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Het draagvlak van bestuur, de programmaorganisatie en de inzet van gemotiveerde collega’s zorgt dat uitvoeringsplan op koers blijft.

2. Gevraagde besluiten
De planning van het uitvoeringsplan is bijgesteld. Graag akkoord op de geactualiseerde planning.

Doorontwikkelen gebruiksmogelijkheden dashboards (BI-tool en bijv. NVVB) als nieuw project binnen de looptijd van dit programma. 
Bijvoorbeeld projectbegroting, dienstverlening via kanalen ‘STEPS’, meldingen openbare ruimte, servicenormen, HR. 

Percentage onvoorzien in nieuwe projecten dienstverlening-informatiebeleid-bedrijfsvoering verhogen naar 15% (zie risico’s en 
maatregelen). 

3. Financiën
Per 1-1-2019 is er in- en overzicht van geplande en gerealiseerde budgetten voor programmamanager vanuit de bronapplicatie 
Key2Financiën. Hierin komen de budgetten die beschikbaar zijn voor dit programma (lijnbudget, investeringen, reserves, krediet en zijn 
of eenmalig of structureel van karakter) samen. Dit verbetert het inzicht en actueel overzicht.

Zoals in de P&C cyclus gemeld is het op basis van ervaringen in projecten dienstverlening, informatiebeleid en bedrijfsvoering tot nu 
toe lastig te voorzien in een exacte inschatting voor alle projecten. De praktijk/uitvoering/toepassing verschilt in meer of mindere mate 
vaak van de inschatting, de marktverkenning en de verwachtingen. Dit betekent altijd uitdagingen in capaciteit, flexibiliteit, 
competenties, samenwerking en beschikbaar budget.
Inmiddels zijn de applicaties, de structurele kosten en vervangingsinvesteringen in beeld. Dit leidt tot aanvraag van een structureel 
doorontwikkelingsbudget in de kadernota v.a. 2020. 

Door prioritering, het bijstellen van ambities (persoonlijke internetpagina, intranetsite, projectensite, chatbox) en een ‘package-deal’ 
(niet voorziene randvoorwaardelijke upgrades) in Q4-2018 met de leverancier van zijn tekorten benoemd inde vorige rapportage 
binnen de projecten opgelost.

4. Risico’s/aandachtspunten
 Participatie inwoners, ondernemers en organisaties bij planvorming, toetsing projectresultaat. 
 Overdracht projectresultaten borgen in lijnorganisatie.
 Bijstellen ambitieniveau (PIP, projectensite, intranetsite).
 Financieel: de bij punt 3. genoemde zaken zijn in het kredietvoorstel niet voorzien. Het op basis van ervaringen in projecten 

dienstverlening, informatiebeleid en bedrijfsvoering tot nu toe lastig te voorzien in een exacte inschatting voor alle projecten te 
maken. De praktijk/uitvoering/toepassing verschilt in meer of mindere mate vaak van de inschatting, de marktverkenning en de 
verwachtingen. Dit betekent altijd uitdagingen in capaciteit, flexibiliteit, competenties, samenwerking en beschikbaar budget.

 Vertrek informatiemanager/projectleider informatiebeleid per 1-7-2019.

Getroffen maatregelen: 
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 Participatie: bij het project website/openingstijden en bij lancering van de website via social media is expliciet een bijdrage van 
Woudenbergers gevraagd. 

 Borgen in lijnorganisatie: eerder betrekken lijnmanagement en/of medewerkers. De afgeronde projecten zijn overgedragen aan 
de lijnorganisatie. 

 Bijstellen ambitieniveau: in overleg met opdrachtgever en kerngebruikers afwegen voor- en nadelen. In genoemde gevallen een 
acceptabel risico.

 Financieel: Investeringsoverzicht gemaakt.
          Vanwege de complexiteit is bij planning het geheel lastig te overzien (door ons en leveranciers) vanwege diverse onderlinge 
          functionele en technische afhankelijkheden. Voorbeeld Zaaksysteem/I-writer/Office-buttons/scanstraat/Mylex. Maar ook 
          leveranciers die producten (onbenoemd) doorontwikkelen of (binnen enkele maanden) uitfaseren. ‘Accepteren’ en als factor 
          onvoorzien incalculeren door het percentage onvoorzien in dergelijke projecten te verhogen van 10% naar 15%. 

 Vertrek informatiemanage miv juli 2019: ingezet op tijdelijke en structurele vervanging. Leidt mogelijk tot aanvraag 
inhuurbudget in zomernota 2019. 

5. Organisatie
- Bestuur: informeren college en de portefeuillehouder(s) over de doelen, samenhang en gewenste effecten van visie op en 

uitvoeringsplan dienstverlening, informatiebeleid en bedrijfsvoering. Er is sinds juni 2018 één portefeuillehouder voor dit 
programma. 

- Wijziging projectorganisatie: herschikken en toebedelen van rollen. Lijnmanager heeft prominentere rol in project zodat 
projectresultaat ‘naadloos’ aansluit bij wensen en draagvlak op de plek waar het werk wordt uitgevoerd.

- Capaciteit: de juiste mensen op de juiste plaats in programma dienstverlening. Inventariseren van talenten en mogelijkheden. 
Koppelen aan de nieuwe projecten en faciliteren ism de lijnorganisatie.

- Opleiding: de gebruikers van de nieuwe website, agendamodule, nieuwsbriefsysteem, e-formulieren, digitale publikatie 
bekendmakingen zijn opgeleid net als de functioneel applicatiebeheerder.

Doel: 
- Betrokken bestuurders, opdrachtgever, programmamanager, lijnmanager(s) en medewerkers weten waar ze in het project en 

het programma voor opgesteld staan, waar ze aan bijdragen en wat er van hen verwacht wordt. 
- Ruimte voor kennis- en talentontwikkeling: goed voor medewerker, (project)teams en (zelf)organisatie!

Realisatie t/m april:
- Bestuur geïnformeerd, draagvlak gecreëerd.
- Sturing teams KCC en Burgerzaken nieuw ingericht en succesvol (voor medewerkers en management).
- Aart van de Bovenkamp, lijnmanager interne dienstverlening, is lid van intergemeentelijk projectteam belastingsamenwerking.
- Laura Biermans, communicatiemedewerker krijgt een tijdelijke rol als projectleider webcare.
- Er wordt een team gevormd van functioneel applicatiebeheerders. Zij worden gezamenlijk opgeleid in het maken van 

rapportages vanuit hun eigen kernapplicaties. 
- Functiebeschrijvingen actueel.
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- Kennissessies KCC en vakcollega’s vinden plaats op basis van jaarkalender en samenwerkingsafspraken.
- Beheer content website en afstemming over actuele informatie tussen KCC, team communciatie en vakcollega’s is belegd in de 

lijnorganisatie, onder regie van een werkgroep.
- Nadrukkelijke rol voor medewerkers KCC/Burgerzaken in project(en) dienstverlening.
- Doorontwikkelde website opgeleverd.
- Zaaksysteem technisch en in testfase opgeleverd.
- Klantvraaganalyse TIP is uitgevoerd: afhandelingspercentage van 68%.
- Servicenormen herijkt en onderdeel van gesprek met de collega’s (dienstverlening in DNA medewerkers).
- Uitbreiding dienstverlening via het KCC met het kanaal webcare.
- Verruimen openingstijden servicebalie, TIP (maandagavond, vrijdagmiddag) en werken op afspraak voor burgerzaken.
- Medewerkers KCC zijn opgeleid en getraind in klantgerichte communicatie. Coaching on the job is onderdeel van de werkwijze 

bij het KCC om de kwaliteit van het klantcontact continu te verbeteren.

6. Tijd & capaciteit
De planning verschuift. Projecten vragen door grote complexiteit (afhankelijkheden) meer voorbereidingstijd en/of doorlooptijd om de 
veranderingen te realiseren, leveranciers zitten vol in hun planning. 
De capaciteit is krap. 

7. Informatie / communicatie 
Bestuur en projectmedewerkers geïnformeerd. Raadsleden zijn tijdens de introductiebijeenkomst(en) en deze projectrapportage 
geïnformeerd. 

8. Bijlagen
Projectplanning, status en toelichting. 
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