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De gemeente Arnhem wil zaak-
gericht gaan werken. Zo moet 
de samenwerking tussen ver-
schillende afdelingen worden 

bevorderd en de dienstverlening aan de 
Arnhemmers verbeterd. Dat maakt de 
verandering meteen heel groot: het 
betreft niet alleen de implementatie van 
een zaaksysteem, het gaat om een nieuwe 
werkcultuur. 
Zaakgericht werken is daarmee een project 
van de hele organisatie – niet alleen van het 
programmateam of de archief-afdeling. De 
rol van opdrachtgever wordt dan ook op 
directieniveau ingevuld en aan het hoger 
management is vooraf duidelijk gemaakt 
dat zij een belangrijke ambassadeursrol 

moeten vervullen. Het programmateam 
bestaat niet alleen uit IT-specialisten en 
hardcore projectmanagers, maar vooral uit 
medewerkers die de menskant van de ver-
andering kunnen begeleiden. ‘Je maakt het 
jezelf als programmateam heel moeilijk als 
je het programma ook nog intern moet ver-
kopen’, zegt lid van het programmateam 
Gerben van Heijkop. ‘Gelukkig hebben we 
actieve sponsors.’ 

GERICHT COMMUNICEREN
Een verandering roept altijd weerstand 
op. Onbekendheid met de noodzaak om 
te veranderen, niet zichtbare betrokken-
heid bij leidinggevenden en de eventuele 
gevolgen voor het eigen werk zijn de 
meest voorkomende oorzaken van weer-
stand. Het programmateam is daarom 
direct heel gericht gaan communiceren. 
Het helpt dat de naam van het pro-
gramma de ambitie weerspiegelt: Excel-
lente Digitale Dienstverlening Intern en 
Extern (EDDIE). Door concrete, zichtbare 
veranderingen op de korte termijn steeds 
te blijven koppelen aan de doelstelling 
van snellere en transparante dienstverle-
ning voor de Arnhemmer, wordt voor 
steeds meer mensen duidelijk waarom 
verandering nodig is.

ACTIERADIUS 
De actieradius van het programma is 
duidelijk afgebakend. Een belangrijke 
spelregel is dat er tijdens het inrichten 
van het zaaksysteem niet wordt gesleu-
teld aan het proces. Processen worden 
eerst op orde gebracht en daarna gedigi-
taliseerd. Verdere verbeter voorstellen 
worden tijdelijk geparkeerd.  
Bovendien is het programma opgedeeld 
in kleine stukjes: de mijlpalen volgen 
elkaar snel op en er worden nooit meer 
dan drie processen tegelijk aangepakt. Zo 
blijft de verandering steeds goed te over-
zien en kan het programmateam gericht 
communiceren naar de groep die op dat 
moment door de verandering wordt 
geraakt. ‘Mensen willen weten: “What’s 
in it for me?”’, stelt programma manager 
Lian Langenkamp. ‘Als je die vraag con-
creet kunt beantwoorden, krijg je mensen 
mee.’
Een processimulatie rondom zaakgericht 
werken van De Processpecialisten speelt 
een belangrijke rol in de communicatie. 
De simulatie laat medewerkers en mana-
gers alvast kennismaken met zaakgericht 
werken, zodat ze een goed beeld krijgen 
van wat de verandering voor ieder van 
hen op individueel niveau gaat beteke-
nen. Het viel ook de leverancier van het 

Techniek is niet de bepalende factor voor digitale dienstverlening. De 
gemeente Arnhem nam de tijd om de organisatie voor te bereiden, houdt het 
programma zo simpel mogelijk en besteedt veel aandacht aan de menskant 
van de verandering. De implementatie van zaakgericht werken gaat door deze 
aanpak snel.
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Arnhemse zaaksysteem op: het systeem 
is nieuw, maar door de simulatie pakken 
de medewerkers het makkelijk op. 

WEERSTAND AANPAKKEN 
Bij de inrichting van het zaaksysteem is 
gekozen voor generieke oplossingen in 
plaats van maatwerk. De ontwikkel
kosten blijven daardoor lager en verschil
lende deelprocessen sluiten makkelijker 
op elkaar aan. De aanpak leidt soms wel 
tot onrust: de manier waarop mensen al 
jarenlang hun werk doen, komt niet één 
op één terug in het zaaksysteem. Mana
gers zien hun controlemomenten niet 
meer terug in het proces. Een logische 
consequentie van de keuze voor verant
woordelijkheden laag in de organisatie, 
maar wel even wennen. 
Dan blijkt meteen hoe belangrijk het is 
om leidinggevenden voor te bereiden op 
hun rol als change agent: zij laten duidelijk 
merken dat ze achter de gemaakte keuzes 
staan, nemen onrust weg en spreken 
afhakers aan waar nodig. 
‘Wat met een hele massa niet lukt, lukt op 
individueel niveau wel: weerstand weg
nemen door het gesprek aan te gaan’, 

stelt senior adviseur procesmanagement 
Marcel Robben. ‘We zien nu dat mensen 
uit zichzelf positieve ervaringen gaan 
delen.’
Het programmateam merkt dat het 
belangrijk is om de spelregels te blijven 
herhalen en bewaken. Verbetervoorstellen 

worden dan ook pas doorgevoerd als die 
zijn goedgekeurd door een stuurgroep. 
Bovendien toetsen de proces eigenaren 
elkaar onderling op het procesgerichte 
denken, werken en continu verbeteren.

VERWACHTINGSMANAGEMENT
Verwachtingsmanagement is cruciaal om 
mensen mee te krijgen. Ook dit project 
kent tegenslagen: de invoering van zaak
gericht werken moet bijvoorbeeld soms 
wachten op andere ITprojecten. Door 
daar eerlijk over te zijn, ontstaat begrip. 

Robben: ‘Jaren geleden hebben we ook al 
geprobeerd om zaakgericht werken in te 
voeren. We hebben het toen groots aange
pakt, veel geïnvesteerd in ICT en minder 
in mensen. Het resultaat was een lang
lopend traject zonder draagvlak. Wat 
toen niet lukte, lukt nu wel.’ 

Ook de Arnhemse burgers en onderne
mers zien inmiddels de verandering. 
Robben: ‘Als een Arnhemmer vroeger 
een melding openbare ruimte deed, 
duurde het vaak wel een week voordat er 
een reactie kwam. Nu de verschillende 
afdelingen echt samenwerken, kunnen 
we makkelijk binnen drie dagen een 
oplossing organiseren. Bovendien kun
nen Arnhemmers via internet of een tele
foontje naar het klantcontactcentrum 
direct inzicht krijgen in de inhoudelijke 
status van hun zaak.’

‘WE ZIEN NU DAT MENSEN UIT ZICHZELF  
POSITIEVE ERVARINGEN GAAN DELEN’

Processimulaties zijn een krachtig instrument bij veranderingsprocessen: ze maken mensen bewust van de noodzaak tot veranderen, laten hen ervaren 

wat de voordelen van een nieuwe werkwijze zijn en geven inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden.
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