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Wat is zaakgericht werken?
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Wat is zaakgericht werken?

Allen waar, maar slechts onderdelen van de totale 
opgave

“Digitalisering van 
DIV”

“Optimalisatie van 
de Bedrijfsvoering”

“Opslaan van 
informatie op 1 

plek”

“Transparantie in 
informatie-

voorziening”

“Verbetering van de 
dienstverlening”

“Implementatie van 
een Zaaksysteem”

“Procesgericht 
Werken”
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Fase 1: tot 2022 Fase 2: vanaf 2022

4

6

8

Start
Kwaliteit

Context project Zaakgericht Werken

Uitfaseren oud zaaksysteem
• Snel uitfaseren oude zaaksysteem (centric)
• Vaststellen en uitvoeren passende datamigratiestrategie naar Pre-depot
• Alle data van het oude zaaksysteem veilig in RMT en toegankelijk via MyLex

Implementatie nieuw Zaaksysteem
• Realiseren ‘basis inrichting’ nieuwe zaaksysteem
• Alle huidige gebruikte zaaktypes in K2Z overzetten naar nieuwe zaaksysteem
• Geen koppelingen met vak applicaties, tenzij ze niet archiefwaardig zijn

Doorontwikkeling zaaktypen
• Focus op procesoptimalisatie in nieuw 

zaaksysteem o.b.v. Lean & wasstraat
• Doorontwikkeling (nieuwe) zaaktypen

Invulling fase 2
• Het samenvoegen van het 

programma ‘PGW’ en 
‘Implementatie Rx.Enterprise
zaaksysteem’ om een zo hoog 
mogelijke waarde voor de business 
te realiseren 

Voorkeurs Scenario
• Processen en Zaakgericht Werken 

die in doorontwikkeling samen 
komen

• Procesmatig sturen op verandering

Programma procesgericht werken
• Programma t.b.v. procesverbetering a.d.h.v. de wasstraat
• Onafhankelijk van Zaaksysteem gemeente breed Procesoptimalisatie
• Focus ligt op procesverbetering, daarna (mogelijke)  technische 

implementatie
• Focus op kennisverbreding medewerkers m.b.t. ZGW 
• Communicatie over deelprojecten
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Succesfactoren van Zaakgericht Werken

Proces

Strategie

Samenwerking

Systeem

Mens & Cultuur
• Houding en gedrag
• Rol Manager
• Rol Medewerker

• Gezamenlijke visie
• Duidelijk ambitie niveau
• Keuzes maken op basis van data ipv

onderbuik gevoel

• Harmonisatie
• Integraliteit
• Aansluiten op lopende 

initiatieven

• Uniforme en Gestandaardiseerde Processen
• Risico Beheersing
• Continu Verbeteren

• Werking van het Systeem
• Beheersing
• Gebruiksgemak

1

2

3

4

5
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1. Strategie

Een heldere strategie en ambitieniveau, 
welke gedragen wordt door de organisatie

Keuzes maken op basis van 
data ipv onderbuik gevoel

Gezamenlijke visie als 
gedragen uitgangspunt

Visie omzetten in  
uitgangspunten

▪ In totaal 341 Zaaktypen in gebruik
▪ 9% van de zaaktypen zorgt voor 

80% van de behandelde zaken
▪ 35% van de zaaktypen zijn niet gebruikt (121)
▪ 18% van de zaaktypen zijn 1-10 keer gebruikt
▪ Meer dan de helft wordt max 10 keer gebruikt
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2. Samenwerking

Optimaal samenwerken binnen en 
buiten de organisatie

Aansluiten op lopende 
initiatieven 

Integrale samenwerking 
binnen de organisatie en 
de processen

Harmonisatie van 
belangen binnen en buiten 
de organisatie 

Aansluiten op lopende 
initiatieven
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3. Proces
Processen worden optimaal 
ondersteund door het zaakgericht 
werken

Scherpe scope afbakening 
voor zaaktypen

Continu verbeteren van 
processen en werkwijzen 
(fase 2)

Uniforme en 
gestandaardiseerde 
processen als basis

Bepalen van een generiek 
zaaktype en proces

Betrokkenheid en 
standaard aanpak 

per proces
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4. Systeem

Een optimaal werkend en 
gebruiksvriendelijk systeem

Gestructureerde 
beheersing richting de 
toekomst

Gebruiksgemak voor de 
medewerkers en klanten

Optimale werking van het 
systeem

Systeemtechnische 
inrichting van het 

standaardzaaktype
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5. Mens & Cultuur

Verandering vereist aandacht voor 
mens & cultuur

100% commitment van het 
management

Medewerkers kennen hun 
rol en zijn bevoegd om die 
uit te voeren

Rekening houden met 
houding en gedrag

Informatiesessies met MT

Betrokkenheid creëren bij 
medewerkers door een ‘week van de 

livegang’ programma

Laagdrempelig
input ophalen 
bij belangrijke 
stakeholders
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Lesson’s learned: Succesfactoren

1. Resultaatgerichtheid: Focus op strakke deadline: sturing op hoofd- en bijzaken. Duidelijkheid creëren door aan te 
geven dat we in fase 1 gaan voor een 6 gaan en geen 8. Oplossend vermogen team en continu afweging maken obv
keuze voor een 6. Durven prioriteren en keuzes te maken om topprioriteit aan dit project te geven .

2. Optimale onderlinge samenwerking: Dagelijkse dagstarten. Schouder aan schouder mentaliteit en elkaars sterktes 
optimaal inzetten. Korte lijntjes met vakafdelingen. Aansluiten op lopende initiatieven en korte lijntjes met 
vakafdelingen

3. Projectmatige aanpak: Sterke werking projectgovernance: IMO (top prioriteit project), Stuurgroep 
(ambassadeurschap), projectgroep (hoge betrokkenheid), adviesgroep (kritische blik). Juiste projectmethodieken 
toegepast (Scrum, Lean, Prince2), met bijbehorende flexibele overlegstructuur

4. Heldere inrichtingsprincipes: Duidelijke keuzes rond inrichtingsprincipes. Goede scope en analyse van de 
zaaktypen, welke vervolgens helder zijn afgestemd en gecommuniceerd met de vakafdelingen. Het is geen ‘feestje 
van IT’.

5. Breed draagvlak: Betrokkenheid op alle niveaus door frequente communicatie via verschillende kanalen en 
platformen. Voelbaar vertrouwen vanuit organisatie: top prioriteit vanuit directie en I&A voor dit project. Aan de hand 
nemen van afdelingen met informatiesessies en inloopsessies.
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Lesson’s learned: Waar liepen we tegen aan?

1. Verandercultuur: De veranderbereidheid in de organisatie en de cultuur om daadwerkelijk een nieuwe manier van 

werken te omarmen, is nog niet op gewenst niveau (taakvolwassenheid, opvolging, slagvaardigheid, vrijblijvendheid, 

resultaatgerichtheid). Het laten beklijven van de gewenste verandering is een uitdaging.

2. Afhankelijkheid leveranciers:. Rx.E toont partnerschap maar technische issues (restpunten) blijven toch vaak te 
lang liggen. Storingen werden niet proactief gemeld. Complexiteit door koppelingen met backoffice-applicaties. Veel 
afhankelijkheid van verschillende leveranciers, waardoor koppelingen tijdrovend zijn in bouw/onderhoud en test.

3. Kennis Zaakgericht en Procesgericht Werken:  Onvoldoende kennis van zaakgericht- en procesgericht werken in 
alle lagen. E-learnings over ZGW en werken met het Rx.Enterprise zaaksysteem zijn maar door 1/3e van de organisatie 
gevolgd. Risico dat medewerkers het Rx.Enterprise weer gaan zien als DMS.

4. Digitaal werken: Volledig digitaal werkten maakte de projectopstart lastig. Creëren van een teamspirit duurde 
langer door Hybride Werken. Geen optimale zichtbaarheid vanuit het project richting de organisatie door het op 
afstand werken.

5. Eigenaarschap: Onvoldoende eigenaarschap bij (afdelings-) hoofden, teamleiders en Proceseigenaren/ key-users 
van de vakafdelingen, waardoor veel werk en keuzes bij de projectorganisatie terechtkwam. Aangeboden informatie 
werd vaak niet doorgezet naar lagere echelons. Onduidelijkheid over het mandaat van key-users/proceseigenaren.
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Fase 1: tot 2022 Fase 2: vanaf 2022

4

6

8

Start
Kwaliteit

Hoe nu verder?

Uitfaseren oud zaaksysteem
• Snel uitfaseren oude zaaksysteem (centric)
• Vaststellen en uitvoeren passende datamigratiestrategie naar Pre-depot
• Alle data van het oude zaaksysteem veilig in RMT en toegankelijk via MyLex

Implementatie nieuw Zaaksysteem
• Realiseren ‘basis inrichting’ nieuwe zaaksysteem
• Alle huidige gebruikte zaaktypes in K2Z overzetten naar nieuwe zaaksysteem
• Geen koppelingen met vak applicaties, tenzij ze niet archiefwaardig zijn

Doorontwikkeling zaaktypen
• Focus op procesoptimalisatie in nieuw 

zaaksysteem o.b.v. Lean & wasstraat
• Doorontwikkeling (nieuwe) zaaktypen

Invulling fase 2
• Het samenvoegen van het 

programma ‘PGW’ en 
‘Implementatie Rx.Enterprise
zaaksysteem’ om een zo hoog 
mogelijke waarde voor de business 
te realiseren 

Voorkeurs Scenario
• Processen en Zaakgericht Werken 

die in doorontwikkeling samen 
komen

• Procesmatig sturen op verandering

Programma procesgericht werken
• Programma t.b.v. procesverbetering a.d.h.v. de wasstraat
• Onafhankelijk van Zaaksysteem gemeente breed Procesoptimalisatie
• Focus ligt op procesverbetering, daarna (mogelijke)  technische 

implementatie
• Focus op kennisverbreding medewerkers m.b.t. ZGW 
• Communicatie over deelprojecten
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