekkengebied gaat 
door zittend werk veel spanning vastzitten. 
Als je naar toilet gaat of je ergens anders 
onbespied waant, draai dan eens een paar 
keer je bekken en heupgebied rond. Eerst 
een paar keer de ene kant op, daarna de 
andere kant op. Let ondertussen op je 
ademhaling: die laat je vanuit je buik op-
komen en weer gaan. Zo laat je spannin-
gen los en gaat je energie beter stromen.  
Probeer het eens uit, zou ik zeggen.”

WAT ZELFKENNIS VOOR JE DOET
Overigens is Jacqueline naast Do-In 
yogadocent ook ‘NLP-master’. Dat zegt 
waarschijnlijk bijna niemand iets.  
Jacqueline: “NLP staat voor ‘Neuro  
Linguïstisch Programmeren’. Het maakt je 
bewust van hoe je in elkaar steekt. Wat 
zijn jouw drijfveren en hoe verhoud je je 
tot anderen? Zelfkennis is van onschatbare 
waarde, als je anderen wilt beïnvloeden en 
goed met hen om wilt gaan. Ik deel mijn 
kennis, ook van yoga, graag en heb op het 
werk vorig jaar twee workshops gegeven. 
Dat doe ik vast nog eens.” 

Ben jij geïntrigeerd door wat Jacqueline 
doet? Misschien sta je dan ook wel open voor 
het volgende: Jacqueline zoekt nog twee of 
meer modellen voor het doen van een 
gezichtsdiagnose. Zo’n diagnose vertelt je 
veel over jezelf. Je krijgt er bovendien een 
kleine persoonlijke yogales op maat bij én… 
het is gratis, omdat Jacqueline er studiepun-
ten voor krijgt;-) Laat het Jacqueline maar 
weten als je mee wilt doen.

HOBBY’S | VERBORGEN TALENTEN  
VAN SCD MEDEWERKERS “Wat staat die nou te doen bij de koffieautomaat?” 

“O, dat is mijn collega Jacqueline Kuling. Die doet de 
adelaarspose.” “Inderdaad”, zegt Jacqueline met een 

glimlach. “Zo gaat het er weleens aan toe”
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“Ik maak handig gebruik van  
onweersbuien en vang zelf 
watervlooien op wisselende  
plekken in de regio. Verder ververs 
ik het water op strategische  
momenten. Dat vergroot allemaal 
de kans op een nieuwe kweek”

HOBBY’S | VERBORGEN TALENTEN  
VAN SCD MEDEWERKERS

Thuiskomen na een werkdag is voor iedereen anders. 
Roland van Ouwerkerk is medewerker functioneel  
beheer bij het SCD. Als hij thuiskomt, gaat hij eerst  
naar zijn kelder. Hij neemt er een kop koffie, steekt  
een sigaretje op en geniet van zijn grote collectie  
zelfgekweekte pantsermeervallen. 

MIJN EERSTE BAK
Rolands liefde voor de subtropische vissen is enorm: 
“Mijn eerste aquarium startte ik met mijn vader toen ik 
6 jaar oud was, in een ouderwetse, maar hele goede bak 
met stopverf. Nu heb ik 20 bakken waarin ik ongeveer 
net zoveel soorten pantsermeervallen kweek. Ik heb, als 
ik alleen de volwassen vissen tel, ongeveer 170 vissen. 
Kort geleden kocht ik er nog eens 16 bakken bij. Ook 
die ga ik installeren en in gebruik nemen.” 

ZELF GEVANGEN WATERVLOOIEN
Wat is er zo leuk aan pantsermeervallen? “Ze hebben 
vaak mooie kleuren en patronen en zijn er in heel veel 
variëteiten. Ze blijven klein, zijn goed te kweken, zijn 
sterk, actief én sociaal. Hoe ik te werk ga? Ik maak  
handig gebruik van onweersbuien en vang zelf  
watervlooien op wisselende plekken in de regio.  
Verder ververs ik het water op strategische momenten. 
Dat vergroot allemaal de kans op een nieuwe kweek.” 

WIL JIJ OOK PANTSERMEERVALLEN? 
Dan ben je bij Roland aan het verkeerde adres.  
Hij verkoopt ze namelijk niet, maar ruilt met andere 
kwekers op internationaal niveau.  
Wil je meer weten over zijn bijzondere hobby?  
Maak dan van de nood een deugd en vraag bij de eerst-
volgende computerstoring om Roland van Ouwerkerk, 
of kijk op www.youtube.com/rolandvanouwerkerk.

EEN KELDER VOL 
PANTSERMEERVALLEN

http://www.youtube.com/rolandvanouwerkerk
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Marjolein Boef is medewerker op de financiële administratie  
van het SCD. In haar vrijetijd is ze taartenbakker en -versierder  
bij uitstek. 

ECHT LOS
Marjolein: “Ik begon al met koken op mijn 10e en ontdekte al 
gauw de lol van het bakken. Ik maakte cakes, koekjes, saucijzen-
broodjes en meer. Tien jaar geleden volgde ik een cursus voor het 
maken van een lekkere vulling, het perfect doorsnijden van taarten 
en het aanbrengen van een mooie gladde laag fondant of  
marsepein. Daarna ging ik pas echt los.”  

MOOI ÉN LEKKER
Taarten met roosjes, een katje, een piepklein gereedschapskist-
je, Bob de Bouwer, sweet 16 of een Barcelonataart… Marjolein 
maakt er iets moois van en haar familie en kennissen eten die 
creaties met liefde op. Kennelijk komen haar taarten ook met vlag 
en wimpel door de smaaktest. Er zal er toch ook weleens één 
mislukken? “Oké, ik geef het eerlijk toe. Soms ben ik al een eind 
op weg en dan gaat ineens de vulling schiften. Balen! Maar ja. Dan 
gooi ik alles weg en begin ik opnieuw. Ook het boetseren valt niet 
altijd mee. Ik fröbel liever dieren, dan mensen, want poppetjes zijn 
ontzettend moeilijk! Gelukkig zijn de meeste taarten een succes.” 

EN DE KEUKEN?
Vraag jij je ook af hoe zou de keuken van Marjolein eruit ziet met 
al dat gebak en geboetseer? Enigszins ontploft misschien? 
Marjolein: “Nou nee, ik heb niet zo’n grote keuken, dus ik bewaar 
al mijn attributen netjes in de kast. Er staat alleen een grote 
zware patissiermachine op het aanrecht. Daarmee verricht ik 
mijn wonderen.” 

Wil jij ook eens een taart maken waarvan iedereen steil achterover 
slaat? Marjolein mag je altijd vragen om tips!

CALORIEËNBOMMEN  
MET STIJL
“Soms kost het wel 10 á 15 uur,  
maar dan heb je ook wat”

HOBBY’S | VERBORGEN TALENTEN  
VAN SCD MEDEWERKERS

“Ik fröbel liever dieren, dan 
mensen, want poppetjes zijn 

ontzettend moeilijk!”
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deze vind je ook bij de poelier...

AVONTUREN 
Dick Markesteijn is BTW-adviseur bij het SCD. Het is een 
reislustig type, dat graag verslag doet van zijn avonturen 
‘in den vreemde’. Dick: “Ik was jaren geleden al aan het 
bloggen over de natuurreizen die ik maakte en ik doe dat 
nu nog steeds. Twee ICT collega’s van me bouwden 
speciaal voor mij een website, waarop ik mijn relazen 
kwijt kan. Dat deden ze niet helemaal belangeloos… Veel 
collega’s vinden het leuk om mijn verslagen te lezen en de 
beelden te zien.” 

ALSOF JE ZELF OP VAKANTIE BENT
“Het is net of ik zelf op vakantie was, hoor ik weleens”, 
zegt Dick. “Door de jaren heen breidde de kring van 
geïnteresseerden zich uit en lezen collega’s overal in de 
Drechtsteden mee. Ze vragen me af en toe wanneer ik 
weer op vakantie ga. Geinig, toch?” Ja, dat is leuk. Maar 
wat zien ze dan als ze op jouw website kijken? “Nou, ik 
deel er mijn verhalen en hele mooie foto’s, al zeg ik het 
zelf. Vooral van vogels. Het liefst bijzondere. Vaak zijn ze 
niet meer dan 15 cm lang.”

HINDERLAAG
En hoe pak je dat aan, zo’n bijzonder vogeltje vastleggen? 
Dick: “Ik lig weleens een uur in een hinderlaag, te wachten 
met mijn camera. Ik heb geen profi camera met zo’n  
belachelijk grote lens, maar wel een camera die goed  
genoeg is. Soms vliegt er overigens ineens een leuk beest-
je voorbij als ik het niet verwacht. Dan moet ik snel zijn.”

Dick schenkt ons bij deze een van zijn vogelfoto Weet jij welke  
vogel het is? Kijk voor het antwoord op de website van Dick. 
Daar vind je ook al zijn reisverslagen, foto’s en video’s.  
Wil je de reisverslagen automatisch ontvangen? Schiet Dick  
dan even aan of stuur hem een e-mail via zijn website 
www.dickmarkesteijn.nl

VREEMDE VOGELS

“Mensen vragen mij  
weleens wat voor vogeltje 
daar voorbij vliegt. Ik moet 
dan meestal het antwoord 
schuldig blijven. 
Eerlijk gezegd ben ik zo 
kippig als de pest.”

HOBBY’S | VERBORGEN TALENTEN  
VAN SCD MEDEWERKERS

http://www.dickmarkesteijn.nl
http://www.dickmarkesteijn.nl
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BARBARA DE BRUIN 
gestart bij het SCD in 2015 

“‘Ik heb het nog nooit gedaan dus denk 
dat ik het wel kan.’ Ik geloof in een growth 
mindset en dat je als mens meer kan leren 
en ontwikkelen. Het SCD geeft mij, sinds 
ik begon in 2015, voldoende ruimte om 
als professional te groeien, te experimen-
teren met vaardigheden en te groeien als 
vakvrouw.” 

2015
De nadruk komt steeds meer te 
liggen op het investeren in een 
sterk partnerschap tussen het 

SCD, eigenaren en klanten. 
Alleen samen komen we verder!

2015

10 JAAR SCD TIJDLIJN

LILIANE RUYTERS 
gestart bij het SCD in 2015 

“In de drie jaar die ik voor het SCD werk, heb ik de  
organisatie zien veranderen. Van een in mijn ogen niet 
helemaal realistisch maakbaarheidsideaal - schrijf een 
projectplan, definieer de processen, zet er een strakke 
planning op en dan komt het allemaal goed – naar een 
organisatie die zich steeds bewuster is geworden van de 
noodzaak tot maatwerk. Maatwerk voor klanten, want 
met zeven gemeentes en dochters kun je nu eenmaal niet 
volhouden dat zij allemaal op een zelfde wijze bediend 
kunnen worden. En maatwerk voor medewerkers, aan  
degene die elke week keurig op tijd Gemeentenieuws 
levert stellen we nu tenslotte andere eisen dan aan 
degenen die wethouders adviseren of die pionierswerk 
verrichten op het vlak van participatie of bewoners- 
initiatieven. De kreet ‘ruimte geven’ valt steeds weer 
vaker. 

Communicatie heeft binnen het SCD de ruimte  
gekregen, om haar ontwikkeling op geheel eigen 
wijze langs de meetlat van een professionele 
afdeling te leggen en de stappen te zetten om 
verder te groeien in onze professionaliteit. 
Geen blauwdrukken, veel inbreng van 
medewerkers, stevige discussie over 
voor ons belangwekkende zaken, geen 
mijlpalenagenda, wel betrokkenheid 
van de hele afdeling. Het moge wel 
duidelijk zijn, ik ben in mijn nopjes  
met de nieuwe koers van het SCD.”
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[  ADVERTENTIE  ]

Liever gejuich dan gemor? Verminder weerstand en 
verbeter je contact. Verhoog het draagvlak voor je 
beleid of project en betrek nu vast de afdeling 
communicatie bij jouw onderwerp. 

JAAR
ONTWIKKELING 
INVOGELVLUCHT 

10
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Zo werden we 
de stabiele kracht 
achter de Drechtsteden

10 JAAR ONTIKKELING IN VOGELVLUCHT

“onze front- en 
backoffice werkten 

steeds beter samen”

Een shared servicecenter als dit bestond nog nergens.  
Pionieren is het toverwoord. Spannend, moeilijk, uitdagend en mooi 
tegelijk. Met goede resultaten voor onze regio. 

COLLEGA WERD KLANT OF OPDRACHTGEVER
Toen we in 2008 startten, waren we vooral bezig om mensen en 
middelen bij elkaar te brengen. Collega’s met dezelfde banen op 
gebied van P&O, ICT, financiën, inkoop, DIV, facilitaire zaken, 
juridische zaken, communicatie en bedrijfsvoering, maar op 
verschillende plekken in de regio, werkten vanaf dat moment voor alle 
organisaties samen. Dat was even zoeken. Ook voor de gemeenten 
en GR-organisaties. In plaats van collega werden ze klant en eigenaar. 
We moesten bouwen aan 
nieuwe samenwerkings-
relaties met elkaar. Om de 
voordelen van het samen-
werken te behalen werden 
ook processen veranderd. 
Wennen dus, voor iedereen. Dat was lang niet altijd leuk en gezellig.

WE KREGEN DE BASIS OP ORDE
In de jaren daarna brachten we de basis van onze dienstverlening 
op orde. Onze front- en backoffice werkten steeds beter samen. We 
versoepelden processen bij onze contacten met klanten. En lieten 
dat naadloos aansluiten op het werk dat we achter de schermen voor 
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10 JAAR ONTIKKELING IN VOGELVLUCHT

hen doen. Automatisering en standaardisering waren belangrijk om onze 
schaalgrootte en de bundeling van kennis en kunde te benutten. In 2011 
en 2012 kregen we een reorganisatie voor de kiezen. Dat hakte er flink 
in. Met elkaar hebben we bezuinigingen verwerkt en de reorganisatie 

doorstaan. Er  
ontstonden andere 
afdelingssamen-
stellingen en teams. 
En ook de dienst-
verlening werd op 
onderdelen anders 
ingericht.

STABIEL EN BEVLOGEN
De tijd van bezuiniging en 
reorganisatie ligt nu achter 
ons. De inzet van de afgelopen 
jaren heeft ons sterk gemaakt. 
Wat werkte hebben we vastge-
houden en versterkt. Wat niet 
werkte hebben we aangepakt, 
of zijn we aan het aanpakken. 
We zijn ontwikkeld tot een sta-
biele kracht achter de gemeen-
ten en de GR-organisaties. 
Met recht kunnen we ons nu 
‘de motor achter de bedrijfs-
voering in de Drechtsteden’ 

noemen. We hebben door de basis op orde te brengen ruimte gecreëerd 
om experts te worden in onze vakgebieden. Een prachtig resultaat dat 
bekroond werd met de toetreding van Hardinxveld-Giessendam. 

UITBLINKEN EN MAATWERK
Nu is de tijd rijp om een volgende stap te maken in onze organisatie- 
ontwikkeling. Vanuit een stabiele positie is de mogelijkheid om uit te  
blinken. Onze klanten rekenen erop dat we ons in de komende jaren 
blijven verbeteren. Zij hebben een hoge kwaliteit dienstverlening nodig, 
passend bij hun opgaven. Dat is dus ons doel: uitblinken in wat we doen, 
tegen een uitstekende prijs. En met de sterke basis waar we op leunen, 
is er ook ruimte om precies dát te bieden wat onze individuele klanten 

nodig hebben. Onze positie in het hart van de gemeenten en  
GR-organisaties zorgt dat we weten wat er bij hen speelt. Daarop  
spelen we in, zo vroeg mogelijk. We gaan voor de beste oplossing  
voor elke klant, ook als dat betekent dat er maatwerk nodig is. 

KANSEN PAKKEN, VERDER VERBETEREN EN INNOVEREN
We willen onze rol als expert in ons vakgebied vasthouden en alert zijn 
op nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en in de regio. Om de 
volgende stap te maken in onze organisatieontwikkeling zijn we gestart 
met een programma dat ons brengt waar we willen zijn: uitblinken in 
dienstverlening (goed, snel en tegen een goede prijs), met de beste 
oplossing voor onze klanten. Daarin staan 3 zaken centraal: 

1. Kansen pakken: Hoe kan 
onze dienstverlening beter of 
innovatiever? We analyseren 
onze werkprocessen, van 
advies tot uitvoering. Daaruit 
halen we kansen voor verbe-
tering en vernieuwing, die we 
opnemen in een voorstel voor 
een nieuwe aanpak. En wat al 
goed is? Dat laten we zo. 

2. Leren van eerdere ervaringen: 
In 2018 diepen we met onze 
klanten een aantal door ons 
geleverde diensten uit. Onze 
aanpak tot nu toe stellen we ter discussie om ervan te leren. Zo komen 
we, daar waar dat zinvol is, tot een vernieuwende aanpak.  

3. Teamleiders en managers in hun kracht zetten: We houden we de 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van teamleiders en 
managers tegen het licht. Een goede aansturing helpt om het werk 
goed te doen. Binnen de teams én teamoverstijgend. 

Met deze stappen en vooral met de kennis en kracht van onze mensen 
blijven we de motor achter de bedrijfsvoering in de Drechtsteden.  
Passend bij de gezamenlijke én individuele behoeften van de gemeenten 
en GR- organisaties.

“We gaan voor de beste oplossing 
voor elke klant, ook als dat 
betekent dat er maatwerk nodig is”
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MAIL 
ONS WAT 
JIJ WILT 
WINNEN
Wie jarig is deelt uit. We willen niet zomaar iets weggeven.  
Wij willen iets doen waar jíj wat aan hebt. Waar jíj zin in hebt 
of waar jíj blij van wordt. Daarom deze actie: Mail ons welke 
belevenis bij of met het SCD jíj wilt winnen. Voor de leukste 
inzendingen gaan wij ons best doen om het uit te voeren. 

Meelopen met onze collega’s van vastgoedbeheer? Een  
kijkje achter de schermen in de rekenkamer? Nu eindelijk  
eens je mailbox en agenda ordenen met hulp van een echte  
secretaresse? Zen worden aan de scanstraat, tijdens een dagje 
mindfull archiveren? Een workshop social media voor je team? 
Lunchen met onze directeur? Jij mag het zeggen. 

Mail jouw win-wens naar Regiocommunicatie@drechtsteden.nl 
met als onderwerp Mail&win. 

2016
Het SCD zoekt naar  

manieren om het verschil te 
maken in haar dienstverle-
ning. Intern gaat zij aan de 

slag met nieuwe methoden, 
zoals klantreizen en continu 
verbeteren op houding en 
gedrag. Een 9+-organisatie 

is haar ambitie.

MARA GOSELINK
gestart bij het SCD in 2017

“9+1=10! Over de eerste negen 
jaar SCD, kan ik weinig vertellen. In 
2017 startte ik bij het SCD. Het 
SCD voelt voor mij als een basis 
waarop ik kan terugvallen. En 
biedt mij de flexibiliteit die 
ik zoek. Voor verschillende 
klanten binnen de regio op 
locatie werken, met veel 
variatie en ontzettend 
diverse collega’s, dat 
maakt mijn communica-
tiewerk nog afwisselen-
der. En nog belangrijker, 
dat geeft mij energie. Ik 
zeg: op naar de 20 jaar! 
11 voor mij dan ;-)”

2017
Samen met de regio kijken we naar 
de toekomst van bedrijfsvoering. 
De regionale bedrijfsvoerings- 
strategie 2017-2020 is een feit.  
We richten ons op drie pijlers: 
1. Betrouwbare en passende  
bedrijfsvoering, 
2. Goed werkgeverschap, 
3. Toekomstbestendige organisatie 
en informatie

2016

2017

10 JAAR SCD TIJDLIJN

mailto:Regiocommunicatie%40drechtsteden.nl%20?subject=Mail%26win


82 83

HOE GING HET OOK ALWEER?
Een overzicht van de meest gestelde vragen aan het Serviceloket

Ben je je WACHTWOORD 
VERGETEN of wil je je account 
ontgrendelen? Ga naar 
wachtwoordherstel.drechtsteden.nl 

Regel alles rondom  
JE WERKPLEK, zoals het  
aanvragen van producten of 
het melden van problemen 
met een computerprogramma,  
via SID ‘Mijn werkplek’. 

Wil je een melding doen 
over HET GEBOUW OF DE 
KANTOORFACILITEITEN, 
zoals de koffieautomaat of 
een defecte lamp? 
Meld het via Melden 
Kantoorfaciliteiten, 
op SID te vinden onder het 
kopje ‘Direct naar’.

Wil je je PERSONEELSDOSSIER 
INZIEN? Vraag inzage aan via SID 
op de pagina Personeelsdossier.

HOE GING HET OOK ALWEER?

Een FACTUUR opstellen? Zorg dat 
deze voldoet aan de wettelijke eisen 
(zie www.belastingdienst.nl > 
factuureisen) en vermeld altijd het 
juiste routenummer. 
Stuur de factuur (bij voorkeur in één 
Pdf-bestand) inclusief bijlage(n) naar 
crediteuren@drechtsteden.nl.

Een overzicht van je 
PERSOONSGEGEVENS 
vind je in ADP Workforce. Hier 
kun je ook je adresgegevens 
wijzigen, declaraties indienen, 
je verlof aanvragen en je 
Individueel Keuzebudget (IKB) 
inzetten. Te vinden op SID 
via IKB, declaraties en verlof 
onder het kopje 'Direct naar'.

HULP NODIG BIJ JE AANVRAGEN? 
Bel naar het Serviceloket (8008). Of vraag het aan 
de 'contentbeheerder' van jouw organisatie. De 
contentbeheerder is een persoon in jouw organisa-
tie, die is aangewezen om te helpen. Bijvoorbeeld 
bij het aanvragen van VOORZIENINGEN voor 
nieuwe medewerkers. 

Wil je jouw SALARIS-
GEGEVENS inzien? 
Ga naar ADP Online, op 
SID te vinden via Salaris 
en jaaropgave onder het 
kopje 'Direct naar'.

http://wachtwoordherstel.drechtsteden.nl 
https://sid.drechtsteden.nl/umbraco/weten-en-regelen/werkplek/
http://as-g-1topdesk/tas/public/login/form
http://as-g-1topdesk/tas/public/login/form
http://as-g-1mozaiekweb.sc.grid.internal/pls/dnet/mozRaadDocFrameToon?F_DOCNR=6140482&F_DDVOLGNR=9497711&F_DOCNAAM=P-dossier%20inzien.html
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/
mailto:crediteuren%40drechtsteden.nl?subject=
https://adp.drechtsteden.nl/PV_Web/composer/login.jsp
https://login.adp.nl/orchestratorNL/login.jsp?STRONGAUTHTYPE&TYPE=33554433&REALMOID=06-1df2c34d-ad7b-103c-9232-84ac5f940cb3&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-mQLkrB4O%2blLGBr6%2fRDhFTBZbQwY9EtJ0ydAQEtriSDt3A7B1Q0luBVmahGZ04NgE&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fonline%2eadp%2enl%2f#/


84 85

1 januari 2018
Hardinxveld-Giessendam treedt 

toe tot de Drechtsteden. Het SCD 
bedient vanaf nu zeven gemeenten. 

2018

LIA VOLKER 
in het begin van dit jaar gestart bij het SCD

“In januari ben ik allerhartelijkst 
ontvangen door het SCD en met 
mijn nieuwe collega’s van 
Functioneel Beheer heb ik het 
enorm getroffen. Het SCD biedt 
mij mooie mogelijkheden om 
mijzelf verder te ontwikkelen en 
ik hoop uiteindelijk een nieuwe 
trotse SCD-er te worden!”

1 april 2018
Het SCD bestaat 10 jaar!
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10 JAAR SCD TIJDLIJN
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315792000 seconden
5 2 6 3 2 0 0  m i n u t e n
8 7 7 2 0  u r e n
3 6 6 5  d a g e n
6 2 4 0  w e k e n
1 2 0  m a a n d e n

10 jaar!

Speciale editie van SCD Shares 
voor het 10-jarig bestaan van het SCD. 

Juni 2018
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REACTIES OP DE INHOUD VAN DIT BLAD: 
regiocommunicatie@drechtsteden.nl

Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) heeft ernaar gestreefd de rechten van al het 

gebruikte beeldmateriaal in deze uitgave te regelen volgens de wettelijke bepalingen. 

Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich 

wenden tot het SCD. Niets in deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze overge-

nomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het SCD.

Colofon

1 april
2 0 1 8

http://www.studio305.nl
mailto:regiocommunicatie%40drechtsteden.nl?subject=mail%20vanuit%20colofon
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BEDANKT VOOR DE 
SAMENWERKING


