1. Gastrubriek - DIV uit de Kast - Alexandra Janssen
De gastrubriek biedt een podium aan professionals in het informatiedomein die een
onderbouwd verhaal hebben over een thema, project of andere ervaringen.

Het is bepaald geen nieuw onderwerp, maar het
speelt nog overal. Alexandra vat het helder samen:
'DIV heeft absoluut bestaansrecht, maar hoe laat je ze
dingen doen waarvan zij een impuls krijgen en
waardoor de organisatie beter ondersteund kan
worden? Het zijn tenslotte meestal niet mensen die
heel graag voorop lopen.'
Alexandra's focus: DIV, de Stille Kracht op de achtergrond, moet naar voren. Maar
hoe? Een mooi veranderingsproject van Team DIV naar Team IRD (Informatie
Regie en Dienstverlening). Ze neemt ons daarvoor mee op een ontdekkingsreis
langs het 7S-model, workshops, analyses en visies. De uitkomsten zullen je niet
verbazen, maar de aanpak is boeiend, evenals de no nonsense stijl. Ja, voor Power
moet je bij Alexandra zijn!
Alexandra Janssen is Informatie regisseur bij Gemeente Coevorden. Op 9 maart
2021 trad ze evenals Astrid Bakker - Global Knowledge Manager bij Kerry Taste &
Nutrition - op bij de allereerste TijgerTalks.
Net als deze gastrubriek geven TijgerTalks een podium aan Tijgers met een
aansprekend verhaal, hùn verhaal, een inspirerende, onderbouwde visie, aanpak,
case of ervaring
Alexandra's bijdrage hieronder bevat haar volledige uitgesproken tekst. Uiteraard
mis je wel de uurlange vragensessie. :-)

Waarom koos ik de Transformatie van DIV voor mijn TijgerTalk?
Ik woon in de mooie gemeente Zoetermeer en ik werk in de gemeente
Coevorden als informatieregisseur. Mijn naam is Alexandra Jansen.
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Ik wilde graag iets over dit onderwerp vertellen, omdat ik merk dat het nog steeds
actueel is. Drie jaar geleden kwam ik binnen bij de gemeente Coevorden. Daar zat
een team wat er traditioneel was opgebouwd. Aan de ene kant had je de
registratie, aan de andere kant had je de archivering. Vanuit de organisatie kwam
er echter steeds meer en andere vragen. Andere vraag naar een andere
ondersteuning vanuit het team DIV. Die waren daar nog niet zo goed op
voorbereid. En toen hebben we op een gegeven moment besloten nou, we gaan
gewoon een traject in en we kijken welke veranderingen zowel intern als extern
op ons afkomen. Kunnen wij dat handlen?

"Vanuit de organisatie kwam er echter steeds meer en andere
vragen. Andere vraag naar een andere ondersteuning vanuit het
team DIV. Die waren daar nog niet zo goed op voorbereid."
Want dat is vaak een ding met de DIV, vind ik. In mijn persoonlijke ervaring zijn het
meestal niet mensen die heel graag voorop lopen. Het zijn vaak secure mensen,
rustige mensen, maar niet degenen die op de barricaden gaan staan. Dat zou een
beetje moeten gaan veranderen. Je hoeft mij niet op de barricaden te gaan staan,
maar je moet wel weten wat de vraagstelling is vanuit je organisatie, vanuit de
afdelingen.

Welke vragen komen op een DIV af? Het liefst zou je dat ook nog bij voorbaat
moeten kunnen weten. Dat kan ook als je je verdiept in je, in je afdeling en in je
organisatie waar je voor werkt. Dus dit onderwerp gaat me nog steeds aan het
hart, omdat ik vind dat een DIV nog steeds bestaansrecht heeft. Maar in een
andere vorm huizen doen nog steeds goede dingen, maar je moet ze andere
dingen laten doen. Echt dingen waarvan zij een impuls krijgen en waardoor de
organisatie beter ondersteund kan worden door zo'n team DIV.

Aanleiding
Tijdens de uitbraak van Corona heb ik gemerkt dat ik alleen maar zat. 32 uur
achter mijn laptop in mijn werkkamertje en daardoor heb ik op een gegeven
moment dit ontdekt. Ken je dit, Ommetje? Het appje bedoel ik, Ommetje, 20
minuten per dag een rondje om de at en je bent weer helemaal bij. Dat komt van
de Hersenstichting.
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Ik begin niet voor niets over appjes. We hebben het over informatie, we hebben
het over appjes. De manier waarop we met informatie omgaan in het huidige
tijdperk, is nogal veranderd. En dat was de aanleiding waardoor wij het afgelopen
jaar gesproken hebben over: wat gaan we nou met de DIV doen in relatie tot die
andere manier van omgaan met informatie? En daar ga ik jullie over vertellen. Ja,
over de veranderingen bij Team DIV. We gaan een andere plek in de organisatie
krijgen. We gaan meer en meer op die kwaliteitsbewaking zitten, die gaat
omhoog en we pakken de regie.

"Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het Transitie Plan, waarin de
DIV stapsgewijs gefaseerd over gaat naar het team Informatie,
Regie en Dienstverlening. Dat hebben we gedaan middels
workshops."

Bestaansrecht
Het is 2021, heeft de DIV nog enig bestaansrecht? De gemeente Coevorden vindt
van wel. We zijn daar het afgelopen jaar ink mee bezig geweest. Ze hebben een
heel traject doorlopen om te kijken of de DIV in de toekomst en hoe de DIV in de
toekomst van toegevoegde waarde voor de organisatie zou kunnen zijn. Dat heeft
uiteindelijk geresulteerd in het Transitie Plan, waarin de DIV stapsgewijs gefaseerd
over gaat naar het team Informatie, Regie en Dienstverlening. Dat hebben we
gedaan middels workshops. We hebben 6 workshops besteed aan al die factoren
waarmee de DIV eigenlijk te maken krijgt. Zowel intern als extern.
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Het begon eigenlijk allemaal met de vraag: wie willen we zijn? Dat 'wie willen we
zijn' komt uit het bestuursprogramma van de gemeente Coevorden en dat behelst
een heel scala aan factoren, maar onder andere het 'verbindend besturen'. Dat is
een van de grootste trajecten die Coevorden eigenlijk ingaat met de hele
organisatie. Het bestuur van de gemeente, het college en de raad, vond dat ze te
ver van inwoners vandaan stonden, dus die wilden graag meer betrokkenheid van
inwoners bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke beslissingen. Het resulterende
'wie willen we zijn' heeft de DIV vertaald naar hun eigen situatie en hun eigen
toegevoegde waarde voor de gemeente.

Doelstellingen
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in drie doelstellingen waarmee we die transitie
in zijn gegaan. De eerste is nog steeds dat de DIV het informatiebeheer moet
regelen. Dat is gewoon een wettelijke taak. Maar de manier waarop wij dat gaan
doen, dat verandert heel sterk. Het is wel een van die doelstellingen dat het
informatiebeheer ook in de toekomst nog steeds goed belicht wordt. Het tweede
doel is het verbindend besturen, Coevorden 2022. Ook daar willen wij een
bijdrage aan leveren als DIV en het derde is: wij proberen continu om de
dienstverlening te verbeteren. Dat gaat steeds meer digitaal. De online
dienstverlening kennen we allemaal. Mensen kunnen steeds meer digitaal
zakendoen met de gemeenten. Het edepot speelt hier bijvoorbeeld een hele
grote rol in. En dat is iets waar de DIV'er ook mee te maken krijgt en op moet
inspelen.
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"Een van de opdrachten binnen dit hele transitie traject was dat
wij nieuwe functieomschrijvingen zouden maken. Dat hebben we
met het hele team DIV gedaan."

Workshops
Waar hebben we naar gekeken in al die workshops? Per workshop hebben we
een onderdeeltje bij de kop gepakt en dat volledig uitgediept. Het resultaat: We
hebben gekeken naar de omgeving. Hoe ontwikkelt de omgeving zich ten
opzichte van de DIV? En dan hebben we het over de interne organisatie, maar
zeker ook extern. Wat zijn de wensen van inwoners? Wat willen zij? Hoe willen zij
tegenwoordig geholpen worden? Maar ook hoe willen ze aan onderzoek doen?
Archiefonderzoek doen? En wat vinden zij interessant? En wat zijn de middelen
die zij daarvoor willen gebruiken? Dat hebben we allemaal onderzocht in zo'n
workshop.
Welke verantwoordelijkheden van de DIV volgen daar dan uit? Welke processen
en activiteiten en de competenties? Een van de opdrachten binnen dit hele
transitie traject was dat wij nieuwe functieomschrijvingen zouden maken. Dat
hebben we met het hele team DIV gedaan. We hebben al de workshops met het
hele team DIV doorlopen en uiteindelijk is er dan een mooie compleet plaatje
uitgekomen.

Het 7S model
Het hele transitietraject hebben we laten lopen langs zeven factoren, het 7-S
model voor wie iemand dat zegt. Die zeven factoren hebben allemaal een
samenhang met elkaar. De activiteiten die daaruit voortvloeien zijn ook geclusterd
in de logische gedeeltes met het oog op de functieomschrijvingen, maar ook met
het oog op de drie sporen ontwikkeling waar ik zometeen nog wel even op
terugkom.
Die factoren zijn onder meer de strategie, de stijl van leidinggeven, de waarden
en normen. Hoe ga je met elkaar om, de technologische ontwikkelingen, de
ontwikkelingen van de omgeving, de structuur, de mensen en de middelen. Daar
hebben we allemaal naar gekeken en hebben we een logische samenhang voor
bedacht. En wat zijn nou echt die ontwikkelingen waardoor de noodzaak tot
veranderingen er wel is voor de DIV?
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Het 7S model

Ontwikkelingen
We komen natuurlijk heel snel op die wet en regelgeving. We hadden al de WOB.
We krijgen straks de WOO, de wet open overheid. Wij moeten daar een actieve
rol in spelen. Dat wordt van ons verwacht dat wij actief openbaar maken. Hoe dat
dan in z'n werk kan gaan en wie dat dan zou kunnen doen is best wel een
onderwerp van gesprek ook binnen de DIV geweest. Ik zie de DIV daar wel een rol
in spelen. We hebben ook gekeken naar de technologische ontwikkelingen,
uiteraard in het begin van deze presentatie heb ik al gezegd de appjes zijn in
opkomst en er wordt heel veel gedaan met appjes. Maar dat gaat ook heel veel
informatie in om: eformulieren, slimme formulieren, digitalisering.

"Het formulier staat op de website, dat kunnen mensen invullen
en wordt rechtstreeks doorgeschoten naar de behandelende
ambtenaar, dus de DIV ziet het niet."
Welke rol kan de DIV - of de toekomstige Informatie, Regie en Dienstverlening daarin spelen? We hebben ook nog gekeken naar die burger portalen: die online
dienstverlening en die digitalisering. Die heeft wel tot gevolg dat er veel portals
uit de grond worden gestampt. Binnen elk domein zie je dat wel. Het sociale
domein is nu ook erg bezig met een regiesysteem. Ook met een portal naar de
inwoners toe. Dat gaat alweer een stapje verder. Ook de inwoners kunnen hun
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eigen dossiertjes bekijken. Dat is eigenlijk wat we wel willen, wat we wel
toejuichen. Maar hoe ga je dat dan inkleden? Hoe ga je dat dan regelen? En heeft
de DIV daar nog wel iets in te vertellen? Hetzelfde geldt voor die eformulieren.
Dat zie je al dat de DIV daar al helemaal niet meer tussen zit. Althans, bij de
gemeente Coevorden niet. Het formulier staat op de website, dat kunnen mensen
invullen en wordt rechtstreeks doorgeschoten naar de behandelende ambtenaar,
dus de DIV ziet het niet.

Kansen, maar wel anders
Maar ook daar kan de DIV een stevigere positie innemen. We hebben veel
geluiden gehoord van het management team dat zij best wel wat meer informatie
nodig hebben en willen hebben, maar ook daar is een mooie rol voor
toekomstige IRD weggelegd. Hoe gaan wij aan hun verzoek voldoen? De
belangrijkste is echter - en dat hebben we met de zaakgericht werken eigenlijk al
een beetje gezien - dat het aanmaken van die zaken, en daarmee archivering en
registratie, steeds meer verschoof van team DIV naar de lijn toe, naar de
behandelende medewerker toe, naar de zaak behandelaar. Op zich is dat ook een
logische verschuiving, maar de DIV zou daar wel regie en controle op moeten
houden. Hoe gaan we dat dan doen? Ook daar hebben we uitgebreid over
gesproken. Na al die factoren en al die omgevingsontwikkelingen moesten we
natuurlijk ook kijken naar de ambitie.
Wat is onze ambitie voor nu en in de toekomst? Eigenlijk meer voor als we het
team IRD zijn. De DIV is eigenlijk altijd een beetje op de achtergrond, een
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bescheiden clubje geweest. Dus een beetje met de archivering bezig en we
vertellen mensen een beetje hoe het moet. Maar daar houdt het dan ook mee op.
Nou, Coevorden heeft de eerste stap gezet door de inzet van Digicoaches. Die
lopen door de hele organisatie heen. Die kun je ook aanspreken. Die kun je ook
bellen. Zij helpen mensen met het aanmaken van zaken, het afhandelen van zaken
en alles wat te maken heeft met het medewerkersportaal. Maar ondertussen krijgt
medewerkers ook een klein beetje les in hoe zij moeten archiveren.

"Dat heeft ook te maken met dat wij een innovatief clubje willen
gaan worden. Dat vergt echter wel wat, hoor. Want ja, wij hebben
dat nooit hoeven doen als DIV. We hebben de wet en
regelgeving in acht moeten nemen, maar ons echt innoveren zeg
maar, dat zijn we niet gewend."

Ambities
Dat is

n van onze ambities: dat wij dan nog veel meer zichtbaar zijn in de

organisatie. Dat we van achter naar voren gaan. Wij noemen dat de Stille Kracht
op de achtergrond. Dat moet naar voren. De IRD leert en ontwikkelt zich continu.
Dat heeft ook te maken met dat wij een innovatief clubje willen gaan worden. In
plaats van af te wachten op nieuwe ontwikkelingen, willen wij ze bij de kop beed
pakken. Dus dat is al een hele omslag. Dat vergt echter wel wat, hoor. Want ja, wij
hebben dat nooit hoeven doen als DIV. We hebben de wet en regelgeving in acht

é

é
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moeten nemen, maar ons echt innoveren zeg maar, dat zijn we niet gewend. En
dus dat is ook een inke omslag.

Strategische keuzes
Bij een nieuw team horen natuurlijk ook nieuwe strategische keuzes. Gezien die
ontwikkelingen die we net hebben besproken - die interne en externe
ontwikkelingen - is de verschuiving van uitvoering naar regie, advies en
monitoring een hele belangrijke. Team IRD gaat steeds meer een beetje af van die
uitvoerende taken. Het gaat steeds meer naar de beleidsmatige kant, strategische
kant en de monitoring kant en de regie kant. Die uitvoering komt meer en meer in
de lijn bij de behandelende ambtenaar te liggen en dat is eigenlijk ook een
goede ontwikkeling die al ingezet is toen we zaakgericht gingen werken. Ook
daar was eigenlijk de bedoeling dat elke zaak behandelaar zijn eigen dossier
compleet maakte en zijn zaken ging afhandelen. Nou die beweging zien we nu
ook steeds verder doortrekken. Het team IRD is echt een regie clubje en een
monitoring clubje. Houden we alle regelgeving nog in acht? Gaat alles goed?
Gebruiken we de systemen zoals we ze moeten gebruiken?

Maar ook: als er projecten worden gestart, schuiven wij aan als adviseur. Nog een
hele belangrijke zijn die kwaliteits eisen en normen van de Kido. Dat neemt echt
een belangrijke plek in in de nieuwe IRD. Juist met het oog op ontwikkelingen als
het edepot - waarbij eigenlijk informatie digitaal naar buiten gaat en je er heel
weinig zicht op hebt wat er daarna mee gebeurt - is het van belang dat van
tevoren voordat alles naar buiten komt, voordat het in het edepot wordt
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opgenomen, de kwaliteit hoog is. Daar gaan we echt mee aan de gang, die
kwaliteitsbewaking. En ook daar hebben we de organisatie voor nodig. Ook dat
kunnen we niet alleen. Die kwaliteitseisen en normen zullen echt voor heel de
organisatie gaan gelden.

Kwaliteit
Wat ook nog een belangrijke is voor team DIV van Coevorden is, ik zei het al, dat
zij een zeer bescheiden clubje zijn. En dat moet echt veranderen. Willen wij daar
komen waar we willen zijn, dan gaan we de organisatie in. We gaan van niet
zichtbaar op de achtergrond, bescheiden naar voren, naar de organisatie toe. We
hebben daar al een begin mee gemaakt met het inzetten van digicoaches, die de
medewerkers helpen met de omgang in het MP - zaken aanmaken, zaken
afhandelen, dossiers completeren, brieven opstellen - en dat willen we steeds
meer gaan doen. Zo krijgen we ook die kwaliteit een beetje onder controle en
worden de medewerkers steeds beter opgeleid in het omgaan met de
informatievoorziening.
Die fysieke documentstromen zie je eigenlijk steeds minder worden. Helemaal
papierloos zijn we nog niet. En dat zie ik ook niet direct gebeuren, maar het wordt
wel steeds minder. Dus wij als DIV hebben daar een ink inke rol in om te zorgen
dat die papierstroom ook kan verminderen. Dat heeft met vernietiging te maken,
maar ook met het promoten en het stimuleren van het digitale werken.

Kernactiviteiten
Als we het voorgaande allemaal bij elkaar optellen, dan komt er eigenlijk uit dat
het team IRD - informatie, regie en dienstverlening - richting gaat bieden op vier
kernactiviteiten. We hebben de tools, we gaan tools ontwikkelen en methoden en
technieken. Regie en advies neemt een hele belangrijke rol in. We gaan steeds
meer weg van die uitvoering. De kwaliteitszorg hebben we ook al over gesproken
en de informatiebeveiliging. En dat heeft vooral te maken met uitkijken wat je naar
buiten brengt. Die vier kernactiviteiten kun je eigenlijk beschouwen als onze
toolbox, daar halen wij onze middelen uit om het hele informatiebeheer binnen
de organisatie te stroomlijnen. Wij noemen dat dan ook 'het kompas voor het
informatiebeheer van Coevorden'. Ik heb het net al heel eventjes gehad over die
drie sporen waarlangs die transitie eigenlijk plaats gaat vinden. 2021 is het
transitiejaar en dat doen we aan de hand van deze drie sporen eigenlijk.
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Drie sporen
Het eerste spoor is beleid, methoden en technieken. Het tweede spoor is de
integratie van de werkzaamheden; dan hebben we het vooral over de post en
archivering. In Coevorden is dat nog gescheiden en het is de bedoeling dat dat
ge ntegreerd gaat worden. Spoor 3 is de ontwikkeling van het team en de
individuele medewerker in het team.

Als je spoor 1 moet vertalen in een functie, is dat een een beleidsmedewerker. Die
gaat zich heel erg richten op het opstellen van kaders, van normen en van beleid.
Spoor 2 is echt een beetje de praktische kant. Daar wordt ook heel erg gekeken
naar procesverbetering, procesvernieuwing. De processen worden opnieuw
beschreven en dat doen wij in samenspraak uiteraard met de organisatie, met de

ï
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teams en de afdelingen. Het derde spoor, dat is eigenlijk het spoor voor ons
teamleider en P&O, dat is het opleiden, trainen, maken van ontwikkelplannen om
te komen tot wat je nodig hebt voor je nieuwe functie. Die functies zijn verdeeld 1
op 1. Dus degenen die nu een gelijksoortige functie heeft gaat ook over naar de
nieuwe functie. Wel hebben we gezegd: we moeten allemaal de neuzen dezelfde
kant op krijgen en dat is iets wat we gezamenlijk gaan doen. Dus we gaan nog iets
van een soort teambuilding doen. We houden nog een aantal sessies. We gaan
natuurlijk evalueren, dit jaar. Aan het einde van het jaar hebben we wel de
verwachting dat we daar zijn waar we hebben bedacht dat we willen zijn: Het
team IRD. Ik heb het al eerder gezegd: de kwaliteitsbewaking wordt een enorme
belangrijke rol van het nieuwe IRD team. De vertaling van Kido (Kwaliteitssysteem
Informatiebeheer Decentrale Overheden) zien wij ongeveer zo. Je ziet het op de
slide.

KIDO
Kido zegt in elke niveau van je organisatie moet de kwaliteit geborgd zijn en dat
hebben we op deze manier vertaald. Je ziet hier een cirkel waarin van praktisch
naar meer toezicht wordt beschreven. Dat zie je ook weer terug in de functie
omschrijvingen. Deze activiteiten die in die cirkel horen zijn beschreven in die
functieomschrijvingen. En elke functie heeft een rol in die kwaliteitsbewaking. Om
een voorbeeld te noemen: Mensen die de post registreren of die zaken aanmaken
zorgen er ook voor dat metadatering klopt en dat de metadatering wordt
doorgevoerd. Mensen die beleid maken die zorgen ervoor dat die
kwaliteitsbewaking een beleidspunt wordt. En uiteindelijk kom je zo een beetje bij
je toezicht uit. We hebben een gemeentearchivaris binnen Coevorden en die
krijgt een hele belangrijke rol in de derde lijn: het toezicht houden en het
rapporteren aan de provinciale toezichthouder. En zo is die kwaliteitsbewaking
opgebouwd. Tenslotte krijgt de gemeenteraad als toezichthouder natuurlijk nog
steeds de jaarlijkse rapportage over hoe wij het allemaal doen. Zo zie je dat in
elke gradatie, in elk niveau die kwaliteit binnen de organisatie is ingebouwd, met
echt als doel om die informatiebeheer op een hoog peil te brengen. Ik wou dit kwaliteitsbewaking - toch eventjes apart toelichten, omdat het zo'n belangrijke
plek in gaat nemen in de nieuwe IRD.
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Toegevoegde waarde
En wat hebben wij tenslotte dan nog voor een toegevoegde waarde? Nou, ook
daar zijn we uitgekomen. De DIV blijft wel bestaan. De core business van de DIV,
het op orde houden van de informatiehuishouding en archivering is er nog
steeds. De manier waarop wij dat gaan doen gaat helemaal veranderen. Dus onze
toegevoegde waarde zien wij als regie. We hebben de regie op vraag en aanbod.
Dat betekent ook dat wij vraag en aanbod intern en extern bij de hand nemen.
Het edepot kent natuurlijk ongekende mogelijkheden, dat digitale archiveren. Het
kan zomaar zijn dat wij inspraak vragen van inwoners. Dat zie je om ons heen ook
gebeuren. De gemeente Zoetermeer vraagt bijvoorbeeld of iedereen mensen
kent die op oude foto staan. Nou, dat is hartstikke leuk.

We hebben nog meer toegevoegde waarde in de toekomst. Wij staan meer en
meer ten dienste van de medewerkers en de inwoners zelf. In plaats van dat wij
het allemaal zelf gaan doen, laten we het doen en faciliteren wij dat ook. Door
begeleiding, training, we gaan erop uit en we nemen de mensen mee aan het
handje. De cultuurhistorie van Coevorden is een hele belangrijke. Coevorden
heeft behoorlijk wat historie en dat gaan we meer en meer uitdragen. Daar krijgen
we ook de mogelijkheden voor. Het edepot is daar ook een hele grote speler in.
We hebben al te horen gekregen: maak het spannend, maak het levend. Nou, dat
gaan we proberen. En wij verbeteren onze dienstverlening continu. En dan kom je
eigenlijk weer op die hele kwaliteitsbewaking die we eerder hebben besproken.
Archivering is per de nitie dienstverlening. En dat blijf ik zeggen.
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Zo, ik heb hier een heleboel verteld over de veranderingen bij Team DIV. We gaan
een andere plek in de organisatie krijgen. We gaan meer en meer op die
kwaliteitsbewaking zitten, die gaat omhoog en we pakken de regie. Coevorden is
er klaar voor, jij ook?
Mocht je ge nteresseerd zijn, hou ik je graag op de hoogte.

Handige links
De links openen in je browser
• Stuur een mailtje naar Alexandra
• Presentatie Alexandra
• "Coevordens archief straks ook online" (Edepot)
• Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO)
• Website gemeente Coevorden
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