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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 INNOVATIEVE OVERHEID -  
ANDERS KIJKEN, ANDERS DOEN!
De gemeentelijke overheid heeft te maken 
met grote veranderingen die elkaar steeds 
sneller opvolgen. Dit heeft een flinke impact 
op al onze organisaties en medewerkers en 
vraagt om voortdurende innovatie; nieuwe 
manieren van denken en handelen. Tege-
lijkertijd zijn we als overheid verplicht om 
efficiënt en doelmatig te werken en ons te 
houden aan de wettelijke regels. Innovatie en 
‘in control’ zijn gaan vaak niet hand in hand, 
maar vernieuwing blijft noodzakelijk. Het gaat 
allemaal om het vinden van de juiste balans. 

Het Servicecentrum Drechtsteden werkt con-
tinu aan innovatie van producten, diensten, 
processen en manieren van samenwerken 
om in te spelen op de snel veranderende 
vraag van klanten. Werken in nabijheid van 
onze klanten is hierbij belangrijk. Minstens 
zo belangrijk is het lef om af en toe van het 
gebaande pad af te wijken, net even anders te 
kijken en net even anders te doen. Dan vinden 
we nieuwe mogelijkheden en oplossingen 
voor de vragen van overmorgen. En dat geeft 
energie. 

Wat was de laatste keer dat jij van het 
gebaande pad afweek? 

SAMEN INNOVATIEF 
IN DE DRECHTSTEDEN

SCD SHARES...
De innovatieve overheid -
Anders kijken, anders doen!

December 2017
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Mijn vader had toen ik klein was een eigen bedrijf en was con-
stant op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Aan de muur hing 
heel groot de spreuk: 'Wonderen doen we direct, het onmogelijke 
duurt iets langer'. Voor mij is innovatie vooral vernieuwen, nieuwe 
mogelijkheden zoeken en anders durven kijken naar de dingen 
die we doen. De dagelijkse realiteit is tenslotte een fantastische 
hulpbron om nieuwe mogelijkheden te creëren.

Verandering
De wereld om ons heen verandert en onze klanten veranderen 
mee. Duurzaamheid, peer to peer economie, robotica, domotica, 
nanotechnologie, cloud computing, circulaire economie, virtu-
ele en augmented reality, big data, drones, etcetera. Dat is nog 
maar een kleine greep uit alle nieuwe begrippen die hun intrede 
inmiddels hebben gedaan. Maar zelf verander je ook. Stuur je nog 
wel eens een fax? En hoe vaak stuur je nog een brief per post?

Stap in andermans schoenen
Innoveren of innovatief zijn gaat niet vanzelf. Anders kijken lukt 
alleen als je in andermans schoenen durft te stappen. Stap eens 
in de schoenen van de klanten of de inwoners als ze een pro-
bleem aankaarten en kijk dan nog eens. Klopt je antwoord of 
voorgestelde oplossing dan? Of is er eigenlijk iets heel anders 
nodig? Door te innoveren vanuit het perspectief van onze inwo-
ners en klanten leer je wat zij belangrijk vinden en zie je hoe je 
hen nóg beter kan bedienen en wellicht samen tot een oplossing 
komt. Dan wordt het ook meteen ingewikkeld. Veel van wat we 
doen is in procedures, richtlijnen, wetten en budgetten gegoten. 
Daar past een nieuw idee eigenlijk nooit in. 

Durf te dromen
Maar dat betekent niet dat het idee niet goed is of dat we het 
niet moeten doen. Juist wel. Zonder wrijving geen glans. Durf te 
dromen! En niet vergeten te doen. En als het niet lukt, bedenken 
we weer wat nieuws. Niemand leert zonder fouten te maken. 

Van proberen kun je leren! 

LENNY MANS, manager afdeling DIV, 
Facilitaire Zaken en Vastgoedbeheer 
en Financiën. 

VAN PROBEREN
KUN JE LEREN

"Innovatie is anders durven kijken."

"Stap eens in de 
schoenen van de 
klanten of  de  
inwoners als ze een 
probleem aan- 
kaarten en kijk 
dan nog eens."

COLUMN
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Blockchain is een online database voor ge-
gevens of een register van transacties zoals 
een traditioneel grootboek. De technologie 
wordt bijvoorbeeld toegepast bij de Bit-
coin, virtueel geld dat je naar elkaar kunt 
overmaken zonder bemiddeling van een 
bank. Via geautomatiseerde algoritmes kan 
blockchain de taak van de tussenpersoon 
of vertrouwde derde partij -denk aan een 
notaris, accountantskantoor of de overheid- 
op zich nemen. Vervalsing is niet mogelijk. 
Iedereen die meedoet aan een transactie 
kan het digitale grootboek inzien en con-
troleren. Zo vervangt Blockchain de con-
trole in handen van een centrale autoriteit 
door controle op een gedecentraliseerde 
manier.

BLOCKCHAIN IN DE DRECHTSTEDEN
In de Drechtsteden zijn in 2017 twee pilots 
gestart om de toepassing van de block-
chaintechnologie te onderzoeken. Eén pilot 
richt zich op het efficiënter laten verlopen 
van de interne verrekeningen binnen de zes 
Drechtsteden. De andere proef is het proces 
voor de uitgifte van invalideparkeerkaarten 
door de gemeente. Hier zijn verschillende 
partijen bij betrokken, zoals de indica-
tiesteller en het CAK, dat voor de overheid 
regelingen uitvoert. Aan de pilots hebben 
uiteenlopende partijen uit de Drechtsteden 
meegewerkt, zoals gemeenten, CIO (chief 
information officer), SCD en externe partijen 
waaronder LAB15, een in blockchain gespe-
cialiseerd adviesbureau.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?
De blockchaintechnologie kan veel gecen-
traliseerde gesloten registers en databases 
gebruiksvriendelijker, goedkoper en sneller 
maken. De betrouwbaarheid van systemen 
neemt toe, transacties verlopen sneller en 

PILOTS BRENGEN NUT 
VAN BLOCKCHAIN IN BEELD

de gegevens zijn beter beschermd. Door 
afspraken te programmeren in zogenaamde 
Smart contracts en transacties geautoma-
tiseerd te laten verlopen via blockchain-
platforms, kunnen allerlei gemeentelijke 
processen efficiënter verlopen. De overheid 
hoeft zich met veel minder transacties met 
burgers te bemoeien en kan zich richten 
op haar kerntaken en de kwaliteit van haar 
dienstverlening.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?
Blockchain kan het stemproces wellicht vei-
liger en betrouwbaarder maken en een rol 
spelen bij het Persoonlijk Gebonden Budget 
en de uitvoering van de Wmo. Ook bij het 
teruggeven van registers van gegevens aan 
de burgers – denk aan het kadaster, bur-
gerinformatie en identiteitspapieren- kan 
blockchain een rol spelen.

WAT KUNNEN WE VERWACHTEN?
Onder leiding van CIO business consultant 
Dennis van der Valk starten meer pilots om 
de toepassing van deze technologie voor de 
Drechtsteden te onderzoeken. De verwach-
ting is dat blockchain steeds meer ingezet 
gaat worden.

MEER INFORMATIE
Wil je meer lezen over blockchainpilots bij 
de overheid, lees dan het online Blockchain 
magazine of bezoek de website blockchain-
pilots.nl. Of leer meer over blockchaintoe-
passingen bij de overheid via dit filmpje.

KENNISSESSIE
Word je liever persoonlijk bijgepraat over 
deze ontwikkeling? Reserveer dan 25 januari 
en 19 april 2018 vast in je agenda. Op een 
van deze data organiseert het CIO voor geïn-
teresseerden een kennissessie Blockchain.

Steeds vaker duikt de term blockchain op. Deskundigen spreken van een innovatie waarvan 
de groei niet is te voorspellen, vergelijkbaar met het internet in de jaren negentig. Met pilots 
onderzoeken de Drechtsteden de toegevoegde waarde van het vrij toegankelijke grootboek.

"In de 
Drechtsteden 

zijn in 2017 
twee pilots 

gestart om de 
toepassing van 
de blockchain-
technologie te 

onderzoeken."

https://www.youtube.com/watch?v=FS066KpIOLQ&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=t88waQguFo0
http://hostedby.frogjump.nl/blockchain-magazine
http://hostedby.frogjump.nl/blockchain-magazine
https://www.blockchainpilots.nl/
https://www.blockchainpilots.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=YV04Iuft94o&feature=youtu.be
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Bij de overheid volgen veranderingen 
elkaar snel op. Dit vraagt om voort-
durende innovatie; nieuwe manieren 
van denken en handelen die de orga-
nisatie in staat stelt om succesvol in 
te spelen op die veranderende om-
geving. "Ook bij het Servicecentrum 
Drechtsteden staat innovatie hoog 
op de agenda", vertelt Terry van der 
Steen, directeur van het Servicecen-
trum Drechtsteden in een interview.

DE KRACHT VAN EEN IDEE
"Of het nu gaat om het bedenken van 
geheel nieuwe oplossingen voor pro-
blemen van onze klantorganisaties, 
een verandering in onze manier van 
werken of het verbeteren van een 
ogenschijnlijk simpel proces. Iede-
re verbetering, klein of groot, kan 
enorm veel kracht hebben", vervolgt 
Van der Steen. "Zo gaan we binnen-
kort starten met een pilot waarbij 
collega's gebruik kunnen maken van 
een ov-chipknip voor dienstreizen. 
Hierdoor besparen medewerkers tijd, 
omdat zij geen declaratie meer in 
hoeven te dienen."

INNOVATIE VRAAGT RUIMTE EN LEF
"Innovatie begint bij medewerkers 
op de werkvloer", onderstreept Van 
der Steen. "Daar ontstaan ideeën voor 
verbetering. En die komen natuurlijk 
niet zomaar bovendrijven. Er moet 
ruimte zijn en de omgeving moet 
veilig voelen om met ideeën te 

"Fouten maken mag. 
 En als een idee niet blijkt te werken, 

dan doe je het niet, maar ben je wel een 
leerervaring rijker."

INNOVATIE IN DE 
BEDRIJFSVOERING

komen en medewerkers moeten in 
hun kracht staan. Het goede gesprek 
tussen leidinggevende en medewer-
kers is daarbij erg belangrijk. Van 
medewerkers vraagt het dat zij vaker 
uit hun comfortzone komen en lef 
tonen. En als dat nodig is trekken zij 
wat in- of externe collega's erbij om 
het idee levensvatbaar te maken."

MOOIE VOORBEELDEN UIT DE REGIO
"En niet alleen bij het SCD, maar in 
de hele regio zijn voorbeelden van 
innovatie te vinden", aldus de direc-
teur. Hierbij kun je denken aan Block 
Chain, een organisatie als de Sociale 
Dienst die datagestuurd wil werken 
aan nieuw beleid. De Belastingdienst 
die werkt aan Data-warehouses. 

Kortom, bij alle organisaties wordt 
geïnnoveerd om veranderingen het 
hoofd te bieden, vertrouwen te win-

TERRY VAN DER STEEN, 
Directeur Servicecentrum 
Drechtsteden

nen van klanten en nieuwe mogelijk-
heden te bieden."

INSPIRATIEBRONNEN
"Voor mij is Wehkamp een prachtig 
voorbeeld van een innovatief bedrijf. 
Vroeger bekend als een saai en dege-
lijk postorderbedrijf; inmiddels uit-
gegroeid tot een van de bekendste 
en grootste online warenhuizen in 
Nederland dat werkt vanuit een sterk 
concept met vijf belevingswerelden. 
Ook een zogenaamd instituut zoals 
het ‘instituut voor briljante misluk-
kingen’ inspireert mij", zegt Van der 
Steen. "Dit is een site waarbij organi-
saties in de zorg mislukkingen delen 
om er met elkaar van te leren. Door 
diep te vallen, kun je veel nieuwe 
inzichten krijgen. Dus fouten maken 
mag. En als een idee niet blijkt te 
werken, dan doe je het niet, maar 
ben je wel een leerervaring rijker."

http://www.brilantemislukkingen.nl
http://www.brilantemislukkingen.nl
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YNNOVATE
Onder het motto ‘Let's challenge government’ stimuleert 
Social enterprise Ynnovate innovatie binnen de overheid. 
De onderneming richt zich op nieuwe manieren om het 
innovatievermogen van overheidsorganisaties te vergro-
ten. Ambtenaren uit verschillende gemeentelijke organi-
saties volgden de Ynnovatetraining en zijn aangesloten 
bij het overheidsbrede Ynnovatenetwerk. 
Samen spannen ze zich in voor een innovatieve overheid.

GLUREN BIJ GEMEENTE ROTTERDAM
Bij de gemeente Rotterdam lopen diverse Ynnovators 
rond. Onder het motto 'Sommige vraagstukken vragen 
iets anders dan vergaderen' organiseerden zij de Innova-
tie driedaagse. Drie dagen werkten zij op vernieuwende 
manieren aan verschillende vraagstukken uit de stad. 
Een filmpje zegt meer dan 1000 woorden. Dit jaar orga-
niseerden de Ynnovators in november de Maand van de 
Innovatie. Medewerkers van het SCD gingen op bezoek in 
Rotterdam om ideeën uit te wisselen, nieuwe inzichten 
op te doen en samen te werken aan casussen.

INTERESSANTE INNOVATIES
• Gemeente Rotterdam experimenteert met de inzet 

van beeldtaal bij het begrijpelijk maken van brieven 
voor burgers. Diverse brieven werden al omgevormd 
door foto’s te gebruiken in plaats van lange lappen tekst. 
Verschillende overheidsorganisaties hebben zich aange-

LAAT JE INSPIREREN 
EN GA GLUREN BIJ 

DE BUREN

sloten bij dit initiatief. Is jouw gemeente de volgende?
• Ga op een onvergetelijke klantreis en verbeter je dienst-

verlening! Medewerkers van uiteenlopende overheids-
organisaties gingen samen in de schoenen van de klant 
staan. Ze vroegen een paspoort aan om te ervaren hoe 
een klant dit proces beleeft. Deze zogeheten klantreis-
methode levert waardevolle inzichten op voor de verbe-
tering van je dienstverlening vanuit klantperspectief.

• Sommige vraagstukken vragen iets anders dan verga-
deren. Leer je personeel om te gaan met vernieuwende 
methodes en technieken. Denk aan onder andere Master 
circles, Service design, Scrum, Lean, Social marketing, 
Klantreizen en nog veel meer.

• Houd rekening met wie je aan tafel zet bij het innova-
tieproces. "Zorg dat je 1/3 generalisten, 1/3 specialisten 
en 1/3 vrije denkers aan tafel hebt in het innovatiepro-
ces. En uiteraard de doelgroep, degene voor wie je het 
doet’’, aldus Ynnovator Martine Hartkamp, organisatie-
adviseur bij Gemeente Rotterdam. 

• Last, but not least, zegt Ynnovator Martine Hartkamp, 
organisatieadviseur bij Gemeente Rotterdam: "Het gaat 
vooral om plezier, fun, passie. Innovatie: gewoon gaan 
doen!"

BEN JE OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?
Trek de stoute schoenen aan, sluit je aan bij Ynnovate  
en/of ga eens op de koffie bij een buurgemeente!

WIL JE INSPIRATIE OPDOEN EN ONTDEKKEN HOE HET 
ANDERS KAN? GA ER DAN VOORAL OP UIT BINNEN EN 
BUITEN JE ORGANISATIE. OFTEWEL: GA EENS GLUREN 
BIJ DE BUREN! MEDEWERKERS VAN HET SCD NEUSDEN 
ROND IN ROTTERDAM.

http://ynnovate.it/
https://www.youtube.com/watch?v=fdZmc2CM4sE
http://www.gebruikercentraal.nl/blog/maak-het-bruikbaar/zeg-het-met-beelden/
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MAAK JIJ AL 
GEBRUIK VAN HET

Als hondenbezitter 

in Dordrecht 

houdt u zich aan een aantal regels
In de bebouwde kom:

honden altijd aan de lijn

Gebieden met

groene borden

Gebieden met

gele borden

Op een aantal plekken 

mogen honden 

niet komen. 

Ook niet aangelijnd!

Poep opruimen:

moet

Poep opruimen:

Hondenpoep ruimt u 

overal zelf op 

Gooi het weg in een 

afvalbak of container.

Overlast van honden?

De opbrengst besteden 

we aan voorzieningen 

voor honden.

U betaalt voor elke hond 

hondenbelasting

€

€
€

€

€
€

Meld dit via de Wijklijn: 14078, 

of via dordrecht.nl/wijklijn, 

of de wijklijnapp.

Gebieden met 

rode borden, 

kinderspeelplekken 

en schoolpleinen.

Verboden

Poep opruimen:

moet

Gebieden met

gele borden

Honden-

speelveld

Poep opruimen:

mag

Losloop-
gebied

Gebieden met

groene borden

Waar u uw hond kunt 

uitlaten ziet u op de Hondenuitlaatkaart 

www.dordrecht.nl/honden

Lekker loslopen?

Handhaving 

controleert de regels

U krijgt een boete als:

• u de poep van uw hond niet opruimt

• uw hond niet aan de lijn loopt

• uw hond loopt in een gebied 

   waar honden verboden zijn.
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SID

We gaan met z’n allen slimmer werken en 

meer van elkaars kennis en ervaring gebruik 

maken. Sid helpt je daarbij!
PERSOONLIJK

SID is het online platform waar jij elke dag mee start! 

Naast Drechtsteden nieuws en kan je deze startpagi-

na personaliseren. Met bijvoorbeeld nieuws uit 

groepen waar jij lid van bent, verjaardagen of de 

buienradar. Ook de applicaties die jij veel gebruikt 

kan je als hyperlink op jouw startpagina tonen. Op 

maat en persoonlijk in te stellen. 

INFO ZOEKEN

Alle informatie op het intranet is makkelijk vindbaar. 

Van specifieke info tot collega's. Collega’s zijn niet 

alleen vindbaar op naam, maar ook op functie, afde-

ling of expertise.  Iedereen vult een eigen persoonlijk 

profiel in.

HET NIEUWE SAMENWERKEN

 Een plek waar je collega’s makkelijk kan vinden en op een 

leuke manier relevante informatie en kennis deelt. Iedereen kan 

zelf een groep starten (open, gesloten, besloten) en vrij publi-

ceren en informatie delen. Denk hierbij aan projectgroepen of 

eenafdelingsgroep, maar ook groepen rond een bepaald thema. 

TOEGANG

Je hoeft slechts eenmalig in te

loggen om direct ook toegang

tot SID te krijgen. Eenvoudige en 

veilige toegang op mobiel en 

tablet.

SIDHET NIEUWE ONLINE PLATFORM VOOR DRECHTSTEDEN

VAN EN VOOR IEDEREEN

Het nieuwe intranet is een social platform 

voor de hele organisatie. Het bevordert 

samenwerking en collega’s kunnen elkaars 

kennis, ervaring en ideeën benutten. Iedereen 

voelt zich er thuis en het systeem maakt ons 

werk makkelijker.Leuk om te bezoeken, 

inspirerend en rele-

vant. Een platform dat 

verrast en toegankelijk 

is voor iedereen.
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DE KRACHT VAN INFOGRAPHICS
Steeds vaker zie je dat er op websites, in blogs of op  
social media gebruik wordt gemaakt van infographics  
om een verhaal te vertellen.
Het is gebleken dat we meer onthouden van de bood-
schap als het wordt overgebracht met beeld. Zoals een 
foto meer kan zeggen dan 1.000 woorden, kan een goede 
infographic een complex verhaal in 30 seconden duidelijk 
maken.
 
In de strijd om de aandacht van de lezer is een goede 
infographic een krachtig instrument om de bood-
schap over te brengen. Bovendien is een aanspre-
kende infographic aantrekkelijk om te delen via 
social media. 

Kortom: wil je meer aandacht voor het 
verhaal dat je wilt vertellen en de kans 
vergroten dat het verhaal ook daad-
werkelijk blijft hangen? 
Neem dan contact op met de 
afdeling Communicatie van 
het Servicecentrum Drecht-
steden.
 
Hierbij een aantal voorbeelden 
hoe diverse infographics er uit 
kunnen zien. Begrijp jij de
boodschap zonder enige 
uitleg?



GEZOND 
VERSTAND

Help jij m
ee?

Aanm
elden via verkiezingen@

dordrecht.nl

gezond verstand, jij laat het 

stemproces goed verlopen

Jij brengt m
ee:beschikbaarheid van 

07.00 tot misschien na 00.00 uurgastvrijheid, jij heet alle 

stemmers welkom

Jij ontvangt:

een goede voorbereiding van ons

een financiële vergoeding

een unieke ervaring 

(is goed voor je CV!)

Help jij m
ee op een 

stem
bureau? 
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MAAK JIJ AL 
GEBRUIK VAN HET

"Het Uitwisselingsplatform 
Drechtsteden kun je zien 

als WeTransfer voor de 
Drechtsteden, dat voldoet 
aan de beveiligingseisen."

UITWISSELINGS-
PLATFORM 

DRECHTSTEDEN?

WAT IS HET?
Het Uitwisselingsplatform Drechtsteden (UPD) biedt de mo-
gelijkheid om bestanden uit te wisselen met externe partij-
en op een manier die voldoet aan het beveiligingsbeleid van 
de Drechtsteden. Op termijn is het niet meer mogelijk om 
gebruik te maken van alternatieve en minder veilige uitwis-
selingsmogelijkheden via het GRID.

WAAROM EEN UPD?
Tot nu toe maken velen van ons gebruik van WeTransfer, 
Dropbox, de mail of een ander alternatief voor het versturen 
van (grote) bestanden. Deze oplossingen voldoen niet aan 
de veiligheidseisen van de Drechtsteden. Het UPD  biedt een 
veilige oplossing om bestanden uit te wisselen in eigen be-
heer. Het UPD is geschikt om grote bestanden (groter dan de 
mail-limiet van 15 Mb) uit te wisselen of bestanden te delen 
met collega’s die niet van dezelfde T- of I-map gebruikmaken.

HOE WERKT HET?
Het uitwisselingsplatform is bereikbaar via het volgende 
webadres of onder Programma's via de Windows startknop. Je 
logt in met je GRID gebruikersnaam en wachtwoord. Vervol-
gens kun je bestanden uitwisselen. Belangrijk om te weten is 
dat geen back-up gemaakt wordt van deze omgeving en be-
standen ouder dan 30 dagen automatisch worden verwijderd.

MEER INFORMATIE?
Lees voor meer informatie de handleiding op je eigen UPD 
pagina nadat je bent ingelogd met je GRID-account.

https://webdiensten.drechtsteden.nl/upd
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Jouw innova
tieve id

ee!

Heb jij inno
vatieve

 ideeen 
voor he

t

Servicece
ntrum Drechtst

eden?

Wij zijn b
enieuwd! Schrijf of teken 

dit hier
onder e

n mail het n
aar  

regioco
mmunicatie

@drechts
teden.n

l  

en wie weet wordt jo
uw idee

werkelijkh
eid.

mailto:regiocommunicatie%40drechtsteden.nl?subject=

