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• Inleiding

• Schets project en resultaten

• Toelichting processen 

Agenda



Enschede

• 157.907 inwoners, 60 nationaliteiten 

• Enschede, Lonneker, Boekelo, 

Usselo en Glanerbrug

• Dimpact gemeente



• Eerder al AR Inkomen

• Dubbel administratie

• Privé Excel lijsten 

• Klanten uit beeld, oplopende wachtlijsten

• Wens zaakgericht werken 

• AVG

Aanleiding



• Eenduidig en actueel klantbeeld

• Optimaal gebruik van aanwezige systemen

• De medewerker optimaal inzetten

• De waarheid op één plek registreren

• Uniformeren processen met ruimte voor 

eigen professionele invulling

Doelen en kaders (1) 



• Communicatie met de burger (ook) digitaal 

en beter

• Efficiëntere processen, voorinvullen 

rapportages

• Geen nieuwbouw of uitbreiding

Doelen en kaders (2) 



Applicatierationalisatie dekt niet de lading

Applicatierationalisatie

& Procesherontwerp

& Informatie op orde

& Zaakgericht werken

& AVG compliant



Projectmatige aanpak



1. In kaart brengen huidige situatie

2. Analyseren huidige situatie

3. Herontwerpen

Fase 1 projectaanpak: Wat gaan we doen? 



• Duiden processen

• IST op hoofdlijnen (er was eigenlijk geen 

eenduidige IST situatie)

• SOLL op hoofdlijnen

• Afbakening zaak in de context van Werk

• Uitwerking naar de verschillende zaken



Typisch proces IST



IST op hoofdlijnen



SOLL op hoofdlijnen



• Ruimte om invulling te geven aan eigen werk

• Afdwingen van het doorlopen van een uniform 

proces

• Administratie zo veel mogelijk bij 

procesondersteuners

• Voortgang zaak intern gedetailleerder dan extern

Uitgangspunten fase 2



1. Valideren herontwerp 

2. Detailleren herontwerp

3. Implementeren

4. Testen

5. Opleiden

Fase 2: We gaan het doen!!



• Onderzoek Arbeidsmogelijkheden (WOA)

• Begeleiding naar Werk (WBW)

• Loonkostensubsidie (WLKS)

• WerkLeerTrajecten (WLT)

• Voorziening Aanvraag (WVA)

Werkprocessen (=zaken) van Werk





• Ter vervanging van de Excel lijsten

• Zelf genereren via Cognos

Business Intelligence



• Communicatie: vooral intern, veel en met alle 

Werk-medewerkers

• Testen: testen, testen en nog meer testen

• Opleiden: dagdeel oefenen nieuwe werkwijze

• Migratie: allemaal van start kunnen

• Live op 1 oktober

Belangrijke projectactiviteiten



• inzicht

• matching

• tijd voor de inwoner

• tevreden medewerkers

• eenduidigheid

• voldoen aan AVG 

Geregeld: meer….



• administratieve lasten

• systemen

• kosten

• lokaal werken

…. En minder



• Medewerkers vanuit verschillende disciplines

• Externe expertise en handjes

• Projectmatig aangestuurd

• Draagvlak binnen de organisatie

• Betrokkenheid teamleiders en managers

• Projectleden ‘verkopen’ in eigen team

Succesfactoren



• Aanpak generiek, geschikt voor andere 

gemeenten / domeinen, bijv. Handhaving, 

Openbare ruimte, Sociaal domein

• Niet specifiek voor Dimpact gemeenten

• Processen generiek, laten ruimte voor 

eigen inkleuring

Tot slot: generieke aanpak & oplossing



Bedankt
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Linda Hegeman l.hegeman@enschede.nl

Henny de Vos henny.devos@innovalor.nl

Ivar Ofman ivar@ofmanconsultancy.nl



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 27 november

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019

– 14 maart - 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



