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Body-Text; Berkeley Book 10/12pt; 12pt space after. Quinquennalis chirographi 
optimus infeliciter amputat cathedras, utcunque Augustus fermentet umbraculi. 
Fragilis concubine vix frugaliter miscere ossifragi, semper lascivius saburre iocari 
Caesar. Syrtes satis libere vocificat pessimus gulosus oratori. Agricolae corrumpe-
ret tremulus oratori, et quadrupei deciperet apparatus bellis, etiam matrimonii 
verecunde corrumperet plane adfabilis umbraculi, iam vix fragilis suis comiter 
miscere Augustus.
Perspicax oratori divinus vocificat bellus rures, quamquam quadrupei plane ver-
ecunde insectat concubine. Umbraculi senesceret matrimonii, semper concubine 
aegre libere insectat pessimus fragilis rures, quod fiducias adquireret apparatus 
bellis. Fiducias neglegenter agnascor matrimonii, ut adfabilis syrtes amputat 
zothecas, et parsimonia syrtes senesceret lascivius ossifragi, utcunque optimus 
adfabilis oratori suffragarit agricolae.
Cathedras miscere parsimonia rures, et cathedras amputat umbraculi. Saburre 
lucide insectat suis, quamquam saburre suffragarit rures, semper plane pretosius 
quadrupei fermentet matrimonii. Adlaudabilis rures deciperet syrtes, quamquam 
concubine praemuniet zothecas.  
Suis iocari utilitas apparatus bellis.
Umbraculi divinus agnascor fragilis rures, quod cathedras libere fermentet satis 
perspicax apparatus bellis.
Saburre imputat parsimonia ossifragi, et umbraculi fermentet quadrupei, quam-
quam verecundus ossifragi deciperet tremulus.
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Pull Quote-C Helvetica 75 Bold 
10/12; can continue as needed. 
Duarboj kuris. Kvin bieroj gajnas 
nau arboj, sed kvinhund kuris, 
kaj tri malbela telefonoj acxetis 
nau arboj. Multajmalpura radioj 
veturas. Duarboj kuris. Kvin 
bieroj gajnas nau arboj, sed 
kvinhund kuris, kaj tri malbela 
telefonoj acxetis nau arboj. 
Multajmalpura radioj veturas. 

De verwachting is dat burgers weinig begrip zullen hebben voor de effecten van 
omvangrijke bezuinigingen op de uitvoeringsorganisaties waarmee ze in contact 
treden. Mensen zijn mondig en ze weten hoe ze door de overheid benaderd willen 
worden: als burger, niet als consument van diensten. De onpersoonlijke en 
beperkt interactieve manier waarop uitvoeringsorganisaties hen op dit moment 
doorgaans benaderen, wekt wrevel en wantrouwen: bij burgers, bij de media en 
bij de opdrachtgever in de (rijks)overheid. 
 
Het idee dat een overheidsorganisatie gedijt bij dezelfde inrichting als een com-
mercieel bedrijf is achterhaald. Echter, het verlangen naar structureel flexibele 
overheidsorganisaties leeft bij alle partijen in de omgeving van deze organisaties: 
burgers, media en opdrachtgevers. Dit vermogen is in de organisatie in te bouwen 
en de kosten daarvan zijn beheersbaar. 
 
Capgemini heeft de tientallen projecten die zijn consultants de afgelopen jaren 
uitvoerden bij overheidsinstellingen grondig geëvalueerd. Op basis van de bevin-
dingen zijn zeven principes geïdentificeerd, die elke overheidsorganisatie, en 
vooral de uitvoeringsinstellingen, zullen helpen een sluitende IT-strategie te for-
muleren. 
 
De zeven principes
1 Ga uit van vertrouwen

Bouw beoordelingsprocessen vanuit de gedachte, dat er toegekend wordt.
2 Denk ketengericht

Definieer je rol in de keten en je relatie tot keten- en netwerkpartners.
3 Formuleer dienst-klantcombinaties

Stem kanalen, producten en serviceniveaus af op verschillende klantgroepen.
4 Creëer ‘ontkoppelpunten’

Bouw voor de veranderlijke delen van de organisatie flexibiliteit in.
5 Doorbreek de functionele silo’s

Richt organisaties slim, procesgericht in.
6 Diverse processen, diverse IT

Richt processen in met de matchende werkvorm en bijbehorende 
IT-ondersteuning.

7 Ondersteun de kenniswerker
Flexibele technologie, gericht op kennisverwerking, kennisproductie en samen-
werking.

 
Met deze benadering kan een overheidsorganisatie de veranderlijkheid verwezen-
lijken die deze tijd van hen vraagt.

Managementsamenvatting
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Dit is het meest concrete uitvloeisel van een aantal maatschappelijke en politiek-
organisatorische processen. Het werk van de CIO in overheidsorganisaties wordt 
daarmee steeds belangrijker, maar niet eenvoudiger.

Het dogma van het marktdenken dat ook aan publieke organisaties de wetten van 
de markt probeerde op te leggen, mag dan ontmaskerd zijn, de eis om meer effi-
ciëntie en de focus op kosten hebben niet afgelaten. Integendeel: in het kielzog 
van de financiële crisis en de recente verkiezingen is forse bezuiniging alleen maar 
waarschijnlijker geworden.

Duidelijk mag zijn dat de ‘kaasschaafmethode’ ontoereikend zal blijken, gezien de 
ambities van de diverse coalitiepartners. Meer effect valt te verwachten van een 
wezenlijk andere inrichting van de uitvoeringsorganisaties. Het is daarom des te 
interessanter dat de principes die in dit white paper worden geïdentificeerd, mits 
voortvarend toegepast, een tweeledige werking hebben. Enerzijds stellen zij orga-
nisaties in staat toekomstige veranderingen eenvoudiger in te voeren, door een 
beduidend lichtere inrichting met ‘ontkoppelpunten’ en het ketengerichte denken. 
Anderzijds bedienen ze de burger en het bedrijfsleven door de kenniswerker cen-
traal te stellen en door processen op klantgroepen toe te spitsen. Dat is een twee-
snijdend zwaard dat niet genegeerd mag worden.

Voor het afbreken van oude muren en ingesleten processen zijn visie en leider-
schap nodig. Het spreekt vanzelf dat Capgemini graag een partner is voor de CIO 
die gehoor geeft aan de roep om structurele flexibiliteit voor zijn organisatie. Het 
onderkennen van de roep is een eerste stap.

1 Inleiding 
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Zowel burgers als bedrijven zien hun computer-
scherm steeds meer als de toegang tot de overheid.
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Afscheid van het marktdenken
Het idee dat de overheid als een marktorganisatie zou moeten functioneren, boet 
aan overtuigingskracht in. Het besef daagt dat overheidsorganisaties níet in een 
markt opereren, de burger wenst niet benaderd te worden als consument van 
overheidstaken. De frustratie van een ondernemer aan het loket is illustratief:  
“Ik wíl die vergunning helemaal niet aanvragen, ik moét ’m aanvragen!”

Decentralisatie én centralisatie
Er vindt een verschuiving plaats van verantwoordelijkheden tussen de vier 
bestuurslagen (lokaal, regionaal, nationaal en supranationaal). Zowel centralisatie 
(verantwoordelijkheden migreren van de Nederlandse staat naar Brussel) als 
decentralisatie (vanuit ‘Den Haag’ naar de gemeenten) vindt plaats om burgers 
lokaal en persoonlijk te kunnen bedienen. Een duidelijk voorbeeld van de laatste 
jaren is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de daarmee gepaard 
gaande afbouw van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Een evident gebrek aan vertrouwen in de politiek
Dit gebrek aan vertrouwen in politici werpt een schaduw over de overheid als 
geheel. Burgers worden daarnaast gesterkt in hun wantrouwen in overheidshande-
len, door de neiging bij de media om fouten van overheden uit te vergroten.

Aandacht voor kosten
Met name voor de uitvoeringsorganisaties staan de kosten van de overheid na-
drukkelijker dan ooit tevoren op de politieke agenda. De financiële crisis heeft dit 
nog eens versterkt.

Mondige burgers
Burgers weten wellicht niet hoe ze de overheid tegemoet moeten treden. Ze weten 
zeer goed hoe ze het zouden wíllen en ze maken dit duidelijk. De roep om alle 
zaken met de overheid via één loket transparant, op maat en op elk moment te 
kunnen regelen, is daarvan de belangrijkste uiting. De bereidheid om voor deze 
dienstverlening te betalen, neemt af. De Burgerservicecode (www.burger.overheid.
nl) is een fraai verwoorde expressie van de verwachtingen van de burger.

Desynchronisatie
Alvin Toffler1 introduceerde enkele jaren geleden het begrip ‘desynchronisatie’: 
het optreden van tempoverschillen tussen de ‘snelgroeiende nieuwe economie’ en 
de ‘trage oude maatschappijstructuur’. Organisatieprincipes van het industriële 
tijdperk (standaardiseren, specialiseren, centraliseren, concentreren) maken welis-
waar gaandeweg plaats voor die van het informatietijdperk (maatwerk, generalise-
ren, decentraliseren, deconcentreren), maar het tempo waarin deze nieuwe orga-
nisatieprincipes invulling krijgen, verschilt tussen de verschillende maatschappe-
lijke sectoren. Dat levert spanningen op. Het is logisch dat de overheid met haar 
uitgangspunten van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid niet vooroploopt in deze 
aanpassing. Echter, zoals Ad Scheepbouwer reeds signaleerde is “synchronisatie 
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2 Drijfveren van  
   verandering 
Een aantal belangrijke ontwikkelingen in de samen- 
leving maakt het nodig dat overheidsorganisaties 
zich als het ware opnieuw uitvinden.

1 Alvin Toffler, Revolutionairy Wealth, Knopf, 2006
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van de ontwikkelingen in de publieke zaak met de trends in de economie en 
samenleving (…) de overkoepelende opgave.”2

Ombuigen en herverdelen: de paradox tussen…
Kijken we naar de gevolgen van deze ontwikkelingen, dan is het ontwikkelen en 
uitvoeren van beleid van hoog tot laag er niet eenvoudiger op geworden. De regel-
druk moet omlaag, maar nadelige effecten van privatisering eisen juist weer meer 
regelgeving. Beleidsterreinen als milieu en veiligheid hebben weer ongewenste 
effecten op beleidsterreinen als ruimtelijke ordening of volkshuisvesting.

Voorgenomen bezuinigingsoperaties (zoals aangekondigd in de Nota Vernieuwing 
Rijksdienst (VRD), met een bezuinigingsdoelstelling van 15.000 functies alleen al 
in de rijksdienst of de aangekondigde ronde van 35 miljard) brengen grote gevol-
gen voor alle overheidsorganen met zich mee. Weer is het waarschijnlijk dat juist 
de grote uitvoeringsorganisaties flink zullen moeten inleveren.

In de missie van de uitvoeringsorganisaties is de afgelopen twintig jaar een span-
ning ontstaan, die telkens meer manifest wordt:
n    tussen de logica van efficiëntie die bij voorkeur de verschillende vormen van 

dienstverlening ordent naar vakmatige specialismen,
n    en de logica van differentiatie, de vraag om maatwerk op het moment dat de klant 

dat wil en de plaats waar het hem uitkomt.

…Operational Excellence…
Enerzijds moet de uitvoeringsorganisatie accepteren dat haar vrijheid om strate-
gische keuzes te maken, wordt ingeperkt door de opdrachtgevende organisatie. 
“Een ideaaltypische uitvoeringsorganisatie richt zich ‘volledig’ op de taak die 
wordt opgedragen door het beleidsorgaan en levert een output voor het beleids-
orgaan met de beste kwaliteit en tegen de laagste kosten. Wanneer een beleids-
orgaan een verandering wenst (meer, minder, anders) past de uitvoeringsorgani- 
satie zich ‘onmiddellijk’ aan.”3 Het betonen van loyaliteit aan de doelen van deze 
opdrachtgevende organisatie (bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken) zal 
altijd een belangrijk onderdeel van de missie van de uitvoeringsorganisatie binnen 
de overheid zijn. Zorgvuldigheid in de uitvoering en opereren binnen budget zijn 
de belangrijkste aspecten in een strategie van een uitvoeringsorganisatie.

Uitvoeringsorganisaties baseren hun handelen dus traditioneel op het realiseren 
van operational excellence: excellente dienstverlening, niet enkel in de zin van 
‘tegen de laagst mogelijke kosten’, maar ook in de zin van ‘rechtmatig’ (conform 
de wettelijke kaders). Want juist in gevallen waar een organisatie een verkeerde 
beslissing heeft genomen (ten onrechte een uitkering verstrekt, onvoldoende 
gehandhaafd of ten onrechte een subsidieaanvraag afgekeurd), dreigt het publieke 
en politieke vergrootglas.

…en Customer Intimacy
Maar tegelijkertijd zijn zij dienstverleners aan burgers als klant van deze over-
heidsdiensten. En juist in dit aspect van de rol van de uitvoeringsorganisaties heb-
ben zich de laatste jaren de nodige veranderingen voorgedaan en zijn de desyn-
chronisatie-effecten manifest geworden: de burger als individuele klant verwacht 
van de overheid dezelfde excellente dienstverlening die hij als klant gewend is van 
bedrijven in de private sfeer. De verwachtingen van de klant zijn de afgelopen 
vijftien jaar dramatisch veranderd en er wordt een veel grotere mate van maat-
werk verwacht dan ooit het geval was. Deze verwachtingen zijn mede en vooral 
ingegeven door de ontwikkelingen rond het internet, waar bijvoorbeeld de moge-
lijkheid om als klant zelf plaats en tijd van het aangaan van een transactie te bepa-
len een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van het verwachtingspatroon.

2 Ad Scheepbouwer 2009, De Publieke Zaak, pag. 35
3 Simon, M. 1990, De strategische functietypologie, pag. 77
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Met andere woorden: voor uitvoeringsorganisaties in de overheid lijkt de situatie 
te ontstaan dat zij moeten streven naar Operational Excellence én Customer 
Intimacy, naar excellente dienstverlening én klantgerichte dienstverlening: de 
samenleving als geheel stelt als minimale eis dat de uitvoering van de taak fout-
loos geschiedt en niet te veel mag kosten. Tegelijkertijd wil de individuele burger 
de dienstverlening op maat en any time, any place kunnen afnemen en wil hij zo 
min mogelijk worden lastiggevallen met allerlei verplichtingen die eraan vastzit-
ten. Alles moet in één contactmoment afgehandeld kunnen worden, zonder te 
veel wachttijden en zonder elke keer opnieuw dezelfde informatie te moeten  
leveren (de overheid vraagt niet naar de bekende weg).

Klantgerichte dienstverlening is natuurlijk niet hetzelfde als de klant zijn zin 
geven. Klantgerichte dienstverlening gaat over tijdig (binnen afgegeven termijnen, 
liefst zo snel mogelijk) beslissen en helder communiceren. Klantgerichte dienst-
verlening anno 2010 vereist permanente bereikbaarheid, de klant keuzes bieden 
hoe hij geholpen wil worden (selfservice of toch aan het loket). Als een klant niet 
krijgt wat hij heeft aangevraagd, dan mag hij teleurgesteld zijn, maar moet hij zich 
tenminste netjes behandeld voelen en de reden van afwijzing kunnen begrijpen.

Verandering is de norm, niet de uitzondering
Al deze ontwikkelingen leggen een erg grote druk op het verandervermogen van 
overheidsorganisaties en in het bijzonder de uitvoeringsorganisaties van de over-
heid. Zo moet het UWV tegelijkertijd integreren met het CWI én taken afstoten 
aan de belastingdienst. En worden de gemeentes geacht de uitvoering van de 
WMO ter hand te nemen, terwijl tegelijkertijd een grootschalige operatie van pri-
vatisering in de zorg wordt uitgevoerd en ook nog eens de herstructurering van  
de sector Jeugdzorg wordt voorbereid en deels ingevoerd.

Het creëren van ‘projectministeries’, crossdepartementaal georganiseerde samen-
werkingsverbanden rondom een groot maatschappelijk (tijdelijk) probleem, zoals 
onder andere die van Jeugd en Gezin, Wijken en Integratie, doen telkens meer 
opgeld als bestuurlijk instrument om met de snel opkomende veranderingen in de 
samenleving om te gaan. Acteren in deze tijdelijke verbanden vergt echter bijzon-
dere inspanningen en vaardigheden voor de organisatieonderdelen die daarbij be-
trokken zijn; de bestaande organisatorische structuren zijn er niet op voorbereid 
om eenvoudig een knip aan te brengen en verantwoordingslijnen om te zetten.

Maar ook de trend van concentratie van uitvoeringstaken, zoals te zien is in de 
backoffices van gemeentes (Regionale Uitvoeringsdiensten) en de ontwikkeling 
naar een ‘Concern Rijk’, doet een groot beroep op het verandervermogen van 
betrokkenen.

Adaptieve IT gezocht
Het is duidelijk dat het adaptief vermogen, het vermogen tot permanente aanpas-
sing aan veranderende omstandigheden, één der belangrijkste uitgangspunten 
moet zijn van de structuur van de moderne overheidsorganisatie. Flexibiliteit zon-
der verlies van kwaliteit van dienstverlening wordt dé opgave voor alle uitvoe-
ringsorganisaties in de komende jaren.

Die flexibiliteit wordt bemoeilijkt door het gegeven dat grote uitvoeringsorganisa-
ties al tientallen jaren hun bedrijfsvoering ondersteunen met ICT en dus een com-
plex applicatielandschap hebben opgebouwd. Goed functionerende, maar verko-
kerde, vaak monolithisch georganiseerde applicaties en hun bijbehorende infra-
structurele voorzieningen zijn lastig aan te passen aan de nieuwe organisatorische 
structuren en de daaruit voortvloeiende nieuwe samenwerkingsverbanden.
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In het proces van verandering zal dus een goede balans gevonden moeten worden 
tussen het proces van vernieuwing en het zorgvuldig blijven uitvoeren van de pri-
maire taken.

Standaardisatie bevordert dit type van flexibiliteit in hoge mate en in de afgelopen 
jaren is al een reeks van voorwaarden gerealiseerd die deze flexibiliteit bevordert. 
Hoe zou bijvoorbeeld zonder standaardisering de concentratie van gelijksoortige 
taken naar grote shared services centra mogelijk zijn?

Kijken we naar de ontwikkelingen op het gebied van de elektronische overheid, 
dan kunnen we de verschillende architectuurraamwerken zoals NORA, MARIJ en 
GEMMA kenschetsen als kaders die juist als gevolg van de standaardisatie die 
ermee wordt nagestreefd een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze flexibi-
liteit.

De uitdaging voor de CIO
De belangrijkste conclusies die we uit de bovenstaande analyse hebben getrokken:
n    Klantgerichte dienstverlening 

De burger eist een klantgerichte dienstverlening en daarvoor is het voor de uit-
voeringsorganisaties van belang hun klant goed te kennen.

n    Vergroten van het adaptief vermogen 
De veranderingen in de overheid volgen elkaar snel op. De door Scheepbouwer 
geformuleerde opgave van “synchronisatie van de ontwikkelingen in de publie-
ke zaak met de trends in de economie en samenleving” heeft tot gevolg dat de 
overheid experimenteert met allerlei aanpassingen in de structuur en de orga-
nisatie van de overheidstaken. Om deze veranderingen te kunnen vormgeven, 
moeten uitvoeringsorganisaties hun mogelijkheden zich snel aan te passen aan 
de veranderende omstandigheden sterk vergroten.

n    Effectief én efficiënt 
De dienstverlening moet ondanks alle ontwikkelingen en noodzakelijke aan-
passingen effectief blijven. Tegelijkertijd staat er een permanente druk op de 
budgetten die gemoeid zijn met de uitvoering van de dienstverlening.
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We hebben deze ervaringen geëvalueerd en omgezet in een reeks van uitgangs-
punten die we als richtlijnen willen meegeven. Tijdens deze evaluatie is het ons 
opgevallen dat de principes die wij hier noteren al langere tijd in abstracte vorm 
bestaan. Ze zijn niet nieuw. Nieuw is wel de manier waarop er anno 2010 invul-
ling aan kan worden gegeven.

We zijn verder dan toen
De technologie, concepten en standaarden die we nu ter beschikking hebben,  
verschillen erg veel van de ICT-technologie van tien tot vijftien jaar geleden. 
Begrippen als e-dienstverlening, digitalisering, Business Rules Management en 
Business Process Management hebben een inhoud gekregen die tien jaar geleden 
misschien wel denkbaar was, maar zeker nog niet in de praktijk van alle dag toe-
pasbaar. Die situatie is nu anders: de verschillende technologieën zijn volwassen 
geworden, de ervaringen en expertise zijn sterk toegenomen en het zijn niet meer 
alleen de innovators en early adopters die serieus studeren op de mogelijkheden 
ze in hun bedrijfsprocessen in te zetten.

We kiezen voor het formuleren van deze lessen in termen van zeven principes 
die we van groot belang achten om de toenemende complexiteit het hoofd te 
bieden. Noem het ‘architectuurprincipes’. Architecturen zijn beschrijvingen van 
de fundamentele opbouw van een systeem. Zij beschrijven de componenten van 
dat systeem, hun onderlinge relaties en de relatie tot hun omgeving. Architecturen 
bevatten tevens de principes voor het ontwerp van het systeem en de wijze waar- 
op de verdere evolutie van dat systeem kan plaatsvinden. Architecturen zijn daar-
mee belangrijke communicatiemiddelen tussen verschillende belanghebbenden 
omdat ze op een abstract niveau keuzes formuleren in de vorm van principes.

De zeven principes

Principe 1  Ga uit van vertrouwen 
Bouw beoordelingsprocessen vanuit de gedachte, dat er toegekend wordt
Vertrouw de burger. Doe geen zware toetsing vooraf, maar een lichte toetsing met 
controle (handhaving) achteraf. Op dit moment lijkt vooral de aandacht voor 
‘rechtmatigheid’ leidend te zijn bij de inrichting van veel processen en is er een 
filosofie van ‘nee, tenzij’ ontstaan. Deze houding heeft tot gevolg dat er zware 
beoordelings- en controleprocessen zijn opgetuigd die op zichzelf al een belem-
mering vormen voor de bereikbaarheid van de dienstverlening. Door uit te gaan 
van vertrouwen, van de opvatting dat in het overgrote deel van de gevallen sprake 
is van een terechte vraag, kunnen bereikbaarheid en snelheid vergroot worden. 
Het gebruik van klantprofielen/risicoprofielen kan een goede ondersteuning leve-
ren voor het identificeren van mogelijke risico’s.

‘Lichte’ processen zijn eenvoudiger (dus sneller en goedkoper) aan te passen aan 
veranderende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de processen rond het 
betalingsverkeer waar relatief lichte controles zijn ingebouwd, maar wel snel gere-
ageerd kan worden op claims van betrokkenen dat iets niet goed is gegaan. Ook 
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3 Aanbevelingen

Capgemini heeft de afgelopen jaren veel ervaring 
opgedaan in transitietrajecten bij de overheid, waar 
hiervoorgenoemde aspecten een grote rol spelen.
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processen van claimafhandeling bij verzekeraars worden telkens meer vanuit der-
gelijke principes ingericht.

Principe 2  Denk ketengericht
Definieer je rol in de keten en je relatie tot keten- en netwerkpartners
De overheid wordt zich steeds meer bewust dat de burger vraagt om een samen-
hangende dienstverlening. De realiteit is echter dat er een grote hoeveelheid orga-
nisaties diensten leveren rond een bepaald domein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
werkgelegenheid, vreemdelingen, zorg en onderwijs/jeugdzorg. Kwaliteit van 
dienstverlening hangt steeds meer af van het samenspel tussen de spelers: keten-
dienstverlening. Samenwerking en integratie van activiteiten in ketens en netwer-
ken is noodzakelijk om publieke dienstverlening te verbeteren. Ook vanuit wet- 
en regelgeving wordt hierop aangestuurd, zoals de WABO-wetgeving. Dit uit zich 
in opkomende samenwerkingsverbanden rond ketens en regio’s. Deze nieuwe 
samenwerkingsvormen vergen uiteraard nieuwe kwaliteiten binnen organisaties en 
leiden tot additionele complexiteit. Het is van belang te weten wat precies je rol is 
in de keten, in de uiteindelijke dienstverlening aan burger of bedrijf.

Maak op basis van deze rol afspraken met je keten- en netwerkpartners en zorg 
daarbij voor een eenduidig vocabulaire, zowel in de afspraken als de daarop geba-
seerde gegevensuitwisseling. Richt je processen zo in dat je het voor je partners 
‘stroomafwaarts’ zo gemakkelijk mogelijk maakt jouw output op te nemen in hun 
werkprocessen.

Principe 3  Formuleer dienst-klantcombinaties
Stem kanalen, producten en serviceniveaus af op verschillende klantgroepen
De meeste uitvoeringsorganisaties hebben te maken met verschillende soorten 
klanten: dé klant bestaat niet. Door op basis van de verschillen in kenmerken bij 
afnemers van diensten diverse klantgroepen te onderscheiden, wordt het mogelijk 
deze groepen beter te bedienen en wordt een eerste, belangrijke stap gezet naar 
klantgerichte dienstverlening. Segmentatie van klanten vindt plaats naar homo-
gene klantgroepen met dezelfde waarden en behoeften. De uitvoeringsorganisatie 
kan haar dienstverlening op eenduidige en een zelfde wijze op een klantgroep 
richten. Deze klantgroepen vormen de basis voor het onderkennen van dienst-
klantcombinaties (DKC’s). Door het creëren van DKC’s is de gewenste differentia-
tie mogelijk. Differentiatie in dienstverlening ontstaat door de inzet van kanalen, 
producten en serviceniveaus in te richten, afgestemd op de klantgroep. Per klant-

Een voorbeeld van principe 3: dienst-klantcombinaties  

Uitvoeringsorganisatie A heeft geen volledige keuzevrijheid in de bepaling van de dienst-
klantcombinaties (DKC). Het wettelijke kader en de eisen van de omgeving (waaronder 
kosten) stellen grenzen aan de invulling van de dienstverleningsstrategie en het te kiezen 
dienstverleningsniveau. Samen met de gestelde prioriteiten uit de omgeving wordt de 
keuzevrijheid voor de invulling van de DKC’s daarmee ingeperkt. Deze inperking geldt ten 
aanzien van de producten en diensten die geleverd worden en de eisen aan, condities 
waaronder en de wijze waarop deze geleverd worden. Een basisordening van DKC-
clusters volgt dan ook uit een analyse van de omgeving van de organisatie. Op basis van 
de uit te voeren regelgeving zijn er drie dienstverleningsclusters onderkend. Per cluster 
zijn dienstverleningsniveaus gedefinieerd en de processen ingevoerd die dit dienstverle-
ningsniveau realiseren. Leidraad hierbij zijn de volgende uitgangspunten:
n behandel alle klanten hetzelfde
n behandel alle klanten individueel
n behandel elke klant in een segment hetzelfde
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Fig. 1: Dienst-klantcombinaties
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Behandel alle klanten hetzelfde Behandel elke klant individueel

Behandel elke klant in een segment hetzelfde

• Dezelfde waarden en behoeften
• Dezelfde producten en diensten

• Verschillende waarden en behoeften
• Toegesneden producten en diensten

• Homogene groepen met dezelfde waarden en behoeften
• Op segment afgestemde producten en diensten

Klantgroep Product

Kanalen Service

DKC

groep worden zo producten en diensten gedefinieerd. Een productgroep bestaat 
uit producten die vergelijkbaar zijn en het soort en niveau van dienstverlening dat 
daarbij past.

Op basis van de kenmerken van de betreffende klantgroep kunnen keuzes ge-
maakt worden voor de interactie met de klant; welke kanalen zetten we in voor 
deze klanten, welk dienstverleningsniveau spreken we per kanaal af? Welk kanaal 
binnen de mix is het meest wenselijk of geschikt om de dienstverlening vorm te 
geven voor deze klantgroep? Door de ontwikkeling van een multichannelstrategie 
kunnen uitvoeringsorganisaties afgewogen keuzes maken bij de inzet van de 
diverse kanalen. Een van de valkuilen hierbij is om alle klanten over één kam te 
scheren. We zien veel energie gestoken worden in het verbeteren van het zelf- 
bedieningskanaal op internet. Dit draagt op zich bij aan het verbeteren van de 
dienstverlening en efficiency, maar waarschijnlijk slechts voor een deel van de 
klanten: die klanten die gewend zijn aan het gebruik van technologie en weinig 
hulp nodig hebben. Zij zijn in staat om zichzelf te bedienen.

Een andere groep klanten is hiertoe echter niet in staat. Deze groep is meer gebaat 
bij een persoonlijke benadering en ondersteuning. Ouderen, die allerlei vormen 
van inkomensondersteuning laten liggen omdat zij er niet van op de hoogte zijn 
of niet weten hoe dit aan te vragen, zijn hiervan een goed voorbeeld. Gerichte 
dienstverlening voor deze groep klanten (persoonlijk bezoek) is een vorm van 
maatwerk die recht doet aan de intentie van de wetgever. Het zorgt ervoor dat de 
uitkering of andere steun bij de juiste mensen terechtkomt.

Principe 4  Creëer ‘ontkoppelpunten’
Bouw voor de veranderlijke delen van de organisatie flexibiliteit in
De onderkende noodzaak tot flexibiliteit in de inrichting van de toekomstige 
informatievoorziening houdt in dat de stabiele en veranderlijke onderdelen in de 
applicatiearchitectuur van elkaar gescheiden moeten worden. Alleen dan zal een 
organisatie in staat zijn om snel en zonder al te grote consequenties wijzigingen in 
organisatieontwerp en de functionaliteit van applicaties door te voeren. De veran-
derlijke onderdelen, daar waar flexibiliteit noodzakelijk is, dienen daarmee ont-
koppeld te worden van de overige onderdelen.
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De gewenste flexibiliteit binnen de informatievoorziening spitst zich vooral toe op 
de volgende punten:
n    Ontkoppelen van kanalen en inhoud (content)

Multichanneling houdt in dat de aanvrager de vrijheid heeft om zelf te kiezen 
langs welke weg hij de dienstverlening wil afnemen. Over de kanalen heen 
dient de communicatie en dienstverlening transparant te zijn. Het kanaal dat 
gebruikt wordt, mag niet leiden tot verschillen in communicatie of in de leve-
ring van producten en diensten. Deze dienen onafhankelijk van het gebruikte 
kanaal hetzelfde te zijn.

n    Ontkoppelen van kanalen en procesuitvoering 
Triggers en informatie kunnen via meerdere kanalen binnenkomen, maar 
moeten binnen hetzelfde werkproces opgepakt kunnen worden. Vervolgens 
moeten vanuit één werkproces meerdere kanalen ingezet kunnen worden voor 
de daadwerkelijke dienstlevering aan aanvragers. Ontkoppeling van invoer 
(kanalen), verwerking (proces) en uitvoer (kanalen) is dus een voorwaarde voor 
multichanneling en ‘single processing’.

n    Ontkoppelen van processturing en procesuitvoering 
Door processturing en procesuitvoering van elkaar te scheiden in de applicatie-
architectuur ontstaat flexibiliteit in de procesgang. Wijzigingen in het verloop 
van het proces kunnen daarmee eenvoudig verwerkt worden.

n    Ontkoppelen van procesuitvoering en bedrijfslogica 
Door de bedrijfslogica te ontkoppelen van de procesuitvoering ontstaat er één 
bron waarin wijzigingen in de gewenste businessfunctionaliteit eenvoudig aan-
gebracht kunnen worden zonder doorwerking naar andere onderdelen van de 
applicatiearchitectuur. Wijzgingen in wet- en regelgeving kunnen zo op relatief 
eenvoudige wijze doorvertaald worden naar gewijzigde beslisfunctionaliteit.

n    Ontkoppelen van gegevensopslag en -beheer en gegevensgebruik in processen 
Het onderkennen van (authentieke) basisregistraties draagt bij aan het principe 
dat gegevens die reeds elders binnen de overheid bekend zijn, niet nogmaals 
gevraagd worden aan de klant (eenmalige registratie, meervoudig gebruik).

n    Ontkoppelen van informatievoorziening en organisatie-inrichting 
Gebruik en toegang tot functionaliteit dient organisatieonafhankelijk vormgege-
ven te worden. Door de inrichting van de informatievoorziening onafhankelijk 
te maken van de inrichting van de organisatie, worden betere voorwaarden 
gecreëerd om wijzigingen in de organisatie door te voeren en de consequenties 
voor de informatievoorziening beperkt te houden.

n    Ontkoppelen van ketenpartners/gegevensleveranciers 
Samenwerking in de dienstverleningsketen en tussen overheidsorganisaties 
onderling vraagt om voorzieningen, gericht op het ondersteunen van com-
municatie binnen de keten, en om bilaterale gegevensuitwisseling met leve-
ranciers en gebruikers van gegevens (denk aan GBA, Belastingdienst en CBS). 
Wijzigingen in deze uitwisseling tussen afnemers en leveranciers van gegevens 
dienen eenvoudig doorgevoerd te kunnen worden. NORA biedt hiervoor een 
reeks duidelijke richtlijnen.

n    Een gelaagde applicatiearchitectuur 
De gewenste flexibiliteit in de informatievoorziening en de daartoe te realiseren 
ontkoppelpunten in de applicatiearchitectuur moet leiden tot een applicatie-
architectuur waarin meerdere lagen en meerdere functionele domeinen zijn te 
onderscheiden. Dit sluit aan bij hedendaagse architectuurbenaderingen. Het 
belang van een moderne en gelaagde applicatiearchitectuur berust op een in-
middels breed gedragen inzicht.
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Principe 5  Doorbreek de functionele silo’s
Richt organisaties slim, procesgericht in
Veel uitvoeringsorganisaties hebben de afgelopen tientallen jaren een hiërarchi-
sche organisatiestructuur ontwikkeld met als twee uitersten:
n    productgerichte ‘silo’s’ waarbij een businessunit de gehele dienstverlening rond 

een product uitvoert (de businessunit ‘toeslag X’);
n    functionele silo’s waarbij een businessunit een deel van de activiteiten van 

diverse processen uitvoert (de businessunit ‘Klantcontactcentrum’).

Beide strategieën hebben geleid tot complexe organisaties, waarin het vergroten 
van efficiëntie en klantgerichtheid lastig blijkt. Bij productgerichte ‘silo’s’ bleek de 
schaalgrootte tot relatief hoge kosten te leiden en kunnen investeringen in proces-
innovatie en ICT lastig worden gefinancierd. De silo’s zijn vaak sterk intern 
gericht en er is weinig oog voor kruisbestuiving en samenwerking. Optimalisatie 
van functionele silo’s leidt vaak tot suboptimalisatie en afstemmingsproblemen in 
de keten als geheel. Daarnaast leiden deze silo’s vaak tot vergroting van de afstand 
tot de klant. Bij de regelmatig terugkerende structuurwijzigingen binnen organisa-
ties om aan deze problemen het hoofd te bieden, is tot voor kort onvoldoende 
aandacht geweest voor de kracht (of zwakte) van de organisatie: de processen.

Leren van de beste
Vanuit onder andere moderne bedrijven als Toyota en diverse thoughtleaders rond 
Lean en Business Process Management zijn nieuwe beelden aan het ontstaan rond 
organisaties. Trefwoorden hierbij zijn:
n    Generaliseren van processen 

Bij het diepgaand bestuderen van productsilo’s kan vaak worden vastgesteld 
dat veel processen gemeenschappelijke elementen hebben en vaak een overkoe-
pelende kapstok (‘generiek behandelproces’). Zo’n generiek proces kan aan de 
basis staan voor een nieuwe organisatie-indeling. Dit lijkt vaak niet mogelijk, 
maar nadere beschouwing laat zien dat inhoudelijke productregels, de beoor-
delingscriteria rondom de inhoud van een verzoek, het onderscheid maken. De 
procesgang is in abstracto gelijk: de processtappen voor het behandelen van een 
aanvraag, ongeacht waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn altijd hetzelfde.

n    ‘Mass-customization’ 
Het is mogelijk om complexe overheidsproducten in componenten op te delen 
en hierbij terugkerende componenten te standaardiseren. Maatwerk wordt zo 
een meer efficiënt ‘assembleren’. Veel gebruikte componenten en bijbehorende 
activiteiten kunnen dan worden geclusterd in hoog-volume productie-eenhe-
den, waarbij met IT-investeringen diverse schaalvoordelen kunnen worden 
benut.

n    Procesgericht inrichten 
Door vanuit het proces te denken, in plaats van in afdelingen, kunnen beno-
digde (waardetoevoegende) activiteiten scherp worden afgebakend en binnen 
de organisatie in afdelingen worden geclusterd, waarbij het proces als uitgangs-
punt geldt. In organisaties die dit adopteren wordt het leveren van diensten een 
‘rijgen van activiteiten en afdelingen aan een procesdraad’. Door verantwoorde-
lijkheid en sturing op dit ‘rijgproces’ (procesmanagement) in te richten, blijft er 
oog voor effectieve uitvoering én klantgerichtheid.

n    Flexibilisering van arbeid 
Door generieke componenten in overheidsproducten te vertalen naar activitei-
ten met goede IT-ondersteuning kan gewerkt worden naar een situatie waarin 
medewerkers flexibeler zijn in te zetten (dus niet alleen in één productsilo of 
functionele afdeling). Dit leidt tot meer flexibiliteit en cohesie in de organisatie.
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Principe 6  Match processen aan werkvormen, aan IT 
Richt processen in met de matchende werkvorm en bijbehorende  
IT-ondersteuning
In de inrichting van werk binnen organisaties zijn verschillende mogelijkheden, 
die afhankelijk zijn van het karakter van de dienstverlening (met aspecten als de 
mate van maatwerk, de hoeveelheid mensen en kennis die bij uitvoering nodig is). 
Een centraal aspect hierbij is ‘werkvorm’. Een werkvorm definiëren we als een 
bepaalde manier waarop werkzaamheden (en bijbehorende informatievoorziening) 
worden georganiseerd, uitgevoerd en gecoördineerd (om zo bepaalde dienstverle-
ning tot stand te brengen). Het diagram in figuur 2 is een eenvoudige classificatie 
van processen. We tonen hierbij vier veelgebruikte werkvormen, met enkele voor-
beeldprocessen.

Fig. 2: Classificatie van processen

 Mate van 
benodigde

vrijheid

Directe
afhandeling

Seriële
afhandeling

Zaakgerichte
afhandeling

Collectieve
samenwerking

Voorbeeld
• Een inhoudelijk vraag
• Een status vraag

Voorbeeld
• Eenvoudige vergunning
• Eenvoudige subsidie

Voorbeeld
• Ontwikkelen gebiedsplanning
• Beleidsontwikkeling & evaluatie

Voorbeeld
• Beroep & bezwaar
• Klacht
• Complexe vergunning
• Complexe subsidie

Hoeveelheid mensen/kennis
die nodig is voor afhandeling, 

mate van benodigde 
samenwerking/afstemming

In het kort

Werkvorm Beschrijving IT-ondersteuning

Directe afhandeling Een klantverzoek wordt direct 
vervuld

Selfservice regelgestuurde webportalen
Callcenters met callcenter-medewerkers 
die ondersteund worden door kennis-
toepassingen

Seriële afhandeling Stapsgewijs wordt een proces 
afgelopen (‘lopende band’)

Workflowmanagement, ECM/documen-
troutering

Zaakgerichte afhandeling Een casemanager coördineert uit-
voering van een zaak en faciliteert 
kenniswerkers met zaakinformatie 
en taken 

Casemanagement

Collectieve samenwerking Een groep samenwerkende 
mensen convergeert naar een 
resultaat

Groupware, sociale technologie, human 
interaction managementtechnologie
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Organisaties kiezen helaas op basis van gewoonte en bestaande kennis vaak voor 
werkvormen (en bijbehorende IT) die niet optimaal aansluiten op het karakter 
van de dienstverlening. Dit leidt tot minder effectieve uitvoering (te star, te flexi-
bel), waarbij tevens mogelijkheden van moderne technologie niet of te weinig 
worden benut.

Spaghetti-procesmodellen?
Het is belangrijk om bij procesautomatisering het karakter van dienstverlening en 
benodigde werkvorm vooraf goed te leren kennen: het bepaalt aanpak en keuze 
voor technologie. Een workflowmanagementsysteem invoeren ter ondersteuning 
van zaakgericht werken leidt tot spaghetti-procesmodellen, in collectieve samen-
werking te weinig oog hebben voor de intensieve mate van afstemming die vereist  
is, leidt tot verwarring, misverstanden en vertragingen.

Zaaksturingsmodel!
Aanvragen waarbij in meer of mindere mate sprake is van de noodzaak tot diffe-
rentiëring van een afhandelingsproces op grond van kenmerken van de aanvraag 
of de persoon die de aanvraag indient, kunnen moeilijk ondersteund worden door 
een ‘fabrieksmatige’ inrichting. De scheiding tussen front- en backoffice is hier 
afhankelijk van de situatie minder scherp. Besturing moet dan plaatsvinden op het 
niveau van de (individuele) aanvraag. In dergelijke situaties biedt een zaakstu-
ringsmodel voor de organisatie, planning en bewaking van het werk uitkomst. De 
betreffende aanvraag wordt dan toegewezen aan een casemanager die verantwoor-
delijk is voor het opstellen van een behandelplan en de planning en bewaking op 
de tijdige afhandeling. Uitvoering van de werkzaamheden vindt over het algemeen 
plaats in een team van mensen in één of meerdere backoffices.

Fig. 3: Generiek fasemodel voor afhandeling

 

Registreren

Taakschermen

Caseafhandelingssysteem

Zaakdata
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Casemanager
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In het diagram in figuur 3 schetsen we delen van een IT-omgeving waarmee der-
gelijke processen kunnen worden ondersteund.
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Generiek fasemodel
Kern van zo’n systeem is een generiek fasemodel waarbinnen zaken worden afge-
handeld. Per fase kunnen ‘wolken’ aan taken of procesfragmenten worden geïden-
tificeerd, die nodig zijn om zo’n fase correct uit te voeren. Hierbij wordt niet uit-
gegaan van een rigide procesmodel, maar van dynamische behandelplannen, die 
worden geassembleerd uit de wolk, op basis van zaakdata en bedrijfsregels of 
beslissingen van de casemanager. Behandelaars kunnen vervolgens via taakscher-
men taken uitvoeren, op basis van het dynamische behandelplan. Vaak ontsluiten 
ze hierbij taakgerichte kennis, in de vorm van bijvoorbeeld checklijsten en werk-
instructies. Afronding van taken leidt tot bijgewerkte zaakdata, die weer kunnen 
leiden tot additionele taken.

Case: Geautomatiseerde afhandeling met handmatige ‘uitstapjes’

Een grote uitvoeringsorganisatie verwerkt in één van haar primaire processen 25 miljoen 
meldingen per jaar. Als er iets relevants gebeurt in het leven van een burger, wil de 
organisatie daar bericht van krijgen. Van de burger zelf, via basisregistraties of van 
derden. De meeste worden volledig geautomatiseerd afgehandeld. In sommige gevallen 
is handmatige behandeling noodzakelijk:
n  dat wat weinig voorkomt en lastig te automatiseren is;
n waar getoetst moet worden tegen subjectieve criteria (‘is het product waar subsidie 

voor wordt aangevraagd innovatief’, ‘is deze persoon een gevaar voor openbare orde 
en veiligheid’);

n dat wat kennelijk onjuist is;
n dat wat twijfelachtig is.

Er volgen dan uitstapjes van het geautomatiseerde behandelen naar handmatig 
behandelen: Uitval en Uitworp. Zo’n uitstapje duurt steeds zo kort mogelijk; het resultaat 
wordt zo snel mogelijk weer teruggegeven aan geautomatiseerd behandelen. Hierbij geldt 
als motto: ‘de medewerker stuurt het proces’. Het draait om snelheid en werk wordt 
‘direct’ opgepakt. Alle workitems komen in één bak, waaruit iedereen selecteert. Iedereen 
mag alles behandelen tenzij dat om kwalitatieve of beveiligingsredenen ongewenst is. 
Er is bewaking op behandeltijd. Prioriteit stijgt met het korter worden van de resterende 
behandeltijd. Het resultaat is steeds een van de volgende:
n een aangepaste melding;
n een ambtelijk vastgestelde grondslag;
n een ambtelijk vastgestelde beslissing;
n een akkoordverklaring van het door geautomatiseerd behandelen voorgestelde 

resultaat;
n buiten behandeling stellen van de melding.

Soms is er burgercontact nodig. Dat gebeurt per telefoon, slechts als het niet anders kan, 
wordt de burger per brief benaderd en moeten we op antwoord wachten.

Competente medewerkers
We gaan uit van ‘de competente medewerker’. De medewerker ziet een behandelscherm, 
waarop hij gereedschappen kan kiezen om het geval af te handelen. Belangrijk 
gereedschap is het Klantbeeld van de burger. Dit toont een geïntegreerd beeld van 
Feiten, Grondslagen, Beslissingen, Beschikkingen, Meldingen, Lopende Zaken, 
Klantcontacten, Correspondentie en dergelijke.

Het werkaanbod is nominaal en wordt dus niet gedoseerd. Wat rest bij groei van 
werkaanbod is het flexibel bijschakelen van extra capaciteit. Productiebesturing kijkt 
daarom dagelijks naar ‘hoeveel komt erbij, hoeveel gaat eraf en gaat dat snel genoeg’.
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4 Sociale Innovatie, rede van dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER, bij het congres ‘Research for Innovation’, 
gehouden bij Inscope, op 3 juni 2008 in Rotterdam 
http://www.ser.nl/nl/actueel/toespraken van de voorzitter/20080603.aspx

Tijdens afhandeling van de zaak heeft de behandelaar toegang tot diverse docu-
menten (ingekomen, uitgegane) en kan tevens op basis van zaakdata en bedrijfs-
regels output (in de vorm van documenten of meer technische berichten) worden 
gegenereerd en verzonden naar klant en ketenpartners.

De mogelijkheid voor teamleiders en managers om ‘realtime’ de afhandeling van 
zaken te kunnen volgen en sturen (door inzicht in stuurgegevens als werkverde-
ling, doorlooptijden, e.d.) wordt door een dergelijke opzet sterk verbeterd.

Ketens en samenwerkingsverbanden coördineren
Het zaakgericht werken is een goed model om kennisintensieve activiteiten te 
coördineren binnen ketens en samenwerkingsverbanden. De technologische ont-
wikkelingen van de afgelopen vijf jaar hebben gezorgd voor een situatie waarin 
zaakgericht werken goed kan worden ondersteund en faciliteren oplossingen met 
voldoende flexibiliteit, waarbij bestuurbaarheid en aanpasbaarheid zijn gewaar-
borgd.

Een typische casemanagementoplossing bestaat uit een samenspel van technologie 
rond portals, digitalisering, documentmanagement/ECM, Business Process 
Management, business rules, outputgeneratie en integratiecomponenten naar 
basisregistraties en andere administratieve systemen (ERP).

Concrete invullingsvormen
Capgemini heeft breed ervaring opgedaan met dit soort oplossingen. In onze erva-
ring zijn er verschillende manieren om invulling te geven aan dergelijke oplossin-
gen, waarbij de keuze sterk afhangt van de gewenste functionaliteit en context van 
de organisatie.

Mogelijke invullingen zijn:
n    invoering van een algemeen pakket dat alle benodigde functionaliteit kan 

leveren (o.a. SAP, Oracle/Siebel);
n    een aanpak waarbij documentmanagement centraal staat (o.a. IBM Filenet, 

Documentum, Open Text LiveLink);
n    een aanpak waarbij Business Process Management-ondersteuning als basis 

wordt genomen (o.a. Pallas Athena, Be Informed, Pegasystems);
n    een ‘Best of Breed oplossing’ waarbij de meest geschikte software geïntegreerd 

wordt tot complete oplossingen;
n    en uiteraard maatwerk waarbij van de grond af aan de meest optimale oplossing 

wordt ontwikkeld.

Principe 7  Ondersteun de kenniswerker 
Flexibele technologie, gericht op kennisverwerking, kennisproductie en 
samenwerking
Kenniswerk is in sterke opmars, zoals Porter al voorspelde en zoals wordt beves-
tigd door onderzoeken van McKinsey. De voorzitter van de SER, Rinnooy Kan, 
verbond in 2008 in een lezing kenniswerken met de ‘derde industriële revolutie’.4 
‘Wikinomics’ is in korte tijd een bekende term geworden, iedereen kent Hyves. 
Discussies op LinkedIn over ‘Het nieuwe werken’ worden gevolgd door zeer veel 
geïnteresseerden. In de ontwikkelingen rondom de organisatie van het kennis-
werk wil de overheid een voortrekkersrol vervullen, zoals onder meer blijkt uit  
de publicaties rondom het thema ‘ambtenaar 2.0’ (www.ambtenaar2.0.nl) Telkens 
weer wordt duidelijk: kenniswerken is sámenwerken.

PLEIO
Samenwerken betekent, binnen de publieke sector met zijn vaak complexe dienst-
verlening, over het algemeen verbindingen maken over de grenzen van de organi-
satie heen verbindingen met de klant, verbindingen met professionals in andere 
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organisaties, verbindingen met collega-professionals die thuis werken. Een prach-
tige illustratie van deze ontwikkelingen ontstaat op het moment dat we dit white 
paper schrijven (mei 2010); de ‘geboorte’ van PLEIO. PLEIO staat voor Plein 
Overheid en heeft als ambitie een samenwerkingsplatform te zijn voor de gehele 
overheid.

De ontwikkeling in productiviteit van kenniswerkers blijkt nog sterk achter te 
blijven in vergelijking met productiebedrijven. Er is hierbij nog een wereld te 
winnen aan optimale ondersteuning van kenniswerkers. Ontwikkelingen in de 
technologie rond casemanagement en business rules management hebben ertoe 
geleid dat het inmiddels steeds beter mogelijk is een IT-omgeving te creëren waar-
in kenniswerkers veel productiever zaken kunnen afhandelen.

We zijn verder gekomen
Ook de ondersteuning van kennisverwerking en -verwerving zelf is sterk aan het 
verbeteren. IT-ondersteuning van kenniswerkers is lange tijd het domein geweest 
van algemene tools (kantoorautomatisering, e-mail en met name registratieve 
systemen). Veel van de taken van een kenniswerker bij de afhandeling worden 
niet of nauwelijks ondersteund. De afgelopen vier jaar is er onder de noemer Web 
2.0 een explosie van web-based toepassingen ontstaan die allerlei vormen van 
samenwerking mogelijk maken.5

We kunnen nog verder gaan
Organisaties lijken echter moeilijkheden te ondervinden in de adoptie van deze 
mogelijkheden. Een deel van de moeilijkheden lijkt betrekking te hebben op het 
inpassen ervan in de reeds aanwezige technische infrastructuur en beveiliging: hoe 
geef ik mensen de mogelijkheid tot samenwerking over de grenzen van de organi-
satie als mijn beveiligingsbeleid juist gebaseerd is op het zetten van duidelijke 
‘muren’ op die organisatiegrenzen?

Cloud computing
Veel van de hiervoor genoemde toepassingen voor samenwerking worden ‘in the 
cloud’ aangeboden: stukjes software met een welomschreven functionaliteit wor-
den als dienst aangeboden en kunnen zonder veel problemen worden gebruikt in 
en naast bestaande software. Er ontstaat als het ware een parallelle ‘infrastructuur’ 
in de cloud, waarop functionaliteit wordt aangeboden, die naar believen geduren-
de een korte periode of ‘permanent’ gebruikt kan worden. We voorzien een grote 
groei in de mogelijkheden van deze ‘services in the cloud’ in de samenwerking 
tussen professionals en organisaties. Er zullen clouds ontstaan met meer of min-
der aandacht voor beveiliging (zie http://opencloudmanifesto.org/Cloud_
Computing_Use_Cases_Whitepaper-3_0.pdf voor een overzicht van de ontwikke-
lingen op dit gebied) waarbinnen allerlei brokjes functionaliteit worden aangebo-
den, die (als gevolg van open standaarden) op eenvoudige wijze aan elkaar geklikt 
kunnen worden. Organisaties doen er goed aan om in hun architecturen rekening 
te houden met deze ontwikkeling en een architectuurstijl te ontwikkelen waar 
veel ruimte is voor deze wolken.

Dit kan bijvoorbeeld door clouds te categoriseren naar hun type (private, commu-
nity en public). Daarnaast heb je nog het aloude rekencentrum. De architectuur 
van de toekomst kan dit type cloud al combineren met de ‘oude wereld’, zodat 
organisaties maximale keuzevrijheid hebben waarin zij hun ICT kunnen wegzet-
ten.

Wij denken dat de komst van de cloud ook consequenties zal hebben voor traditi-
onele ICT-projecten. Op basis van gerichte pilots in de cloud worden vragen uit 
de ‘business’ na een aantal weken ook veel sneller duidelijk. De cloud is feitelijk 
een vorm van virtualisatie en serviceoriëntatie op alle niveaus.

5 Een uitgebreide analyse van de heersende trends in IT vindt u in Capgemini’s TechnoVision: 
http://www.nl.capgemini.com/expertise/publicaties/technovision-2012/
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Bij alle antwoorden op de ontwikkelingen die plaatsvinden in en rondom uitvoe-
ringsorganisaties is het realiseren van structurele flexibiliteit een belangrijk aspect. 
Organisaties moeten in staat zijn om zich relatief snel, maar met behoud van 
excellente dienstverlening en tegen aanvaardbare kosten aan te passen aan veran-
deringen, of dat nu een samengaan van organisaties betreft, een outsourcing van 
onderdelen van de bestaande organisatie of het realiseren van nieuwe vormen van 
dienstverlening.

De ontwikkelingen op het terrein van ICT hebben de afgelopen tien jaar een realisa-
tie laten zien die deze behoefte aan structurele flexibiliteit op een adequate wijze 
kan ondersteunen. Capgemini heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden van orga-
nisaties in dit lastige transformatieproces en deelt deze ervaring graag met u.

4 Afsluiting



IN
/3

D
-0

29
.1

0/
 ©

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 /

 Q
ua

ys
id

e 
 (c

ov
er

)

Copyright © 2010 Capgemini. Alle rechten voorbehouden

Capgemini, wereldwijd 
een toonaangevende aan-

bieder van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten, stelt zijn klanten in 
staat te transformeren en betere prestaties 
te realiseren door middel van technologie. 
Capgemini verschaft nieuwe inzichten en 
mogelijkheden, waardoor klanten meer 
vrijheid krijgen om optimale resultaten  
te realiseren. Hierbij werkt Capgemini op 
een onderscheidende manier samen met 
zijn klanten: the Collaborative Business 
Experience™. Bovendien wordt gebruik-
gemaakt van het eigen wereldwijde leve-

ringsmodel Rightshore®, dat op een even-
wichtige manier getalenteerde professio-
nals uit verschillende locaties samenbrengt 
in één team dat de best mogelijke oplos-
singen voor klanten creëert en levert. 
Capgemini heeft vestigingen in meer dan 
30 landen en heeft wereldwijd 90.000 
medewerkers in dienst.  
De organisatie realiseerde in 2009 een 
omzet van 8,4 miljard euro. 
Meer informatie:  
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Over Capgemini

®®



IN
/3

D
-0

29
.1

0/
 ©

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 /

 Q
ua

ys
id

e 
 (c

ov
er

)



www.nl.capgemini.com

Capgemini Nederland B.V.
Papendorpseweg 100
Postbus 2575 - 3500 GN  Utrecht
Tel. 030 689 00 00
Fax 030 689 99 99

Address-Country
Address-Info
Address-Info 
Address-Info 
Phone 00 000 000 000

Address-Country
Address-Info
Address-Info 
Address-Info 
Phone 00 000 000 000


