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‘Ik heb er zin in, het is ook 
dit jaar weer een mooi  
programma.’ 

‘Ik ben vandaag voor het 
eerst aanwezig. Ik verheug 
me op een mooie ontmoeting 
van Rijk en gemeenten.’ 

‘Ik verwacht hier mijn netwerk 
uit te breiden.’ 



D ick Emmer, wethouder Financiën 
van de gemeente Zaanstad opent 
de werkconferentie. Uit zijn verhaal 

spreekt de trots op de gemeente Zaanstad 
en de herinrichting van de binnenstad waarbij gekozen is 
voor een verbinding van de locatie met de geest van de stad. 
Hoe de architect Soeters daar vorm aan heeft gegeven zie je 
als je vanuit het station de stad binnenwandelt.
Shared services staan voor hem voor het delen van ken-
nis. Dit is van toenemend belang, zeker in deze tijd waarin 
problematiek alleen maar complexer wordt. Hij benadrukt 
het belang van het kennen van je eigen waarden en die van 
de ander. Het gaat bij samenwerking om ruimte geven en 
verbinden op basis van gezamenlijke waarden. Inspiratie 
heeft hij gekregen uit het werken met kernkwadranten (wat 
kan ik leren van iemand waar ik een hekel aan heb?) en de 
boeken van Filip Vandendriessche (waarom uw oplossing het 
probleem is). 

Mensen hebben meer  in hun mars dan waar nu 
gebruik van wordt gemaakt binnen de organisatie. 
Jaring Hiemstra roept de aanwezigen op een appèl 

te doen op dit extra vermogen en daar gebruik van te maken. 
Een manier is het letterlijk ontregelen van organisaties. Zo is 
een middelgrote gemeente bezig met een experiment met het 
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te zetten en te experimenteren met wat daarmee bereikt kan 
worden, als voorbeeld noemde hij het bij elkaar brengen van 
de zorgvrager en zorgbieder. Er is op dit vlak veel mogelijk, er 
zijn al mooie voorbeelden van. Grote vraag is: wat houdt ons 
tegen? Wel, het is gewoon lastig is. Zijns inziens is het nodig 
om de inhoudelijke, technische en organisatorische kennis bij 
elkaar te brengen. Big data en social media combineren. Dan 
gebeurt er wat! Hij roept de directeuren op te experimenteren, 
samen te werken en ervaringen te delen. Tot slot kreeg de 
zaal de gelegenheid om in twee- of drietallen ervaringen met 
experimenteren uit te wisselen. 
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Kennisdelen
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Eric Ossel, directeur van Servicepunt71, is voorzitter 
van het directeurennetwerk SSC/Bedrijfsvoering, verant-
woordelijk voor de jaar- lijkse werkconferentie. Hij is deze 
conferentie dagvoorzitter en benadrukt in zijn toespraak het 
belang van het delen van kennis en ervaringen gelet op over-
eenkomsten tussen gemeenten. In de bedrijfsvoering is bijna 
iedereen bezig met de 4 K’s: kwaliteit verbeteren, kosten 
beperken, kwetsbaarheid verminderen en kansen voor mede-
werkers verhogen. Het is nuttig om met elkaar ervaringen te 
delen over hoe we hiermee bezig zijn. Later op de dag vragen 
we hem wat hij van deze dag vindt:

“Ik vind het mooi om te zien hoe betrokken iedereen 
met bedrijfsvoering bezig is en hoe enthousiast 
daarover onderling ervaringen worden gedeeld. 
Niet alleen kennis delen via het digitale platform. 
maar elkaar daadwerkelijk ontmoeten werkt. Na 
het congres zul je elkaar hierdoor ook sneller 
opbellen, je hebt iedereen even gezien en dat 
maakt het makkelijker weer contact met elkaar 
te zoeken. In de toekomst zie ik dit congres 
ook zeker blijven bestaan. Elkaar ontmoeten, 
sharen van inzichten en ervaringen, samen 

werken en elkaar sterker maken levert 
veel op, zo blijkt ook vandaag. 

Het is hierbij wel zaak 
om te blijven kijken 
wat precies past, wat 
de nieuwe ontwik-
kelingen zijn en wat 
inspireert. Daarnaast 
zijn we als netwerk 
bezig om te kijken 
of naast ons digitale 
platform en de Linke-
dIn-groep ook een 
app passend zou 
kunnen zijn om er-
varingen te delen. 
De energie die het 
geeft om elkaar 
face-to-face te 
zien blijft van 
belang, vandaag 
en morgen.” 



Annemarie Roggeveen trok met een grote groep belangstellenden door het stadhuis van Zaanstad. 
Er waren veel vragen en er ontstond een geanimeerd gesprek over Het Nieuwe Werken. De rondleiding 
was eveneens interessant. Er is met veel liefde en aandacht vorm gegeven aan het nieuwe gebouw.  
Medewerkers kunnen zich niet anders dan welkom voelen in deze omgeving.
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Het nieuwe werken
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Annemarie Roggeveen is de directeur 
Bedrijfsvoering van Zaanstad. In 2001 is gestart met 
plannen om de buurt bij het station van Zaandam 
op te knappen, wat heeft geleid tot tal van nieuwe 
voorzieningen zoals een hotel. De bouw is gestart in 
2007 en in 2012 is alles in gebruik genomen. Voor de 
gemeente betekende het dat werd teruggegaan van 
vijf panden naar één, de uitvoering bleef apart. In het 
nieuwe stadhuis is na roadshows met personeel, het 
doorlichten van werkprocessen en het maken van een 
vlekkenplan op basis van de onderlinge relaties tussen 
afdelingen en werkvelden een ontwerp gemaakt. Wat 
je merkt is dat het pas is gaan leven op het moment 
dat je ’t meemaakt. Van tevoren zagen veel mensen op 
[LNLU�OL[�ÅL_^LYRLU��5\�ISPQR[�KH[�KL�ttU�TL[LY�WSHUR�
waarover iedereen beschikking heeft door veel mensen 
helemaal niet wordt benut en dat de kasten die er zijn 
niet vol staan. Een opvallend en belangrijk verschil 
met andere vormen van het nieuwe werken is dat je 
hier op de werkplaatsen geacht wordt stil te zijn: geen 
telefoon, geen groepsgesprekken. Wil je anderen 
spreken of telefoneren, dan verlaat je de 
werkplaats en zoek je de gang op of 
één van de ruimtes waar je wel kan 
ZWYLRLU��aVHSZ�KL�MV`LY��)PQ�]LLS�
organisaties is dat andersom 
georganiseerd. De vorm die 
Zaanstad heeft gekozen 
maakt dat het makkelijker 
geaccepteerd is door 
de medewerkers. Je 
zag ook: na de ver-
huizing werkte het 
meteen, na een uur 
was iedereen aan 
het werk! 
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Op de tweede verdieping van het stadhuis werden workshops gegeven door management en medewerkers van de be-

drijfsvoering uit verschillende gemeenten. Er werd gesproken over strategische onderwerpen rond personeelsontwikkeling 

en (door)ontwikkeling van shared services, innovaties en praktijkvoorbeelden.  

Lucianne Vermeulen

Anton van der Vloet en Simon BaaijensHerman van Loo

Cees Tromp

Leren van elkaar 



Jaap Haenen, lid directieraad/CIO bij 

Gemeente Eindhoven: “Het is leuke 
dag tot nu toe. Ik ben bij de workshop 
over inkoop en aanbesteding geweest. 
Het is heel goed om je te laten inspire-
ren en om te kijken waar anderen mee 
bezig zijn. Ook om te zien of het aan-
sluit met waar je zelf mee bezig bent en 
wat je daar van kan leren. 
Dit is voor mij ook het 
mooie van zo’n dag, ken-
nis delen, van elkaar leren 
en een gevoel krijgen van 
waar je staat als gemeen-
te en hoe dit zich verhoudt 
tot andere gemeenten.
Ik geef straks een workshop met als 
titel ‘Hack me please, de kansen voor 
open data ontwikkeling voor de stad’. 
Dit gaat over de veranderende rol van 
de overheid en samenwerking: je kan 
de dingen niet meer alleen. We hebben 
een Hack me Please-event gedaan, 
waarbij we hackers hebben gevraagd 
samen met ons en de leveranciers de 
beveiliging te testen van de gemeente 
Eindhoven. Door open data ter beschik-
king te stellen aan een stad mobiliseer 
je heel veel partijen. Dit past heel erg 
bij de nieuwe manier van denken en bij 
de nieuwe rol van de overheid. En ik 
denk dat het ook de economie steunt, 
dat het helpt om nieuwe bedrijvigheid 
te realiseren. Ik denk dat open data aan 
de vooravond van een enorme veran-
dering staat. Stel dat 80% van de data 
open is, dan hoef je als gemeente zelf 
UH[\\YSPQR�VVR�]LLS�TPUKLY�0*;�Z`Z[LTLU�
te gebruiken. Ik verwacht dat dit met 
een jaar of vijf wel zal gaan gebeuren. 
Je ziet nu al hier en daar, bijvoorbeeld 
‘Ken je wijk’, dat nu door studenten 
wordt gemaakt en niet door ons.”
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Henriëtte van den Heuvel, direc-

teur Platform Shared Services bij 

de Overheid: “Het is buitengewoon 
leuk om deze werkconferentie voor te 
bereiden en te merken dat er weer zo 
veel belangstelling is. Het succes zit 
vooral in dat deze conferentie voor en 
door gemeenten zelf is. Vooraf maak 
ik een ronde langs alle directeuren van 
het netwerk om te horen wat er speelt . 
Ook vraag ik naar wat ze graag zouden 
willen vertellen en waarover ze vooral 
ook meer willen weten van anderen. Op 
basis van deze interviews maak ik een 
voorstel wat besproken wordt in het 
netwerk en ontstaat de inhoud van het 
programma als vanzelf. Alhoewel de 
thema’s grotendeels hetzelfde blijven 
zie je steeds meer vragen naar dooront-
wikkeling, alsof de formele en strakke 
oplossingen van het eerste uur (in rollen 
LU�]LYHU[^VVYKLSPQROLKLU��ÄUHUJPwSL�
verrekeningen, standaardisatie en digi-
talisering van het contact) langzaamaan 
plaats maken voor een meer menselijke 
maat. 
Dat laatste interesseert 
mijzelf het meest: hoe 
zorg je met elkaar dat je 
naast het behalen van 
resultaten ook samen met 
plezier aan het werk bent.” 

Terry van der Steen, directeur bij 

Servicecentrum Drechtsteden (SCD): 
“Het was heel druk bij onze workshop, 
er waren ontzettend veel aanmeldin-
gen. Het was een levendige discussie. 
Eric Ossel van ServicePunt71 en ik van 
Drechtsteden hebben samen de work-
shop gegeven. We hadden uiteindelijk 
te weinig tijd om alle vragen en alle 
discussiepunten te behandelen, er was 
veel interactie dus erg leuk. 
Ik ga zo naar een workshop over bezui-
nigingen en Shared Service organisatie, 
een heel actueel onderwerp. En daarna 
waarschijnlijk naar dilemma’s bij Shared 
Service organisaties. 
Ik vind het heel erg  
belangrijk om elkaar te 
ontmoeten hier, je kan 
mailen, je kan bellen, maar 
het is vooral ook goed 
elkaar echt te spreken. 
Om ervaringen uit te wisselen,  
dilemma’s, welke keuzes heb je, om 
innovaties uit te wisselen. Dus het is erg 
TVVP�VT�TPQU�JVSSLNH»Z�OPLY�[L�[YLɈLU�¹



Mark Huijben en Arno Geurtsen (foto) nemen ons 
mee in oude en nieuwe ontwikkelingen die ertoe zullen leiden 
dat de organisatie van “de overhead” drastisch zal verande-
ren: de taken zullen weer terug de lijn in gaan. De professi-
onals gaan de overhead taken weer zelf doen. Waarmee we 
weer terug gaan naar een overhead loze organisatie. Niet 
omdat overhead niet belangrijk is. In tegendeel, het is niet 
het vet (waar altijd te veel van is), nee het zijn de spieren! Ook 
wordt getoond hoe lastig het is te bepalen wat overhead is en 
wat niet: bijvoorbeeld ICT is deels primair proces (afhandelen 
van zaken via internet) en deels overhead (infrastructuur). 

De tendens die zij zien is van PIOFACH naar ICT en zelf-
sturing. Het zal dan ook gaan om besparen met ICT en niet 
op ICT. En passant wordt afgerekend met benchmarken als 
manier om te leren en te verbeteren: het gaat over ANDERS 
organiseren, innoveren. Anders, zoals kleinschaligheid in 
de zorg met Buurtzorg en Thomashuizen. Anders door een 
nieuwe manier van omgaan met data. Zo experimenteert het 
Radboudziekenhuis met het overdragen van de data aan de 
mensen zelf: de burger is eigenaar van zowel de ziekenhuis-

Eric Ossel, de 
dagvoorzitter, besluit 
het congres met een 
oproep ook digitaal 
meer kennis en erva-
ringen met elkaar te 
delen via het Platform 
Shared Services bij de 
Overheid. Gemeenten 
kunnen bijvoorbeeld 
documenten beschik-
baar stellen voor 
anderen via de site. 
Na de werkconferentie 
kunt u daar ook de 
presentaties down-
loaden.

Op weg naar een 
overheadloze organisatie?

data als ook de eigen gezondheidsdata. 
En zo komen we weer terug bij het begin van de dag. Het 
belang van werken aan een waardegedreven manier van (sa-
men) werken, waarbij ruimte wordt gelaten aan de potenties 
van mensen, ondersteund door de nieuwe ontwikkelingen op 
het terrein van ICT en social media.
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Hier een kop

COLOFON 
Dit magazine over de Werkconferentie is gemaakt in opdracht van het  
Directeurennetwerk SSC/Bedrijfsvoering.

Redactie Henriëtte van den Heuvel
-V[VNYHÄL Sanneke Fisser 
Vormgeving Nanda Alderliefste
Bijdrage Aly Cnossen, Odette de Koning, Cécile van de Ven

De 6e Werkconferentie van het Directeurennetwerk 
SSC/Bedrijfsvoering is georganiseerd door Henriëtte 
van den Heuvel van het Platform Shared Services bij 
de Overheid i.s.m. Eric Ossel (Voorzitter Directeuren-
netwerk, directeur Servicepunt71), Annemarie  
Roggeveen (directeur Bedrijfsvoering gemeente Zaan-
stad) en de directeuren uit de overige deelnemende 
gemeenten: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, 
Breda, Den Haag, Deventer, Drechtsteden, Ede, 
Eindhoven, Emmen, Haarlem, Hilversum, Maastricht, 
Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

http://www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
http://www.sharedservicesbijdeoverheid.nl/
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