
Procesinnovatie 
Bedrijfsvoering ondersteunend aan beleid 
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Stelling 

“If you do what you always did,  
you get what you always got” 

Stelling: 
•  Niet efficiency, maar de durf om te innoveren en processen écht anders 

te doen, bepaalt het resultaat in termen van kwaliteit als in  €.  
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Casus 

Digitaliseren Melding Openbare Ruimte 
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Aanleiding 

•  Gemeente heeft Antwoord 
•  Ombuiging 8 fte 
•  Melding Openbare Ruimte: hoog volume 20.000 per jaar 
•  Meerdere afdelingen in het proces (+ 4) 
•  Verouderd systeem ter ondersteuning van het proces 
•  Aanschaf nieuw zaaksysteem 

4 
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Belangen 

KCC 
Focus: Sturing op dienstverlening 

Taakstelling: 8 fte 

Uitvoering 
Focus: vervanging systeem 

IBT 
Focus; zaaksysteem & 

rapportage 
Integrale aanpak 
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Durf te innoveren; pro-actief / re-actief 

“het proces 1-op-1 overzetten naar een nieuw systeem levert niets op”  
 
Welke rol vanuit de middelen functie, als de lijn het initiatief niet 

neemt? 
 
Opdrachtgeverschap altijd in de lijn? 
  
Aanpak “de wasstraat” 
1.  Proces opnieuw opbouwen 
2.  Vanuit het perspectief van de “klant”  
3.  Pakt dit integraal aan (lean, DIV, IT) 
4.  En zorg voor een continue ontwikkeling “operational excellence”  
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Innovatie & weerstand 
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Rol Middelen bij Weerstand 

Middelen als breekijzer?  
 

- vanuit een vakinhoudelijke / objectieve rol 
adviseren  
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Sleutel tot succes? 

Intermenselijke samenwerking? 
 
 

Moet dat van bovenaf gestuurd worden of 
geef je mensen de ruimte? 
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Resultaten 
Proces: 
•  Geïmplementeerd nieuw proces 
•  Digitale aanmelding via website, app of KCC 
•  Melding direct bij de juiste afhandelgroep (reductie stappen) 
•  Digitale afhandeling op ‘straat’ (geen werkbonnen en verwerking) 

Sturing 
•  Management stuurinformatie beschikbaar over de hele keten 
•  Management informatie ook beschikbaar voor niet direct betrokkenen zoals 

wijkmanagement 
•  Reductie +/- 2 fte en €25.000 p/j 

 
Continue verbetering 
•  Proces eigenaar en procesmanager (incl. rol beschrijving) 
•  Stuurinformatie en besturingsmodel  

•  Binnen 4 maanden 
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Stellingen 

Intermenselijke samenwerking is sleutel voor succes  
 
 

Moet  dat van bovenaf gestuurd worden of geef je 
mensen de ruimte? 
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Stellingen 

Opdrachtgeverschap ligt altijd in de lijn  
 
 
 

hoe breng je, je expertisen vanuit middelen in? 


