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Waarom ZGW?



Politieke 
ambitie

noodzaak in 
primair 
proces

behoefte 
onder-

steuners



Inwoner online faciliteren Inzicht in bedrijfsvoering

ontwikkelen en innoveren
(manier van werken & ICT)

processen en dossiers in het zaaksysteem

Presentator
Presentatienotities
Coalitie akkoord 2014: track and trace. Politieke haakje resoneerde in organisatie. Trajecten mbt digitalisering interne procesgang half af, voornamelijk vanuit DIV getrokken – gestrand. Groningen had al historie met e-dienstverlening: bouwers in huis die mooie oplossingen maakten. Geo, processen zoals klachten, besluitvorming ect. Maar punt oplossingen. Zelfs een zaaksysteem ontwikkeld, met inhuur van ATOS.Er kamen drie dingen bij elkaar: politieke wil, behoefte vanuit primair proces om te innoveren en vanuit ondersteuners voor een eenduidige koers, met draagvlak. BUCA’s om zakelijke legitimatie



Aanpak: een ‘programma’ zaakgericht werken



, MARKT of ZELF



DOELEN en Ambitie
Dienstverlening verbeteren en transparant

Burgers kunnen meer
producten digitaal 

aanvragen en volgen

We bouwen onze 
dossiers in het kader 

van publieke 
dienstverlening digitaal 

op

Servicenormen worden 
beter nageleefd, zodat 
minder herhaalverkeer 

optreedt

Meer standaardisatie 
mbt processen en 

applicaties tbv publieke 
dienstverlening

Meer innovatie in 
dienstverlening



Scope
Alle product gerelateerde processen binnen de publieke 
dienstverlening  + bestuurlijke besluitvorming. 
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IKD

GKB

DMO

VTH & EZiBurgerzaken Digi A-Z

Stadsbeheer

e-mail

Generiek

Klachten

Ontwikkelen dashboards

Opzetten en stimuleren 
kennisdeling

Verbeteren implementatie 
eSuite

Verkenningen dimpact

projecten Processen / act

€ € € € € x 1000€ bijdrage uit
Programma budget

doelen

inspanningen

middelen

FB BO systemen FB eSuite + DOE: DIV Advies Capaciteit SSC

€ 

I&A aut & regie

Burgers kunnen meer 
producten digitaal 

aanvragen en volgen

We bouwen onze 
dossiers in het kader 

van publieke 
dienstverlening digitaal 

op

Servicenormen worden 
beter nageleefd, zodat 
minder herhaalverkeer 

optreedt

Meer standaardisatie 
mbt processen en 

applicaties tbv publieke 
dienstverlening

Meer innovatie in 
dienstverlening
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Afronding programma

Presentator
Presentatienotities
Kernprojecten.Strategie: niet breed, per cluster bepalen. Per project een strategie



Programmaorganisatie en besluitvorming

Opdrachtgever
(Saskia Gerritsen)

Programmamanager

Directeuren lijn (4)Directeur I&A Directeur DIV controller

Projectmanagers (6) 
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Hoofd KCC

Adviseurs
I&A / DIV / QA

stuurgroep

programmateam

Dimpact

Pr
oj

ec
tm

ed
ew

er
ke

r

Pr
oj

ec
tm

ed
ew

er
ke

r

Pr
oj

ec
tm

ed
ew

er
ke

r

projectgroepen

GMT
(sponsor)

Opdrachtgevers in lijn
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Presentator
Presentatienotities
Gobvernance essentieel. Business aan stuur, 



Presentator
Presentatienotities
We zijn gaan uitvoeren



Wat is er bereikt na 4 jaar programma ZGW



Maandelijks registreren we ruim 2000 terugbelverzoeken

Inkomen

Ruimtelijk

Werk

Stadsbeheer

Stadstoezicht

Diversen



Behandeltermijn terugbelverzoeken 
per maand vanaf 1/1/18



Digitale stukkenstroom

Meldingen openbare ruimte

GEO processen en projecten

Standplaatsvergunningen

Aangifte geboorte

Melden verhuizing

Aanvraag levensonderhoud

Aanvraag bijzondere bijstand

Klachten

Maatwerkvoorziening WMO

Huwelijk

Sloopmeldingen (verwacht Q2)
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Aantal zaakgerichte dienstverleningsprocessen
en enkele voorbeelden per domein

Sociaal domein Burgerzaken Overig Ruimteljk

Maart 2019
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Groei van het aantal zaken dat inwoners per maand starten

Dip in de 
dienstverlening door 

kerstvakantie én 
herindeling met 

Haren en Ten Boer

Stijging door start 
zaakgerichte MOR

Stijging door start 
zaakgericht werken bij 

burgerzaken



Maandelijks verwerken we ongeveer 14.000 zaken

MOR

Opgave inkomsten

Verhuizingen

Algemene vragen

Meldingen overlast en zorg

Aanvraag bijzondere bijstand

Diversen











FACTS & FIGURES Ruim 70 producten worden inmiddels 
aangeboden via het zaaksysteem. 

Dat levert maandelijks 14.000 zaken op.
Inwoners kunnen via de website en 
aanvraag doen en een zaak starten. Vaak 
is via ‘mijn loket’ de status te volgen.

Alle documentatie rond de zaak wordt 
automatisch in een digitaal dossier 
toegankelijk gemaakt en gearchiveerd.

Ruim 1400 medewerkers hebben toegang 
tot het zaaksysteem van de gemeente 
Groningen.



Effecten KCC

Doel KCC: vragen afhandelen aan de voorkant

ZGW helpt hierbij:
• Statusinformatie (vb)
• Terugbelverzoeken in esuite als contact registreren
• Klant doorverwijzen naar zelfservice

-> Verbetering dienstverlening (vb)
-> Grotere transparantie -> in gesprek
-> Minder herhaalverkeer



Effecten

Aantoonbare verschuiving naar digitaal kanaal

Enkele ervaringen: ‘Kortere doorlooptijden door snelle navolging op 
hersteltermijn’, ‘kinderopvang blij met digitaal loket bij hulp aan 
ouders’, ‘gebruikers GEO erg tevreden, o.a. inzicht in wat er loopt en 
waar het stokt’

Besparingen: I&A, DIV en primair proces 

‘Stille’ effecten



De opgave voor de komende periode

Presentator
Presentatienotities
Hier geven we met overdracht vorm aan.Conferentie, Kennissessies voor adviseursToolkit



Verbeteren van ZGW
Doorontwikkeling van bestaande ZGW aanvraagprocessen. Maak ze 
slimmer en eenvoudiger. Gebruik meer hulpmiddelen.

Aansluiten van afdelingen die nog niet zijn aangehaakt zoals Werk, GKB, 
SSC met de contacten én werkprocessen.

Zoek de samenwerking: domeinoverstijgend werken.

Presentator
Presentatienotities
Hier geven we met overdracht vorm aan.Conferentie, Kennissessies voor adviseursToolkit



Visie op innovatie
Hoe we ontwikkelen we onze basisvoorziening voor dienstverlening 
zodanig dat innovatieve platforms kunnen aansluiten

Presentator
Presentatienotities
Hier geven we met overdracht vorm aan.Conferentie, Kennissessies voor adviseursToolkit



Hoe werken mijn 
klanten en 

medewerkers 
straks digitaal

Ik wil het 
klantcontact,  

proces of dossier 
verbeteren

Is de investering 
de moeite waard? 

Wie betaalt?

Hoe  zorg ik dat de 
nieuwe manier van 

werken wordt 
omarmd  door de 

gebruikers?

Waar koop ik 
en waar kan ik 
terecht  bij 
problemen

Beschrijven van de oplossing: 
welke onderdelen van het 
zaaksysteem zinvol zijn om in 
te zetten? Wat is de impact 
en wat levert het op?

In het project worden uitgangspunten getoetst, het 
zaaksysteem ingericht en het werkproces  
afgestemd met de medewerkers. Na testen en 
bijstellen besluit de opdrachtgever tot GO LIVE 

Maken van de zakelijke 
afweging en bij positieve 
beslissing door opdrachtgever 
en IT board. Toewijzen 
capaciteit en middelen. 
Aanstellen van een 
projectleider.

Onderzoek besluit project gebruikWens

In de beheerfase 
ondersteunt I&S bij 
verbetering en 
problemen 

Informatieadviseur / Simmer Projectmanager / Projectondersteuning Functioneel 
beheer 

wie ondersteunt 
vanuit de organisatie?

manager manager manager managermanager

Procesdeskundige Projectteam Keyuserswie ondersteunt 
vanuit de afdeling?
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