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Onderwerpen 



Werkervaring 
2014 – heden: Gemeente Haarlem (Chief Data Officer) 
 
2010 – heden: Gemeente Haarlem (manager kenniscentrum stuurinformatie) 
 
1999 – 2010: PricewaterhouseCoopers (senior manager), Amsterdam & 
Auckland (Nieuw Zeeland) 
Specialismen: Data Management (Data Analyse, Data Conversie, Data 
Quality, Master Data Management, Business Intelligence) 
 
1997 – 1999: ORMIT (SAP Retail trainee), gedetacheerd bij Vendex 
Speciaalzaken Groep 
 
1996 – 1997: Van Nes Research Management (statistisch analyst) 
 
Opleidingen 
2003: Master of Transport & Logistics [MTL], TIAS Tilburg 
1997: Econometrie, Operations Research [drs], Vrije Universiteit Amsterdam 

1. Introductie 
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Even voorstellen 



1. Introductie 
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Organogram Gemeente Haarlem 



•  Leidinggevenden: complex aanvraagproces 
•  Externe inhuur 2012: € 17,4 mln 
•  Accountant: autorisaties binnen financieel systeem 
•  Programma Basis op orde 
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1. Introductie 

Shared Service Center groeimodel 
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1. Introductie 

Shared Service Center groeimodel 
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1. Introductie 

Shared Service Center groeimodel – resultaten 
enquête 



1.  Waar bevinden jullie je binnen Service Center Groeimodel? 
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Discussie 

Vragen (workshop) 



Hoofdlijnen van het instroomproces 

2. Instroom 
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2. Instroom 
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2. Instroom 
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2. Instroom 
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Instroomactiviteiten voor behandelaars 

2. Instroom 
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2. Instroom 

Monitoren proces via QlikView 
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2. Instroom 

Instroomactiviteiten voor behandelaars 



1.  Wat zijn de meest gehoorde klachten rondom in-, door- en 
uitstroom bij jouw gemeente? 

2.  Welke prioriteiten zou een dergelijk project hebben bij jouw 
gemeente? 

3.  Hoe ver zijn jullie? 
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Discussie 

Vragen (workshop) 



Hoofdlijnen van het uitstroomproces 

3. Uitstroom 
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Voorbereiding (automatisch generatie formulieren 
in eBase) 

3. Uitstroom 
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Verzamelen informatie 

3. Uitstroom 
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Bericht aan manager 
Beste …, 
 
Voor de uitstroom van … is jouw goedkeuring vereist, klik daarvoor op onderstaande link. 
http://forms.haarlem.nl/ufs/ufsmain?formid=UITSTROOM_GOEDKEUREN 
 
Wanneer je van mening bent dat jij niet de juiste persoon bent om deze uitstroom goed te 
keuren, dan kan je ook een andere leidinggevende selecteren en zal deze de uitstroom 
verder behandelen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Gemeente Haarlem 

3. Uitstroom 
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Bericht aan uitstromer 
Beste …, 
 
Op 01-10-2014 ga je onze organisatie verlaten. Volgens onze registratie heb je op dit 
moment de onderstaande hardware in bezit. Deze hardware kan op je laatste werkdag 
worden ingeleverd bij het centraal innamepunt op de Refter (Stadhuis). Wanneer je van 
mening bent dat (elementen) uit onderstaande lijst niet correct zijn, verzoeken we om een 
email te versturen aan Annemiek Timmers, waarin je specificeert wat er niet correct is. 
Hierna zal contact opgenomen worden met jou. 
 
Mobiele_hardware: 
- w510 M3-A660A (Laptop) [ SN: SR978YAT ] 
- galaxy S2  (Smartphone) [ SN: RG4B751499V ] 
 
Indien relevant, zorg s.v.p. dat het verlof (tussen laatste werkdag & formele 
uitdiensttredingsdatum) volledig is geregistreerd binnen Youpp. Tevens vragen we te 
zorgen dat de uren zijn geboekt t/m de formele uitdienstdatum. Tot slot vragen wij je, indien 
van toepassing, je locker en plank te ontruimen en je sleutel (tezamen met de mobiele 
hardware) in te leveren bij het centraal innamepunt. 
 
Vriendelijke groet, 

3. Uitstroom 
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3. Uitstroom 

Uitstroomactiviteiten voor behandelaars 
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4. Doorstroom 

Uitstroomactiviteiten voor behandelaars 
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•  Primaire successen 
•  Klanttevredenheid (1 loket en inzicht in status) 
•  Procesverbetering (standaardisatie berichtenverkeer) 
•  Kostenreductie 
•  Verbetering data kwaliteit 

•  Neveneffecten 
•  Versterking ketendenken 
•  Bewustwording toegevoegde waarde procesregie 
•  Bewustwording essentie van testen 

24 

5. Leerpunten 

Successen & neveneffecten 



•  Succesfactoren 
•  Project management 

•  Fasering van het project 
•  Betrokkenheid van directie tot werkvloer 
•  Aanwijzen coördinatoren & periodiek overleg 
•  Nazorg 
•  Doorzettingsvermogen 

•  Informatie architect: een stevig fundament gaat boven 
de snelheid => zelfde componenten 
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•  Aandachtspunten 
•  Complexiteit (details, ketendenken) 
•  Onderschatting (coordinatoren, 

management) 
•  Systeemwisseling (aanbesteding) 
•  Van project naar inbedding 

5. Leerpunten 

Succesfactoren & aandachtspunten 



1.  Wat zijn volgens jullie de aandachtspunten en hoe zou je 
daar op sturen? 
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Discussie 

Vragen (workshop) 
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6. Doorontwikkeling 

Huidige fasering en toekomstige 
doelstellingen 



1.  Onder welke voorwaarden kan getoonde oplossing worden 
gedeeld over meerdere gemeenten en welke barrieres 
moeten worden opgelost? 

2.  Welke elementen wel van belang, welke niet? 
3.  Welke processen lenen zich ook voor een dergelijke 

aanpak? 
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Discussie 

Vragen (workshop) 



Proces - aanvraag tijdelijk werk 

Appendix: Proces ATW 
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Appendix: Proces ATW 
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Mijlpalen verleden, heden & toekomst 

2008 2009 2010 

Versie “3.0” e.v 
Alle juiste KPI’s 

1 dashboard, 1 waarheid 

Gebruik QlikView 1.0 nog niet 
op het gewenste niveau 

Sterke toename gebruik 
dashboard QlikView voor 

korte en lange termijn sturing 

Formaliseren 
formatie 

Financierings
model QV 

2e QV 
ontwikkelaar 1e QV 

ontwikkelaar 

Van sectoren-model 
naar  hoofdafdelingen 
model en introductie 
van Middelen en 
Services 

QlikView wordt de gemeentebrede tool 
voor management informatie (op termijn 
vervanging van Cognos, Crystal Reports, 
Access en vele Excelsheets,…) 

Senior 
ontwikkelaar 

CDO 

Integratie van dashboards; 
inbedding in de P&C cyclus 

http://w
w

w
.qlikview

.com
/us/explore/custom

ers/custom
er-listing/h/haarlem

-gem
eente 

Versie 2.0 
Toegankelijker,  

Gebruiks- 
vriendelijker 

en meer KPI’s 
Brede uitrol 
Qlikview 1.0 

KPI’s Personeel 
(PION) Financiële 

KPI’s (GFS) 
  

Gedeeltelijke 
uitrol QlikView 

basisset 
KPI’s Personeel 

(PION) 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
 

Meervoudig 
dashboards 

Data governance structuur 
Doelen management 

Procesgerichte 
sturing 

Inhuur van 17 naar 7 mln 

Go-live instroom 

Appendix: Sturing in QlikView wordt steeds geavanceerder 
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Indruk van de mogelijkheden 
Appendix: Stuurinformatie met QlikView - visualisatie 
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