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Het SCD is het shared servicecentrum van de Drechtsteden op bedrijfsvoeringsgebied. Ieder kwartaal brengen wij een uitgave van Shares uit voor onze klanten
waarin we ingaan op een actuele ontwikkeling binnen
gemeenteland. In Shares kun je lezen hoe wij hier als
professionele uitvoerder en partner in de bedrijfsvoering
samen met onze klanten in de Drechtsteden aan werken
en welke dienstverlening we bieden. Ook delen we
interessante nieuwtjes. In deze uitgave staan de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering centraal.

Digitalisering biedt kansen en is onomkeerbaar. Landelijk zijn er verschillende stimuleringsprogramma's opgezet zoals Digitale
Overheid 2017 en Digitale agenda 2020
waarin de dienstverlening aan burgers steeds
verder gedigitaliseerd wordt. Daarnaast krijgt
de toepassing van Big Data steeds meer vorm
en zijn Smart Cities in opkomst. Ook in de
Drechtsteden zoeken we naar de slimste manier om ons werk te doen, gebruikmakend van
(nieuwe) technologische toepassingen.

SAMEN SLIM DIGITAAL
IN DE DRECHTSTEDEN

03 |

SCD SHARES | OKTOBER 2016

NIEUW
SOCIAL
INTRANET
De voorbereidingen voor een nieuw Social Intranet voor Drechtsteden zijn in volle gang. Het nieuwe Social Intranet wordt een
belangrijk communicatiemiddel. De ‘social’ component is nieuw
en past in dit digitale tijdperk. Je kunt informatie makkelijk delen en elkaar beter vinden.
Ook biedt het mogelijkheden om makkelijk samen te werken
binnen je eigen organisatie, locatie of afdeling, maar vooral ook
Drechtsteden breed. Het is de centrale toegang tot informatie,
berichten, personen, applicaties, nieuws, etcetera. En dan wel zo
ingericht dat het voor jou als medewerker heel makkelijk werkt.

FEMKE STIEKEMA IS PER 1 JULI 2016
GESTART ALS PROJECTMANAGER.

Femke:

“Ik merk dat men
nauwelijks kan
wachten. Dat is een

ORGANISATIE VAN DIT PROJECT
Er is een projectteam samengesteld met collega's uit verschillende Drechtsteden. Daarnaast
worden werkgroepen gevormd.
Op 15 september 2016 heeft het
projectteam een inspirerende
aftrapbijeenkomst gehad met
een interessante presentatie van
Anne Karsbergen, werkzaam bij
de gemeente Oud-Beijerland. Zij
deelde bruikbare ervaringen over
hun Social Intranet waar vijf gemeenten in de Hoeksche Waard
regio gebruik van maken.
WENSEN INVENTARISEREN
Femke: "We kennen de mogelijkheden in de markt, we weten wat
onze leverancier te bieden heeft
en we kennen onze eigen eisen
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en wensen globaal. De komende
maanden ligt de nadruk erop dit
heel helder op tafel te krijgen. De
medewerker staat hierin centraal.
We zullen veel gaan toetsen,
navraag doen, testen en sessies organiseren om straks een
gebruiksvriendelijk Drechtsteden
Social Intranet te introduceren.
Waar iedereen blij en enthousiast
van wordt."

goed teken. Je merkt
ook direct dat
medewerkers willen
meedenken,
meewerken en
meedoen. En dat is
zeer welkom rondom

PLANNING
Het klinkt ver weg, maar de tijd
vliegt. Nog voor de zomer in 2017
willen we iedereen ons nieuwe
platform aanbieden. We houden
iedereen aangehaakt en we gaan
de voortgang zo concreet mogelijk met jullie delen.

een project als Social
Intranet. Het is
namelijk iets van en
door medewerkers.”

NIEUW
SOCIAL
INTRANET

EÉN DIGITAAL SYSTEEM VOOR
REGELGEVING EN OFFICIËLE
PUBLICATIES (DROP)
Vanaf 1 januari 2018 zijn alle gemeentes verplicht om hun
bekendmakingen en publicaties van verordeningen te
registreren in een landelijk digitaal systeem: Decentrale
Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).
Voorheen werkten gemeentes nog in twee landelijke
voorzieningen: één voor de publicatie van een verordening
of wijziging daarvan en een voor de bekendmaking van een
verordening aan publiek. De bekendmaking is noodzakelijk
voor de inwerkingtreding van een nieuwe regeling.
Een groot voordeel van het nieuwe systeem is dat een
algemeen verbindend voorschrift maar een keer ingevoerd
hoeft te worden. Dit bespaart veel tijd.

“We willen een Social
Intranet introduceren
waar iedereen blij en
enthousiast van wordt.”

SOCIAL INTRANET IN BEELD
Hoe ziet een Social Intranet er
uit, wat kan er allemaal mee, hoe
werkt het? Eigenlijk heel veel.
Kijk eens op onderstaande links
om een beeld te krijgen.
Social Intranet woningcorporatie
Actium
Animatie Leo | Intranet CGM
MEEDENKEN? TESTEN?
Zoals gezegd willen we ideeën, voorstellen en vragen met
medewerkers delen. Als je een rol
wil spelen, laat het weten. Heb
je verder ideeën, suggesties of
wensen? Laat het me weten!

FEMKE STIEKEMA
F.Stiekema-Steenbrink@drechtsteden.nl
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De publicatie van verordeningen wordt veelal al gedaan door
het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden, maar bekendmakingen worden nu vaak nog door gemeenten zelf ingevoerd.
Met de komst van DROP is het de bedoeling dat het Juridisch
Kenniscentrum Drechtsteden zowel de bekendmakingen als
de publicaties gaat uitvoeren.
Wil je meer informatie over DROP, neem dan contact op met
Hans Visser, telefoon 078 770 2048 of e-mail:
hwj.visser@drechtsteden.nl

VAN PAPIER NAAR VOLLEDIG
DIGITAAL WERKEN
De meeste van jullie hebben al wel iets gehoord over de
ontwikkelingen van ons nieuwe klant-, zaak- en
archiefsysteem (KZA). Maar wist je ook dat we dan echt
volledig digitaal gaan werken?
Met het nieuwe KZA-systeem hoeven we geen papieren
archief meer aan te houden. Hiermee werken we efficiënter
en besparen we op archiefruimtes.
Staan er bij jou nog meters archief? Het Servicecentrum
Drechtsteden kan je helpen om het allemaal te digitaliseren.
Neem voor meer informatie contact op met één van
onze informatieadviseurs om te kijken naar de
mogelijkheden voor jouw afdeling:
Vanja de Keizer, Erwin van der Sluijs of Arianne Zwaan.

COLUMN

“We gaan mobiel bellen verder integreren
door diverse functies ook op de smartphone
beschikbaar te maken.”
MARVIN SUIJKER
MANAGER ICT, SERVICECENTRUM DRECHTSTEDEN

OVERAL TOEGANG
TOT ONZE DIGITALE
WERKPLEK
De digitalisering van onze omgeving gaat steeds verder. Voor
een groot deel van ons werk maken we gebruik van informatiesystemen, apps, websites en digitale formulieren. Om toegang
te krijgen tot al deze digitale voorzieningen maken we, naast
de vaste computers thuis en op het werk, gebruik van smartphones, tablets en laptops. Wij volgen deze ontwikkelingen op
de voet en bedenken samen met jullie - onze collega's binnen
de Drechtsteden - slimme oplossingen om het digitaal werken
beter te ondersteunen. Een paar voorbeelden:
We starten binnenkort met het bouwen aan een omgeving
waar we met onze mobiele toestellen (zoals smartphones en
tablets) op de werkplekomgeving beveiligd, beheerd en gecontroleerd toegang hebt tot het bedrijfsnetwerk.
Daarnaast gaan we het mobiel bellen verder integreren door
functies die nu alleen mogelijk zijn met vaste telefoontoestellen ook op smartphone beschikbaar te maken. Het opzoeken
van een telefoonnummer van een collega, het doorverbinden
van een telefoontje en het doorschakelen kan dan simpel via
een app op onze smartphone.
De meer strategische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het
toepassen van Cloud-oplossingen en een nieuw werkplekconcept worden in nauwe samenwerking met de collega's binnen
de gemeenten en het CIO office verder uitgewerkt, zodat we
steeds meer en vooral beter gebruik kunnen blijven maken van
alle digitale voorzieningen.
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Wist je dat?
Je online melding kunt maken van een technische storing? Klik hier

g

Je zelf je wachtwoord kunt resetten via

online wachtwoordherstel Drechtsteden

g

Het SCD Servicelo-

ket ook het loket is voor inname en uitgifte van mobiele
apparaten, zoals telefoon, iPad en laptop. De balie is te vinden bij binnenkomst van het SCD-gebouw
achterstanden in de hele regio zijn weggewerkt

g

g

Alle archief-

De bouwvergun-

ningen van Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht
zijn overgebracht naar het Regionaal Archief Dordrecht? En
dat die van Sliedrecht en Zwijndrecht aan het einde van dit
jaar volgen?

g

Wist je dat je allerlei ICT-informatie en -hand-

leidingen kunt vinden op de ICT linkpagina over telefonie, Outlook,
werken op afstand

g

Wij trainingen geven om je eigen digitale

skills te verbeteren? Volg bijvoorbeeld een van onze vaardigheidstrainingen, zoals mindmappen op tablet of Outlook slim
en snel. Klik hier voor ons volledige trainingsaanbod g
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DIGITAAL DOEN WE SAMEN

SAMENWERKEN BINNEN DIGITALE FACTURATIE
Het Team Crediteuren van het SCD opent in de ochtend
van 1 en 3 november van 9.00 tot 13.00 uur haar deuren
voor belanghebbende collega's bij klantorganisaties. De
ochtenden staan in het teken van uitleg over de digi-

VEILIG EN
VERANTWOORD

zet jezelf op scherp!
Met al deze digitale ontwikkelingen is het natuurlijk wel
van belang dat we veilig en verantwoord blijven werken.
Daarom besteden de Drechtsteden veel aandacht aan
informatieveiligheid. We beveiligen onze systemen en
gegevens, maar ook jij kunt jezelf op scherp zetten!
Menselijk gedrag is een belangrijke risicofactor 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.

Zet jezelf op scherp

KIJK VOOR TIPS OOK EENS OP:
www.veiliginternetten.nl
www.mijnonlineidentiteit.nl
www.ibewustzijnoverheid.nl
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tale verwerking van inkoopfacturen, ontmoeting van
collega's, efficiëntere samenwerking en het uitwisselen
van kennis en ervaringen. Belanghebbenden ontvangen
binnenkort een uitnodiging.

“De kans dat
privacygevoelige of
vertrouwelijke informatie
in verkeerde handen
komt, zit vaak in
kleine dingen.”

