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Het SCD is het shared servicecentrum van de  
Drechtsteden op bedrijfsvoeringsgebied. 
Ieder kwartaal brengen wij een uitgave van Shares uit 
waarin we ingaan op een actuele ontwikkeling binnen 
gemeenteland. In Shares delen we hoe wij hier als 
professionele uitvoerder en partner in de bedrijfsvoering 
samen met onze klanten in de Drechtsteden aan werken 

en welke dienstverlening we hierin bieden. 

DE VERANTWOORDELIJKE OVERHEID -  
DAT ZIJN WIJ!
De gemeentelijke overheid heeft een voor-
beeldfunctie in verantwoordelijk en integer 
handelen. Zij wordt geacht op correcte wijze 
de beschikbare middelen zo effectief mogelijk 
in te zetten, haar taken efficiënt en doelmatig 
uit te voeren, wettelijke vereisten zorgvuldig 
op te volgen en missers te voorkomen. Daar-
naast heeft zij te maken met een veranderen-
de rol, waarin eigen verantwoordelijkheid van 
de maatschappij steeds prominenter wordt. 
Hoe pak je je rol als stimulator van eigen 
verantwoordelijkheid zonder de verantwoor-
delijkheid weer over te nemen?

Het SCD faciliteert gemeenten door de sig-
naleringsfunctie op bedrijfsvoeringsaspec-
ten in te vullen en faciliteiten aan te bieden 
die verantwoordelijk handelen stimuleren. 
Uiteindelijk is de verantwoordelijke overheid 
een optelsom van het integer en verantwoor-
delijk handelen van een ieder van ons. Door 
dit openlijk onderwerp van gesprek te laten 
zijn en elkaar hier scherp op te houden, leren 
we en dragen we bij aan de verantwoordelijke 
overheid. Dus: hoe integer ben jij? 

SAMEN VERANTWOORDELIJK 
IN DE DRECHTSTEDEN

SCD SHARES...
De verantwoordelijke overheid -
Dat zijn wij!

juli 2017
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Afgelopen maanden hebben Dédée Voogd (Zwijndrecht) en Selma Moelker 
(SCD) voor de medewerkers van het SCD een workshop Integriteit verzorgd. 
Met succes, want in dit najaar geven zij ook workshops bij het Ingenieurs-
bureau Drechtsteden en daarna bij de overige dochters van de GRD.  
"Hiermee willen we onze ambtenaren helpen om op verantwoorde wijze 
met lastige dilemma's in de praktijk om te gaan en misstanden te voorko-
men”, vertelt Dédée in een interview.

Waarom is integriteit zo belangrijk? 
"De integriteit van politici en ambtenaren ligt voortdurend onder de loep. 
Zo verscheen er begin juni 2017 nog een bericht in verschillende landelijke 
media over 14 ambtenaren in Zaanstad die in 2015 en 2016 de integriteit 
hebben geschonden. Bij zo'n besluit kijkt de rechter hoe actief een ge-
meente is in de uitvoering van haar integriteitsbeleid en of de medewer-
kers getraind zijn in het omgaan met lastige dilemma's."

Wat doen jullie in Zwijndrecht?
“In Zwijndrecht zijn we actief bezig met het onderwerp. We hebben in 2015 
een marktpartij ingeschakeld om medewerkers te trainen. Daarbij hebben 
we gebruik gemaakt van het zogenaamd train-de-trainerprincipe. Sinds die 
tijd ben ik ook trainer. Daarnaast organiseren wij voor nieuwe medewerkers 
Zigzag door Zwijndrecht, een kennismakingsprogramma waar naast kennis-
maken met de gemeente ook integriteit op  de agenda staat.  Ook nieuwe 
bestuurders krijgen er mee te maken. Verder staat het onderwerp minimaal 
1x per jaar op de agenda van onze teams en afdelingen. Hiervoor hebben 
we een verzameling met 135 veelvoorkomende dilemma’s die het gesprek 
over dilemma’s uit de praktijk op gang kunnen brengen.” 

“Ook in de rest van de regio zijn ze met het onderwerp bezig. Ik weet dat ze 
in Dordrecht gebruik maken van een soort ganzenbordspel: Hoe heurt het 
eigenlijk? En in Papendrecht hebben ze een moreelberaad.” 

Hoe is jouw samenwerking met het SCD tot stand gekomen? 
“Het SCD was op zoek naar een training en heeft mij voor informatie be-
naderd. Selma heeft in het begin meegelopen en geeft nu zelf ook work-
shops. In het begin is dat natuurlijk hartstikke spannend. Je weet nooit 
welke dilemma’s op tafel komen. Maar mijn ervaring is dat mensen het fijn 
vinden om met elkaar in gesprek te gaan.” 

Selma Moelker (SCD) en 
Dédée Voogd (Zwijndrecht) 

AANDACHT VOOR 
INTEGRITEIT
"Veel ambtenaren vinden het fijn om met 
elkaar in gesprek te zijn over dilemma's  
uit de praktijk."

"Mijn ervaring is 
dat mensen het 
fijn vinden om 
met elkaar in  
gesprek te gaan."

Vragen over integriteit of over de workshops?  
Neem contact op met Selma Moelker (SCD) of Dédée Voogd (Zwijndrecht).
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SUZANNE GEERTS
MANAGER JURIDISCH KENNISCENTRUM DRECHTSTEDEN

COLUMN

"Je wilt dat de overheid zorgvuldig 
met je gegevens omgaat."

"Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging. 
De Belastingdienst zag hoe je er kwam. 
Apple hield bij hoe lang je er bleef. 
Samsung hoorde wat je er zei. 
En Google wist al dat je het van plan was."
Uit: 'Je hebt wel iets te verbergen' van Maurits Martijn en  

Dimitri Tokmetzis.

Dit citaat laat zien hoe digitaal onze samenleving is en 
hoeveel gegevens er over iedereen te vinden zijn. "Waar-
om moeten wij als overheid zoveel moeite doen om ge-
gevens te beschermen, want digitaal is er van alles over 
iedereen te vinden", vragen mensen mij wel eens. Dan 
antwoord ik: "We willen niet dat iedereen alles van ons 
weet. Dat wil je toch zelf ook niet. Je wilt dat de overheid 
zorgvuldig met je persoonlijke gegevens omgaat. Er wor-
den steeds meer gevoelige persoonsgegevens verwerkt 
door gemeenten. Bijvoorbeeld met gegevens over je in-
komen, medische informatie en nationaliteit. Dat willen 
mensen privé houden. Het raakt ons allemaal. Het zijn 
ook jouw gegevens als medewerker in de Drechtsteden." 

KOPPELEN VAN GEGEVENS
Doordat er digitaal zoveel informatie is, koppelen we 
steeds meer gegevens. Bijvoorbeeld voor het maken van 
profielen om bepaalde groepen in de samenleving te 
helpen. Goed bedoeld, maar dat kan niet altijd. Dan kop-
pel je gegevens die privé zijn. Daar moeten we goed bij 
stilstaan; gebruiken we de gegevens wel voor het juiste 
doel?

BEWUST OMGAAN
MET PERSOONSGEGEVENS

DATALEKKEN
Privacy raakt ook de beveiliging van gegevens. Kijk maar 
naar het nieuws van de afgelopen maanden. Het aantal 
datalekken (bij gemeenten) is fors toegenomen. De aard 
van de datalekken is heel divers. Soms zijn het verkeerd 
gezonden e-mails (met bijvoorbeeld bestanden waarin 
persoonsgegevens staan), soms gestolen tablet/smartp-
hone of soms ransomware of hacking. Dit heeft behoor-
lijke impact op de betrokkene maar ook op het imago 
van de overheid. 

NIEUWE VERORDENING
Als overheid moeten we zorgvuldig met gegevens van 
inwoners omgaan. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle ge-
meenten en overheidsorganisaties voldoen aan nieuwe 
regelgeving rond privacy: Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (AVG). Deze verordening  vervangt 
de wet Bescherming persoonsgegevens. Betrokkenen 
hebben vanaf die datum meer rechten, zoals inzage, cor-
rectie en verwijderen van gegevens. Het JKC ondersteunt  
de Drechtstedenorganisaties onder andere vanuit het 
project 'Privacy Compliance'.

WAT MAG ER NOG WEL? 
Natuurlijk mogen we nog van alles wanneer deze ver-
ordening gaat gelden; de strekking is alleen dat we 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Dat we niet 
klakkeloos gegevens openzetten voor iedereen. Gebruik 
gegevens alleen waarvoor ze nodig zijn en denk bewust 
na bij wat je doet met persoonlijke gegevens. 

Heb je vragen over de nieuwe verordening of het project Privacy Compliance, neem dan contact op met het JKC. 
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VOORDELEN MONITORING
Monitoring maakt het eenvoudig om 
meningen en gevoelens over bepaal-
de onderwerpen te peilen. 
Het volgen van hoe er over jouw ge-
meente of organisatie wordt gespro-
ken op online kanalen levert be-
langrijke informatie op voor politiek 
bestuur, organisatie en medewerkers. 
Het kan bijvoorbeeld aanleiding 
zijn om beleid te veranderen of 
meningen te betrekken bij de 
besluitvorming. 
Ook imago's van bestuurders kun je 
dankzij monitoring in beeld brengen. 
Met Coosto kun je rapporten maken 
met een analyse en die onder de 
aandacht brengen van bestuurders 
en opdrachtgevers. 

van buiten naar binnen
MONITORING IN DE DRECHTSTEDEN

Het internet is immens. En dagelijks twitteren, facebooken en instagrammen 
we heel wat af. Digitale kanalen zijn niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven. Ook in ons werk zetten we deze kanalen steeds vaker in. 
Maar hoe filter je de informatie en zet je het om in bruikbaar materiaal? De 
nieuwe monitoringstool Coosto van de Drechtsteden biedt uitkomst. 
Daarnaast bevat de tool een handige webcarefunctie die de kwaliteit van de 
dienstverlening vergroot. 

"Bij de Sociale Dienst Drechtsteden 
zitten elke dinsdag medewerkers van 
de afdelingen klantenservice, beleid, 
kwaliteit en communicatie bij elkaar 
in de newsroom. Zij brengen actua-
liteiten in beeld vanuit de politiek, 
bij klanten en op (social) media. 
Coosto is een handig hulpmiddel 
waarmee trends en signalen uit de 
buitenwereld de organisatie inge-
bracht kunnen worden. Medewerkers 
zijn enthousiast over de informatie 
in de trendmonitor die zij wekelijks 
ontvangen", aldus Maaike Dikmans, 
communicatiemedewerker Sociale 
Dienst Drechtsteden. 

HOE WERKT HET?
Met monitoring gaat de tool van 
Coosto op het gehele internet op 
zoek naar informatie over het ge-
wenste onderwerp. Dit doe je door 
bepaalde zoektermen in te geven in 
de tool. Je kunt zelfs instellen dat je 
een melding krijgt op het moment 
dat er iets over jouw ingestelde 
zoekterm op internet komt. Of het nu 
gaat om het imago van een bestuur-
der of een specifiek project dat loopt 
in een gemeente. Met de tool kun je 
bijna alles vinden. 

WEBCARE
Naast monitoring biedt Coosto een 
webcarefunctie. Alle vragen die voor 
de gemeente of organisatie binnen-

komen via de verschillende kanalen 
staan handig voor je in een overzicht. 
Wanneer je deze vragen snel en naar 
tevredenheid beantwoordt, heeft dit 
een gunstig effect op de kwaliteit 
van je dienstverlening. De antwoor-
den zijn in de meeste gevallen ook 
zichtbaar voor iedereen. Dat werkt 
positief bij een goede aanpak, maar 
het betekent ook dat een verkeerd 
antwoord negatieve effecten kan 
hebben.

CONTACT
Heb je vragen over de monito-
ringstool Coosto of hoe je deze tool 
handig in kunt zetten? Neem contact 
op met de afdeling communicatie 
van het Servicecentrum Drechtsteden. 
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OVERZICHTELIJK MANAGEMENTDASHBOARD 
In het eerste kwartaal van dit jaar is in opdracht van 
gemeente Dordrecht een overzichtelijk management-
dashboard ontwikkeld. Hiermee worden, met behulp van 
verschillende visuele meters, de status over werkvoor-
raad facturen, formatie- & bezetting en verzuimcijfers 
over de afgelopen periode inzichtelijk gemaakt. 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Als het gewenst is dan kan de manager doorklikken op 
een meter waardoor detailinformatie zichtbaar wordt. 
Het dashboard is ontwikkeld met rapportagetool Cognos. 
De ontwikkeling van dit dashboard is in nauwe samen-
werking gerealiseerd met medewerkers van het Centraal 
Bedrijfsbureau van de gemeente Dordrecht, afdeling 
Financiën van het SCD en softwareleverancier Centric. 
Allen zijn speciaal voor deze opdracht grotendeels vrij-
gemaakt, zodat dit binnen een korte termijn gerealiseerd 
kon worden. Het dashboard is sinds begin april beschik-
baar voor de managers binnen gemeente Dordrecht. 

WORDT VERVOLGD
Met dezelfde medewerkers wordt nu gekeken in welke 
vorm er een ontwikkeling van het dashboard gereali-
seerd kan worden, zoals het tonen van andere gegevens 

Verantwoordelijk handelen als gemeente betekent ook 
het correct sturen op de interne bedrijfsvoering om te 
zorgen voor efficiënt en effectief omgaan met de be-
schikbare middelen. Goed inzicht in de stand van zaken 
is daarbij essentieel. In dit artikel een voorbeeld hoe het 
SCD hier samen met haar klanten en externe partijen aan 
werkt.

VERANTWOORDELIJK  
STUREN OP INTERNE  
BEDRIJFSVOERING  
VEREENVOUDIGD

die voor een manager relevant zijn. Met deze ontwik-
keling dragen we bij aan een betere sturing van iedere 
afdeling en aan het verminderen van 'papieren tijgers', 
zoals omvangrijke maandrapportages.

"Een ontwikkeling  
die bijdraagt aan een  

betere sturing van  
afdelingen en aan het 

verminderen van  
'papieren tijgers'  

zoals omvangrijke 
maandrapportages."
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Het historisch havengebied in Dor-
drecht heeft te maken met hoog-
water. In dit buitendijkse gebied 
liggen de verantwoordelijkheden 
van de overheid anders dan bin-
nen de dijkringen. De gemeente is 
verantwoordelijk voor bescherming 
en herstel van de openbare ruimte, 
maar niet voor de panden. 

FACILITEREN MET KENNIS

VAN ONDERZOEK NAAR PLAN 
Communicatieadviseurs van het 
SCD hebben met de verantwoor-
delijke beleidsmakers onderzocht 
hoe goed mensen in het historisch 
havengebied op de hoogte zijn van 
hun verantwoordelijkheden en de 
mogelijkheden om hun panden 
te beschermen. En wat zij nodig 
hebben om hun verantwoordelijk-
heden goed op te kunnen pakken. 
De afdeling communicatie maakte 
een risicocommunicatieplan en een 
hoogwatercommunicatieprotocol. 

VERANTWOORDELIJKHEID EN  
SERVICE
Formeel hoeft gemeente Dordrecht 
weinig te doen als er hoogwa-
ter verwacht wordt: bewoners en 
ondernemers zijn zelf verantwoor-
delijk. Maar de gemeente wil graag 
tevreden bewoners. 
Daarnaast is de fysieke staat van 
het historisch havengebied belang-
rijk voor de toeristische aantrek-
kingskracht. Iets om in te investe-
ren dus.  Met service om bewoners, 
ondernemers en pandeigenaren zo 
goed mogelijk in staat te stellen om 
met hoogwater om te gaan. 
We waarschuwen wanneer er 
hoogwater aankomt, en faciliteren 
met kennis en informatie om zelf 

Mensen wisten dat ze zand-
zakken konden halen en de-
den dat ook. Maar hoe ze die 
effectief moesten gebruiken 
wisten er maar weinig. Nu 
is er een instructiefilm en –
printable met uitleg.

"De gemeente 
neemt de  
verantwoorde-
lijkheden niet 
over, maar biedt  
service."

https://www.youtube.com/watch?v=y_Cmf-jcsGA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y_Cmf-jcsGA&feature=youtu.be
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afwegingen te maken over de be-
scherming van pand en eigendom. 
Concrete informatie.  Als je weet 
hoe hoog de stoep voor je pand is, 
weet je wanneer je maatregelen 
moet nemen.

HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK  
Met Risicocommunicatie wijzen we 
de doelgroep actief op de risico's, 
leggen uit hoe zij die preventief 
kunnen verlagen en hoe zij kunnen 
handelen bij hoogwater.   
Op www.dordrecht.nl/hoogwater 
staat alle informatie die je nodig 
hebt als je in het gebied woont.  
Jaarlijks, bij de start van het hoog-
waterseizoen, ontvangt de doel-
groep een brief met de hoogte van 
de stoep voor hun pand. Leden van 
de hoogwaternieuwsbrief ontvan-
gen een digitale melding, en ook 
social media zetten we in. Vaak pakt 
ook de lokale media dit snel en 
alert op.

Met het hoogwatercommunicatie-
protocol informeren we mensen 
snel en compleet wanneer er daad-
werkelijk hoogwater is. Het is twee 
dagen vooraf bekend, dus bewoners 
hebben de tijd om zich voor te 
bereiden. We gebruiken de mailser-
vice en social media. Ook hier heeft 
de lokale media een versterkende 
rol. De werkwijze is vastgelegd in 
een protocol en is afhankelijk van 
verwachte waterhoogten van Rijks-
waterstaat. Pandeigenaren kunnen 
er zeker van zijn dat wij ze tijdig 
informeren. 

COMPLIMENTEN EN VERDER  
VERBETEREN
De werkwijze heeft z'n vruchten af-
geworpen. In 2013 was er bijzonder 

hoogwater. Dat was het eerste jaar 
waarin de aanpak werd toegepast, 
met goede resultaten. Via social 
media krijgt de gemeente Dor-
drecht er zelfs complimenten over.   
De werkwijze wordt elk jaar tegen 
het licht gehouden en geüpdatet. 
Zo is kort geleden een 'inundatie-

kaart' op de website toegevoegd. 
Daarop is te zien waar het wa-
ter kan komen per stijging van 5 
centimeter.  Zo blijven de afdeling 
communicatie van het SCD en de 
gemeente Dordrecht de aanpak 
vernieuwen en mensen helpen hun 
verantwoordelijkheid te nemen. 

"Via social media krijgt de gemeente  
Dordrecht zelfs complimenten  

over haar aanpak." 

http://www.dordrecht.nl/hoogwater
http://dordrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8a3e0bf3c3ef451ca7df31047433738d
http://dordrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8a3e0bf3c3ef451ca7df31047433738d
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Vanwege het groeiend aantal cyberaanvallen en daarmee 
samenhangende privacy inbreuken groeide de behoefte 
onder gemeenten om de informatiebeveiliging op orde 
te krijgen. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) voor 
gemeenten ontwikkelde daarom de Baseline Informatie-
beveiliging Gemeenten (BIG). De BIG is een samenhan-
gend pakket aan maatregelen om de vertrouwelijkheid, 
integriteit en beschikbaarheid van de informatie binnen 
een gemeente te waarborgen.

In de Drechtsteden werken we hier op meerdere niveaus 
aan. Zo heeft bijna iedere medewerker in de Drechtste-
den wel een leergang informatieveiligheid van het CIO 
gevolgd, zodat wij in staat zijn fraude te herkennen en 
op verantwoorde manier met informatie om te gaan. Ook 
het Servicecentrum Drechtsteden voert veel aspecten 
van de BIG uit. Met name op het gebied van gebouwen, 
systemen en applicaties. Hierbij kun je denken aan het 
regelmatig wisselen van wachtwoord, de beveiliging van 
onze gebouwen met tags en het toetsen van applicaties 
aan de beveiligingsnormen. 

Wil je meer weten over de BIG of informatieveiligheid, 
kijk dan eens op de volgende sites: 

www.ibdgemeenten.nl
www.vng.nl
www.ncsc.nl

DE BIG RAAKT 
ONS ALLEMAAL

Menselijk gedrag is een belangrijke risicofac-
tor als het gaat om informatieveiligheid. De 
kans dat privacygevoelige of vertrouwelijke 
informatie in verkeerde handen komt, zit vaak 
in kleine dingen. Een telefoongesprek met een 
collega in de trein. Een rondslingerende USB-
stick of als je inlogcodes aan een collega geeft. 
Iedereen zou zich daar – zakelijk maar ook 
privé – meer bewust van moeten zijn. 

Kijk voor tips ook eens op: 
veiliginternetten.nl
www.mijnonlineidentiteit.nl
www.ibewustzijnoverheid.nl

Zet jezelf op scherp

VEILIG EN 
VERANTWOORD: 
ZET JEZELF OP 
SCHERP!

http://www.ibdgemeenten.nl
http://www.vng.nl
http://www.ncsc.nl
http://veiliginternetten.nl
http://www.mijnonlineidentiteit.nl
http://www.ibewustzijnoverheid.nl


Alle medewerkers van het SCD een integriteitstraining hebben  

gevolgd onder leiding van Selma Moelker en Zwijndrechtse  

collega Dédée Voogd. g  Er een tool beschikbaar is voor alle gemeen-

ten en organisaties binnen de Drechtsteden om online te kunnen monitoren: 

Coosto. En je bij afdeling Communicatie van het SCD terecht kunt voor meer 

informatie.   g  De personeelsdossiers digitaal zijn en je toegang 

krijgt door eenmalig een aanvraag te doen via Mozaïek 'P-dossier 

inzien'.  g  We een vervangingsbesluit hebben voor het nieuwe KZA maar 

alles wat in Mozaiek zit nog op papier moet worden gearchiveerd.  g Alle 

originele stukken met een handtekening altijd naar de afdeling 

DIV moeten om volgens protocol te worden gescand omdat de 

multifunctionals (scanners) in de Drechtsteden niet voldoen aan 

de archiefwet. g

Wist je dat...
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https://www.coosto.com/nl/

