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Het SCD is het shared servicecentrum van de Drechtsteden 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.

In deze editie kijken we vooruit. Welke skills zijn er
nodig voor een toekomstgerichte overheid?
Natuurlijk is wendbare ICT ondersteuning daarbij
nodig, maar denk ook aan duurzame inzetbaarheid
van medewerkers, de opkomst van plaats- en tijdonafhankelijk werken en een nieuwe samenwerking
voor de onlinecommunicatie en –dienstverlening...
Bij al deze zaken is een goed besef van informatieveiligheid en integriteit ook noodzakelijk.
In deze editie van de shares nemen we je mee in
al deze zaken. We delen onze eigen inzet voor de
toekomst, tips, trucs en mooie ontwikkelingen.
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TOEKOMST
BESTENDIG,
HOE DAN

De organisatie toekomstbestendig maken, hoe doe je dat? Dit kun je als organisatie helemaal zelf bedenken. Er is genoeg kennis in huis.
Samen met alle medewerkers in verschillende werksessies dromen over hoe de organisatie eruit moet komen te zien. De mooiste ideeën
worden bedacht, plannen worden gesmeed en geld wordt vrijgemaakt. Om er vervolgens achter te komen dat de realiteit niet helemaal zo
werkt als in de plannen.

GLUREN BIJ DE BUREN!
Om bovenstaande te voorkomen heeft het heel veel zin om eens
te ‘gluren bij de buren’. Organisaties die dezelfde ontwikkelingen
hebben meegemaakt of meemaken. Kortom, waar je in levenden
lijve kunt aanschouwen hoe die ene aanpassing nu écht werkt.
En om te zien dat er bij heel veel organisaties heel anders wordt
gedacht dan bij de onze. Anders betekent niet verkeerd. Alsof je
naar een woonbeurs zou gaan en van elke inrichting de leukste
en meest interessante aanvulling zou
meenemen. Oftewel
inspiratie opdoen.

Ook brachten zij bezoeken aan andere organisaties om inspiratie op te doen. Voorbeelden van leerpunten die zij opdeden bij
organisaties zoals het COA Den Haag, Waterschap Zuiderzeeland
Lelystad of Creative Valley Utrecht zijn dat:
• je vooral moet uitgaan van de professionaliteit en verantwoordelijkheid van het personeel zelf;
• een grote diversiteit van vergader-, bespreek-, werk- en stilteruimtes wel heel fijn is;
• je bijna niet onder een ‘echte clean desk’ mentaliteit uit kan
• een goede koffiebar wel heel erg wordt gewaardeerd.
Allemaal nuttige punten om mee te nemen naar onze eigen
toekomstige flexibele organisatie.

Binnen het SCD
leren we graag van
hoe anderen het
doen. Op 9 oktober
was Terry van der Steen nog dagvoorzitter bij de 10e werkconferentie 2018 van de Shared Services van de overheid. Een congres
waar soortgelijke organisaties van en met elkaar leren over
uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben.

DE DRECHTSTEDEN ALS VOORBEELD?
De Drechtsteden zijn een unieke samenwerking in Nederland.
De eerste dergelijke gemeentelijke samenwerking. De bakermat van het zaakgericht werken. Heel veel dingen heeft de
organisatie zelf moeten uitvinden. Ook hier komen regelmatig
organisaties over de vloer om te kijken hoe we dat doen. Iets
om trots op te zijn.

‘alsof je naar
de woonbeurs
zou gaan’

MOVE IT?
Een ander voorbeeld waar nadrukkelijk gebruik gemaakt wordt
van ‘gluren bij de buren’ is de pilot Move it! Deze pilot heeft als
doel te onderzoeken wat nodig is in Bricks (de kantooromgeving), Bytes (ICT en systemen) en Behaviour (gedrag) om succesvol flexibel te werken binnen het SCD. Dit onder andere met
het oog op (uiteindelijk) een nieuw pand. Een groep van circa
30 medewerkers is uitgerust met een device en experimenteert
met plaats-en tijdonafhankelijk werken om al doende te leren.
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BIJ ELKAAR
Helemaal naar Lelystad reizen om te kijken hoe zij flexibel werken is natuurlijk ook niet altijd nodig. We werken namelijk zelf in
een regio met verschillende organisaties waar van alles en nog
wat wordt bedacht, uitgevoerd en ondervonden.
Ben je dus bezig met een uitdaging, hoe klein ook, dan is de kans
groot dat een collega elders in het netwerk precies dezelfde
uitdaging heeft. Kijk dus vooral eens om je heen bij de volgende
opdracht!

NIEUW:

TEAM ONLINE
COMMUNICATIE
EN TECHNOLOGIE
Je wilt voor jouw onderwerp een website.
Denk je. Of beter een app? Maar hoe dan?
Praat dat wel met de andere applicaties in
ons netwerk? Waar moet je rekening mee
houden? Ga je een extern bureau aan het
werk zetten? Leg je je verzoek neer bij je
communicatieadviseur? Heeft die wel de
technologische kennis? Hoe werkt dat
eigenlijk met Amerikaanse servers? Daar
mochten we toch niks meer mee?

Dit jaar is team
Online Communicatie
en Technologie
opgericht --->
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Online communicatie is inmiddels niet meer weg te denken uit ons werk voor de overheid.
Chatten met bewoners, filmpjes delen op social media, dienstverlening via de website, we
functioneren niet meer zonder. Juist op dit vlak schuren de werelden van communicatie en
ICT tegen elkaar aan. Dit jaar is team Online Communicatie en Technologie opgericht. Een
samenwerkingsteam van communicatie en ICT, inzetbaar voor ons hele netwerk. Een team
dat kennis van communicatie, technologie en ons netwerk combineert.
De leden: Sander Schmidt, Patrizia Schiozzi, Rico den Boer, Mara Damen,
Roland van Ouwerkerk, José Haverkort en Cynthia Schild.
VOLOP AAN HET BOUWEN
Het team is gestart als proeftuin, een testperiode
om te experimenteren en te zien in hoeverre het
idee in de praktijk tot successen leidt. Met een
casus over pop-upmeldingen op gemeentelijke
websites bij calamiteiten heeft het team haar
toegevoegde waarde getest. Al vrij kort na de start
van de proeftuin bleek de potentiële toegevoegde
waarde voor het netwerk bijzonder groot. De stempel ‘proeftuin’ is er inmiddels af. “Vanaf oktober
draaien we ‘voor het echie’. Maar het is nog niet
af, we zijn volop aan het bouwen”, zegt Sander
Schmidt, meewerkend voorman van het zelfsturende team.
EXPERTISE EN SAMENWERKING
In team Online Communicatie en Technologie
komen dus twee werelden samen: Communicatie
en ICT. Dat zijn vaak elkaars tegenpolen gebleken,
maar in dit team is dat juist de kracht. Sander legt
uit: “Communicatie en functioneel beheer hebben
beide expertise die in online communicatie niet
zonder elkaar kunnen. Kennis van de doelgroep,
content, stijl en opbouw aan de ene kant en aan de
andere kant kennis van beveiliging, toegankelijkheid, leveranciersmanagement en toepasbaarheid
van technologieën. Ze zijn beide nodig.”
Maar wat kan er nu dan wel wat eerst niet kon?
Het team kan door de samenwerking in alle breedte kijken naar online communicatie en dienstverlening, en zo boven de individuele projecten en
vragen uitstijgen. “Nu we in één team werken, kun-
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nen we elkaars expertise benutten. De afstemming
is sneller en beter. In plaats van afhankelijk zijn van
elkaar, vullen we elkaar nu aan, dat versterkt. We
zien eerder in het proces alle relevante aspecten.
Daar wordt het eindproduct beter van. En
als het team straks echt
draait zoals we het nu
voor ogen hebben, kunnen we veel proactiever
zijn.”

“Communicatie en
functioneel beheer hebben
beide expertise die in
VEELZIJDIG
Waar ze als team aan
online communicatie niet
werken en waar ze voor
ingezet kunnen worden
zonder elkaar kunnen [..]
zijn de teamleden nu
aan het verwoorden. Het
Ze zijn beide nodig!
is heel veelzijdig, geeft
Sander aan. “Webites,
Nu we in één team
apps, CMS trainingen,
werken, kunnen we
sociale media, zoekmachineoptimalisatie, webstatistieelkaars expertise
ken, online monitoring, webcaremogelijkheden, noem maar op.”
benutten.”
Alles wordt formeel samengevat in een
producten- en dienstencatalogus. “Het
belangrijkste is dat we goed aangehaakt moeten
blijven bij de markt”, vindt Sander. “Wat gebeurt er
buiten de deur? Neem als voorbeeld Google Analytics, dat we niet meer konden gebruiken. Wij kijken
als team wat we zelf kunnen, maar ook wat op de
markt is. Vervanger Piwik bleek tegen te vallen, we
hebben niet de capaciteit om het in te richten.

SANDER SCHMIDT

JOSÉ HAVERKORT
communicatiedeskundige
en teamlid.

“In team Online Communicatie
en Technologie vind ik de kennis
over websites en andere online
toepassingen die ik nodig heb
om goed te kunnen adviseren.
Hier zetten we elkaar aan het
denken en stellen we kritische
vragen, bijvoorbeeld als we heel
enthousiast zijn over het idee
voor een nieuwe website.
Want: is dat wel het juiste
middel en zijn wij wel de logische
eigenaar van zo’n website?
En: hoe houd je rekening met
webrichtlijnen en andere
voorwaarden waar overheidswebsites
aan moeten voldoen?
Ik ben ervan overtuigd dat wij
elkaar met deze samenwerking
versterken. En ook dat we
weliswaar kritisch zijn, maar
daardoor wel ijzersterke en
machtig mooie online producties
kunnen laten maken.”
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“We hebben zelfs al een mooie eerste
mijlpaal behaald” zegt Sander trots.
“De CMDB is op orde!”
De wat..?
Door te kijken buiten de deur hebben we
nu onze pijlen gezet op Siteimprove. Net
zo goed als Google én het past beter bij
onze situatie, omdat het onder andere AVGchecktools en cookiescanners heeft. Voor
dit soort dingen organiseren we dan ook
dat mensen demo’s komen geven.”
EERSTE MIJLPAAL BEHAALD
De winkel is ondertussen wel open. “We
hebben zelfs al een mooie eerste mijlpaal
behaald” zegt Sander trots. “De CMDB is op
orde!” De wat..? “De configuratiemanagementdatabase”, legt hij uit. “een compleet

overzicht met alle websites, domeinnamen en beveiligingscertificaten van onze
partners in het netwerk. Nu dat op orde
is kunnen we gericht sturen op kwaliteit,
beveiliging en toegankelijkheid. En dat is
waar Sander met zijn team naar streeft. De
online communicatie en dienstverlening
op een hoger niveau brengen. Als het aan
hem en zijn team ligt hebben we over een
jaar of drie geen verouderde sites, of ongebruikte apps meer in de omloop, doen alle
sites het op de mobiele telefoon. “Weg met
die oude zooi,” grapt Sander, “we komen
met state of the art oplossingen.”

Het team Online Communicatie en Technologie is zelfsturend, heeft een goede link met Dienstverlening Drechtsteden en stemt af met de afdelingen communicatie en ICT via teamleiders
Ronald van Dijk en Renate Verboom. Heb je vragen over het team? Zoek dan contact met een
van de teamleden, of met Sander Schmidt.

JOSÉ HAVERKORT

“Ik ben ervan overtuigd dat we
weliswaar kritisch zijn, maar
daardoor wel ijzersterke en
machtig mooie online producties
kunnen laten maken!”

SANDER SCHMIDT, functioneel
beheerder en meewerkend
voorman Team Online
Communicatie en Technologie

DE HELE
ORGANISATIE
IN ÉÉN KLAP
FLEXIBEL
JAAP VERSCHOOR

In Alblasserdam
werkt iedereen
plaats- en
tijdonafhankelijk
Jaap Verschoor, financieel consulent, werkt bij gemeente Alblasserdam. Hij heeft
geen werkplek meer. Het gemeentehuis wordt verbouwd en dat duurt even. Er
is geen groot vervangend kantoor geregeld waar iedereen een plekje heeft. Wel
hebben alle medewerkers laptops gekregen en een mobiele telefoon. Er zijn
een aantal opties geregeld om neer te strijken op een fysieke werkplek, maar
het devies is flexen, thuiswerken en de samenleving in. Een hele organisatie in
één klap flexibel. We vroegen Jaap hoe hij dat ervaart.
“Sinds april is een groot deel van het gemeentehuis afgesloten voor de verbouwing” vertelt Jaap. “Er is nog wel een aantal flexplekken in het gemeentehuis, maar het grootste deel is dicht.” Jaap kan nu terecht bij het politiebureau,
daar zijn afspraken mee gemaakt. Op het industrieterrein is tijdelijk een pand
gehuurd met een aantal ‘klassieke’ werkplekken. “Daar is ook het werkcafé, waar
we met onze laptops kunnen plaatsnemen. En we kunnen altijd werken in de
samenleving,” zegt hij, “bij het zwembad, de bibliotheek of de bioscoop.”

08 |

SCD SHARES | OKTOBER 2018

“Sinds april is
een groot deel
van het
gemeentehuis
afgesloten voor
de verbouwing.
We kunnen
altijd werken in
de samenleving,
bij het
zwembad, de
bibliotheek of
de bioscoop.”

PRIMA SPUL
De laptops en de telefoons waar de medewerkers van Alblasserdam hun flexibele werkplek van maken zijn volgens Jaap
‘prima spul’. “We hebben laptops met simkaarten, zodat we overal
internet hebben. Dat is vooral handig als je werkt op het politiebureau. En met werken op afstand is thuiswerken ook goed
geregeld.”
TEAMAFSPRAKEN
Zijn eigen team is Jaap gelukkig niet uit het oog verloren. “Eerst
zaten we natuurlijk op één kamer, dat was makkelijk. Maar nu
zoeken we elkaar nog wel op hoor. We hebben een vaste dag per
week waarop we allemaal bij elkaar zitten op dezelfde locatie.
Dan hebben we ook ons teamoverleg. Vooral rond drukke tijden,
bijvoorbeeld nu met de begroting, zoeken we elkaar veel op, en
werken we graag op een rustige plek.”
VOOR EN NADELEN
“Je zit nu vaker naast andere collega’s, met andere verhalen. Dat
is leuk, want je pakt meer mee van andere afdelingen” vindt Jaap.
Wat hem wel eens tegenvalt is dat hij minder vaak gebruik kan
maken van een werkplek met twee schermen. “Voor mijn werk is
het handig als ik met twee monitors kan werken. Dat kan maar
op een paar plekken en dat maakt het flexen soms wel lastig. Als
ik wat later binnenkom moet ik echt zoeken naar een geschikte
plek, en dan zit je soms ongewild te werken op één scherm, of
verder weg van je directe collega’s. Ik werk daarom zelf ook niet
zo veel in de samenleving.
ANDERS?
Op de vraag of hij zijn werk nu anders inricht dan voorheen, reageert Jaap vrij nuchter. “Niet echt,” zegt hij, “we hebben allemaal
telefoons waarop we bereikbaar zijn, dat is niet anders dan met
vaste toestellen. Het enige is dat we deze wat makkelijker vergeten uit te zetten of door te schakelen.” Verder is het werkgedrag
volgens Jaap normaal.
VOORUITBLIK
Het eind van de verbouwing duurt nog even. Wat vindt Jaap van
het vooruitzicht om nog zo’n anderhalf jaar op deze manier te
werken? “Nou, soms mopper ik erop,” lacht hij, “maar we moeten het met de situatie doen. En we leiden er niet onder. Als de
verbouwing klaar is blijven we flexwerken. Ik hoop dan wel dat
er iets wordt gevonden voor het werken met dubbele schermen.
Maar ik verwacht geen verandering in de samenwerking met
collega’s, hooguit dat we elkaar meer zien.
Tips voor collega’s die beginnen met plaats- en tijdonafhankelijk
werken heeft Jaap wel. “Zorg dat je de goede spullen hebt. Goede
verbinding en goede spullen, dat is belangrijk. En zoek een plekje waar je zelf het lekkerst kan werken.”
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“Je zit nu vaker naast
andere collega’s, met
andere verhalen. Dat
is leuk, want je pakt
meer mee van andere
afdelingen.”

PILOT
Steeds meer collega’s in de regio hebben behoefte aan
middelen om flexibel te werken. Binnen het SCD voeren we
met een groep van ruim 40 medewerkers een pilot uit, waarbij we uitzoeken wat organisaties nodig hebben om goed
deze manier te kunnen werken. Daarbij kijken we in alle
breedte naar bricks, bytes en behaviour. Oftewel: wat vraagt
het van de locaties, apparatuur en ICT én menselijk gedrag.
Meer weten over deze pilot? Neem dan contact op met
Karin de Folter.

ZET JEZELF
OP SCHERP
Informatieveiligheid, privacy, integriteit. Drie thema’s
die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze vragen
in deze tijd meer aandacht dan ooit. Steeds meer mensen werken tijd- en plaats-onafhankelijk. Meer laptops,
notebooks en Chromebooks, vaker werken op locatie, of
onderweg, met mobiele apparaten, wifiverbindingen en
telefonische afstemming. Met de behoefte aan flexibiliteit aan de ene kant en de aan de andere kant risico’s
van datalekken of misbruik van gegevens is
scherp zijn een must geworden.
ELKAAR SCHERP HOUDEN
Waar moet je we dan op letten? Je gezonde verstand gebruiken tijdens het
werk is al een sterk begin. Geen gevoelige informatie openen als je
op een openbaar wifinetwerk zit
bijvoorbeeld. Even nadenken
of de informatie die door dat
ene bedrijf gevraagd wordt
écht wel nodig is om te
geven. Niet ingaan op
oneigenlijke verzoeken.
Als je van je werkplek loopt, even je
account vergrendelen. Dat soort
dingen. Maar
sommige zaken
zijn niet voor
iedereen even
logisch en
vergen wat
scherpte.
Help elkaar
dus, en praat
erover als je
twijfelt of iets
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ZET JEZELF
OP SCHERP
wel helemaal OK is. Je mag ook
altijd het Serviceloket bellen met
vragen.
Ook zijn er flink wat mogelijkheden
beschikbaar om veilig te werken, die
niet iedereen even goed kent of gebruikt.
Wist je bijvoorbeeld dat we onze eigen ‘wetranfer’ hebben: Het Uitwisselingsplatform Drechtsteden,
UPD. Een interne applicatie om grote bestanden veilig te
delen zonder dat het via een Amerikaanse server gaat. Voor
iedereen te gebruiken, met je GRID inlognaam en wachtwoord:
Webdiensten.drechtsteden.nl/upd.
CAMPAGNES
CIO en JKC hebben begin dit jaar de handen ineen geslagen en
helpen alle mensen in ons netwerk scherp en alert te blijven, op
de thema’s privacy, Informatieveiligheid en integriteit. Met het
programma Zet Jezelf op Scherp brengen we regelmatig met
een campagne zaken onder de aandacht. Zoals de gevolgen van
de nieuwe privacywet voor ons werk. Of de Week van de Informatieveiligheid en Privacy, waarin Arjan Meijer (Security Officer
van CIO) via SID allerlei handige tips en trucs heeft gedeeld, die
je ook privé goed kunt gebruiken. Zoals het op afstand blokkeren van je telefoon, voor het geval die gestolen is, of de goede
privacy-instellingen van je social media account. Handig! Heb
je de filmpjes gemist? Kijk ze terug via SID- Weten en regelenInformatieveiligheid.
TECHNISCH OF PERSOONLIJK
Maar is het dan niet gewoon handig om alles technisch te
regelen? Dat kan natuurlijk deels. Maar alles technisch zo ver
op slot gooien dat we bijna geen risico meer lopen heeft grote
gevolgen. We kunnen dan eigenlijk bijna niet meer werken. En
het betreft dan alleen de digitale kant van informatieveiligheid.
Privacy, (analoge) informatieveiligheid en integriteitsvraagstukken zijn bijna altijd menselijke afwegingen. En iedereen werkt
en redeneert vanuit zijn eigen normen en waarden. Daarom is
het enige dat we écht kunnen doen, zorgen dat we allemaal
weten hoe we in het netwerk om willen gaan met deze thema’s.
Elkaar helpen om scherp te zijn op risico’s en werkwijzen te
gebruiken die veilig en integer zijn. En nu we steeds meer tijden plaats-onafhankelijk werken, zorgen dat we niet alleen de
middelen, maar ook het gedrag hebben dat daarbij past.
De oproep van CIO en JKC is dan ook: Blijf scherp. Help elkaar.
En heb je twijfels? Vraag om advies of hulp. Dat kan bij elkaar,
via alle informatie op SID, via de servicedesk of rechtstreeks bij
JKC of CIO.
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“Daarom is het
enige dat we écht
kunnen doen,
zorgen dat we
allemaal weten
hoe we in het
netwerk om
willen gaan met
deze thema’s.”

ZET JEZELF
OP SCHERP

ZO WERK JE OKEE,
ALS JE TIJD- EN PLAATS
ONAFHANKELIJK WERKT:
Bescherm je laptop of notebook met
een GOED WACHTWOORD.

Moet je TELEFONEREN? Bedenk dan goed
of er in dat gesprek persoonlijke of gevoelige informatie wordt besproken. Als dat
zo is, zoek dan een plek waar anderen de
inhoud van je gesprek NIET HOREN.

Sla geen documenten of
gegevens op op je laptop of
notebook. Zorg dat je als je werkt

ALTIJD INGELOGD BENT
OP DE GRID-WERKOMGEVING en werk in die
mappen. Als je laptop ooit
kwijt raakt of gestolen
wordt staan er in elk
geval geen gevoelige
zaken op.
Kies je werkplek bewust. Kijk om je heen
of anderen makkelijk op je scherm mee
kunnen kijken. Werk je met gevoelige
informatie? Dan kun je een speciale
FILTER OP JE BEELDSCHERM laten
plaatsen die zorgt dat het scherm niet
leesbaar is vanuit een schuine hoek.
AANVRAGEN VIA SID

Moet je grote bestanden delen?
Gebruik dan het UPD:

WEBDIENSTEN.DRECHTSTEDEN.NL/UPD.
Daar kan iedereen in het netwerk in met de
GRID-inlog gegevens.
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Gebruik bij voorkeur geen
openbaar wifi-account als je met
gevoelige informatie of persoonsgegevens moet werken.
Maak liever van je mobiele telefoon
een PERSOONLIJKE
WIFI-HOTSPOT.

Ben jij
KLAAR
voor de

toekomst?

Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk,
zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid. Wat houdt de term ‘duurzame inzetbaarheid’ nou eigenlijk in?
Om duurzaam inzetbaar te zijn heb je bepaalde toekomstskills nodig. Maar hoe doe je dat, als veranderingen elkaar snel opvolgen? Denk hierbij aan wetten en regels die veranderen, maar ook de maatschappij
en klantbehoeftes veranderen. Dit vraagt om constante bijscholing op het gebied van toekomstskills.
TOEKOMSTSKILLS BIJHOUDEN
Veel professionals zijn van mening dat ze juist op basis van hun werkervaring en in het verleden gevolgde opleidingen voldoende kennis en kunde in huis hebben. De praktijk leert echter dat opleidingen en
cursussen uit het verleden vaak niet meer voldoende zijn om met de voortdurend veranderende omstandigheden om te gaan. Persoonlijke groei en ontwikkeling binnen de organisatie is van groot belang.
We denken allemaal wel eens: zou het niet beter zijn om mezelf te blijven ontwikkelen? Het antwoord
is ‘ja’! Zeker nu, in deze tijd. Binnen het Servicecentrum Drechtsteden biedt afdeling Trainingen een
gevarieerd aanbod aan workshops en trainingen.
‘’Wij proberen zoveel mogelijk op de vraag en de trends in te spelen. Ons trainingsaanbod vernieuwt dan ook
regelmatig. De trainingen zijn zoveel mogelijk aanbod- of doelgroepgericht ingedeeld. Om alle medewerkers
toekomstbestendig te houden. We denken graag mee om uiteindelijk het optimale resultaat te behalen voor
zowel de medewerker als de werkgever’’.
Gülten Yildirim, adviseur trainingen binnen afdeling Mobiliteit & Ontwikkeling.
Medewerkers kunnen vrijblijvend contact opnemen met een van de adviseurs voor
een passend advies. Afdeling Trainingen van het Servicecentrum Drechtsteden is
gespecialiseerd in het organiseren van trainingen en workshops.
PERSOONLIJKE GROEI
Duurzaam inzetbaar blijven vraagt niet alleen maar dat je op de hoogte blijft van de veranderingen in
je vakgebied. Het vraagt ook veel van je op persoonlijk vlak. Vraag jezelf eens af hoe betrokken en
gemotiveerd je bent om je werk met energie te doen en blijven doen. Weet je wat jouw persoonlijke
kwaliteiten en talenten zijn en wanneer je het beste presteert? Weet je wat jouw ontwikkelpotentieel is?
Voel je je fit en gezond en heb je een goede balans gevonden tussen werk en privé? Als je één of meer
vragen met ‘nee’ beantwoordt, is het tijd voor actie.
Wat kun je doen om de ‘nee’ te veranderen in een ‘ja’? Je kunt kleine of grote stappen nemen, dat bepaal
je zelf. Je gaat ontdekken dat het leuk en inspirerend is om actief met je loopbaan aan de slag te gaan.
En dat het goed voelt om zelf de regie in handen te hebben. Zonder al je zekerheden overboord te gooien.
De organisaties uit het netwerk Drechtsteden stimuleren je om nu en in de toekomst inzetbaar te zijn
en te blijven. De eerste stap neem je zelf. Welke dit is, bepaal jij!
Tip: Van 12 tot 16 november is het De meester in je Werk-week!
Het event voor alle medewerkers die actief bezig willen zijn met hun loopbaan en vakmanschap.
Tijdens deze week kun je veel leuke workshops en activiteiten volgen op verschillende locaties
binnen de Drechtsteden.

ICT
VERANDERT!
Gemeenten en uitvoeringspartners staan voor nieuwe uitdagingen die
vragen om flexibele ICT oplossingen die ze daarbij ondersteunen.
Het programma 'ICT Verandert' gaat dit mogelijk maken.
y WAT IS DE AANLEIDING?
De behoefte aan ICT verandert, onder
andere door maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe ambities en verantwoordelijkheden. Gemeenten en uitvoeringspartners
in de Drechtsteden staan daardoor voor
nieuwe opgaven die vragen om meer
flexibele ICT-oplossingen. Als antwoord
daarop voeren we een nieuwe ICT sourcing
strategie in, waarbij ICT-diensten meer en
meer vanuit de markt worden betrokken
zodat sneller ingespeeld kan worden op de
veranderende doelen en klantvragen.

y GEVOLG? VAN BEHEER NAAR REGIE
We willen sneller en eenvoudiger onze
wijze van werken kunnen aanpassen op
de veranderende vraag en ontwikkelingen. Dat vergt een ICT-dienstverlening die
soepel schakelt en goed omgaat met een
groeiende diversiteit aan systemen binnen
de informatievoorziening.
We gaan van een beheerorganisatie naar
een regieorganisatie. Wat nu nog in het
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eigen rekencentrum gebeurt, komt straks
via externe leveranciers vanuit de cloud.
We zorgen er als regieorganisatie wel voor
dat de ICT-diensten aansluiten op wat er
nodig is en dat gebruikers vlot en veilig
kunnen werken

y HOE DAN?
Al deze veranderingen betekenen nogal wat voor ICT-medewerkers binnen de
Drechtsteden. Want om te blijven voldoen
aan de nieuwe vragen van de Drechtstedengemeenten- en uitvoeringsorganisaties,
moet ICT anders worden georganiseerd.
Dit gebeurt stap voor stap.

y EN NU? HET BESLUITVORMINGSTRAJECT
In de komende periode worden het Transitieplan zowel als het Jaarplan 2019 voorgelegd aan de diverse besluitvormingsgremia. De verwachting is dat we begin 2019
duidelijkheid hebben over de doorgang van
het programma ICT Verandert. Na goedkeuring wordt het Jaarplan samen met

de betrokken organisaties en afdelingen
uitgevoerd.

y COMMUNICATIE
De belangrijkste informatie en wijzigingen
binnen het project, worden binnenkort
gecommuniceerd op de SID pagina ' ICT
Verandert'. Raadpleeg deze regelmatig
om geïnformeerd te blijven. Daarnaast
zal er uiteraard door leidinggevenden
met desbetreffende afdelingen worden
gecommuniceerd als er veranderingen op
stapel staan. Deze komen nooit zomaar uit
de lucht vallen!

Raadpleeg binnenkort de SID pagina
‘ICT Verandert'
om geïnformeerd
te blijven.

kloppend hart van
de gemeentelijke
organisatie

NEWSROOM
DORDRECHT
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Newsroom Dordrecht: kloppend hart van de
gemeentelijke organisatie

Dordrecht is zeker niet de eerste gemeente in Nederland die een
newsroom heeft geopend. Grotere gemeenten zoals Utrecht, Delft
en Leiden gingen hen al voor. Een rondgang langs deze gemeenten
laat zien dat de benaming ‘newsroom’ misschien wel hetzelfde is,
de uitwerking van dat concept verschilt per gemeente. Waar het in
sommige gemeenten – zoals in Leiden – vooral eigendom van de
afdeling communicatie is, was de ambitie voor Dordrecht vanaf het
begin om daadwerkelijk een samenwerking te creëren tussen de
SCD-afdelingen Communicatie en Functioneel Beheer, en Dienstverlening Drechtsteden, dat voor Dordrecht de dienstverlening naar
inwoners en ondernemers verzorgt. Alle genoemde organisatieonderdelen brengen specifieke kennis en expertise in. De meerwaarde
van het werken binnen de newsroom zit hem dan ook vooral in
de kruisbestuiving tussen diverse specialisten. De synergie die zo
ontstaat komt ten goede aan de gehele online communicatie en
dienstverlening van de gemeente Dordrecht.
DOELEN
Met de newsroom hebben het SCD en de gemeente Dordrecht een
aantal doelstellingen voor ogen. Zo kunnen we collega’s en bestuurders beter informeren over wat er buiten speelt en daar gerichte communicatieadviezen aan koppelen. Issues die zich mogelijk voor gaan doen, worden in een vroegtijdig stadium opgemerkt
en op ingespeeld. Maar ook los van deze issues willen we met de
samenwerking in de newsroom de online communicatie en dienstverlening verbeteren. Zo ligt er de ambitie om de waardering van
de klant voor de gemeentelijke website naar een hoger niveau te
tillen (minimaal het cijfer 8). Toegankelijkheid van e-diensten moet
worden vereenvoudigd. Op termijn moet 80% van de dienstverlening online plaatsvinden. Ten slotte wil de newsroom bijdragen aan
de ambitie van de gemeente om participatie en het (online) gesprek met inwoners, ondernemers en andere doelgroepen mogelijk
te maken.
ROLLEN
Wie zitten er dan precies in de newsroom? De newsroom bevat vijf
vaste rollen met ieder een eigen takenpakket. Deze rollen worden
gedurende de hele week of een deel daarvan bemenst door collega’s van Communicatie, Functioneel Beheer of Dienstverlening
Drechtsteden. Het gaat om de volgende vijf rollen:
• Omgevingsanalist (geleverd door Communicatie)
• Webcaremedewerker
(geleverd
door
Dienstverlening
Drechtsteden)
• Webredacteur (geleverd door zowel Communicatie als Dienstverlening Drechtsteden)
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•
•

Social media specialist (geleverd door Communicatie)
Data-analist (geleverd door Functioneel Beheer)

De collega’s die deze rollen op zich nemen, ontwikkelen zich tot
specialist binnen het vakgebied. Een mooi voorbeeld daarvan is
de omgevingsanalist, die iedere werkdag start met het maken van
de ‘Dordt Kort’: een overzicht van thema’s waarover de buitenwereld spreekt en een duiding van wat dit betekent voor de gemeentelijke organisatie. Rond de klok van 10:45 uur verzamelen
de vertegenwoordigers van alle rollen en iedere andere collega
die geïnteresseerd is zich voor de dagelijkse ‘stand up’. Wat betekent het omgevingsbeeld voor de gemeente? Waar moet meteen
op ingesprongen worden? En hoe gaan we dat doen? Wat doen
we via de website, of via social media? Daarbij is de rol van de
bestuurscommunicatieadviseur belangrijk, maar ook beleidsmedewerkers, opgavemanager, wijkmanagers of andere collega’s
van de inhoud schuiven daarbij aan. Vanuit de newsroom wordt
geadviseerd door specialisten op het brede terrein van online
communicatie en dienstverlening. Daarmee heeft de newsroom
meerwaarde voor iedereen binnen de gemeentelijke organisatie
van Dordrecht en mag het met recht ‘het kloppend hart’ van de
organisatie worden genoemd.

De newsroom is op dit moment te vinden in kamer 600
van het Dordtse stadskantoor en is toegankelijk voor iedere
collega die wil weten wat er rond zijn of haar project of
beleidsterrein speelt of advies wil over online communicatie. Wie de Dordt Kort wil ontvangen, kan zich aanmelden
voor de Newsroom-groep op SID, het sociale intranet van
de Drechtsteden.

BINNEN ∞ BUITEN
De newsroom is de plek binnen het stadskantoor waar de buitenwereld naar binnen wordt gehaald, maar ook de plek waar communicatie naar buiten toe gecoördineerd wordt. Op die manier zorgen we ervoor dat boodschappen in lijn met elkaar zijn en precies
aansluiten bij de vragen en behoeften van onze doelgroepen. Dat
laatste is essentieel om verbinding te creëren tussen gemeente
en haar inwoners, ondernemers en instellingen. In de newsroom
wordt de balans
bepaald tussen
informatie
die
de gemeente wil
communiceren,
en informatie die
direct antwoord
geeft op vragen
van de buitenwereld.
RICO DEN BOER

Dienstverlening en communicatie: twee takken van sport die in
elkaars verlengde liggen, maar in de praktijk van de gemeente
Dordrecht tot voor kort behoorlijk van elkaar gescheiden waren.
Met de opening van de newsroom binnen de gemeente Dordrecht
is die scheiding definitief verleden tijd. Specialisten op gebied van
(online) communicatie, dienstverlening en data-analyse werken in
de newsroom intensief samen om relevante signalen van buiten
naar binnen te halen en deze te vertalen naar doeltreffende informatievoorziening naar inwoner of ondernemer.

