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ICT en arbeid: workshops aan de winkel!  
 DOOR RONALD BATENBURG, CHRISTIAAN HOLLAND, MARIJN PLOMP EN ROBBIN TE VELDE - DIALOGIC 

INNOVATIE & INTERACTIE  

 In het voorjaar van 2009 organiseerde het A+O fonds Gemeenten een aantal workshops voor zowel 
P&O’ers als andere medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. Doel: inzicht bieden in de relatie 
tussen ICT en arbeidskwaliteit, met het oog op de ‘e-gemeente’. Dit inzicht wordt opgebouwd door 
presentaties, discussies en opdrachten waarin deelnemers van elkaar leren, maar vooral ervaren hoe 
processen én ICT (her)ontworpen kunnen worden. Daarnaast worden de personele gevolgen van ICT 
gezamenlijk doordacht.  

DE WORKSHOP IN DRIE ONDERDELEN  
De workshop start met een voorstelronde en een uitleg van het doel en de agenda van de bijeenkomst. Aan 

de tot nu toe gehouden workshops namen medewerkers van verschillende gemeenten en verschillende 
afdelingen deel. Benadrukt wordt dat men actief deelneemt en de presentaties direct vertaalt naar de eigen 
gemeente. Het eerste onderdeel laat in vogelvlucht de ontwikkelingen op het gebied van de elektronische 
overheid en de e-gemeente zien. Aan de orde komen alle overheids-, ICTU- en EGEM-programma’s, maar 
ook het thema Web 2.0. Aan de hand van een voorbeeld wordt vervolgens gebrainstormd over de vraag 
welke nieuwe (web)diensten gemeenten kunnen aanbieden op basis van gegevens die nu beschikbaar zijn. 
Veel kritiek is mogelijk op de ‘ballenbak’ van programma’s en projecten, maar dat ontslaat gemeenten niet 
van de uitdaging eigen innovaties op basis van ICT te ontwikkelen. De workshops leveren heel 
verschillende ideeën op, van het digitaal in kaart brengen van hangjongeren tot het publiceren van de meest 
bezochte pagina’s van de gemeentewebsite. Het tweede onderdeel toont aan hoe het voegtijdig betrekken 
van gebruikers bij ICT-projecten (zoals die ook op de e-gemeente afkomen) veel aanpassingen en ellende 
kan voorkomen, ook al lijken deze voorinvesteringen relatief hoog. De hoofdboodschap is dat ICT of 
software maakbaar is. Juist informatiesystemen worden niet alleen ontworpen op basis van technische 
mogelijkheden, maar ook gestuurd door menselijke keuzes met betrekking tot de gewenste procesgang en 
welke functionaliteiten aanpasbaar of instelbaar worden gemaakt. Er zijn echter verschillende vormen van 
gebruikersparticipatie, waarbij het dus de vraag is welke het beste bij een bepaalde gemeente past. De 
afweging tussen de wenselijkheid en haalbaarheid van gebruikersparticipatie toetsen alle deelnemers door 
een prioriteringsoefening. In de eerste workshops kwam naar voren dat het opnemen van gebruikers in de 
project- of stuurgroep de meeste voorkeur geniet. Andere vormen, zoals het aanstellen van een externe 
gebruikersvertegenwoordiger krijgen wat minder steun. Een brug met het derde en laatste onderdeel van de 
workshop wordt geslagen door de deelnemers zelf te betrekken bij het procesherontwerp met ICT. Als 
casus wordt het proces van een parkeervergunningaanvraag voorgelegd zoals de meeste gemeenten dat 
waarschijnlijk afwikkelen. Voor elke processtap zijn één of meerdere personen verantwoordelijk, maar het 
wordt duidelijk dat allerlei controles ook door systemen kunnen plaatsvinden. Dit geldt ook voor het 
inzenden en uitzenden van informatie aan aanvragers en onderdelen binnen het bevoegd gezag. Hierdoor 
kunnen stappen worden samengenomen en dat beperkt de doorlooptijd. Voorwaarde is wel dat de gegevens 
in de systemen betrouwbaar zijn en dat de betreffende (sub)processen min of meer standaard zijn. De 
herontwerpoefening toont aan dat hiermee arbeid bespaard kan worden. Workshop deelnemers stelden voor 
om medewerkers van wie het werk vervalt, in te zetten voor extra handhaving, beleidstoetsing en aandacht 
voor uitzonderingsgevallen. Hiermee wordt echter eveneens duidelijk dat een relatief ‘eenvoudig’ proces 
van parkeervergunningverlening grote personele gevolgen kan hebben, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Over deze personele gevolgen vindt dan ook de afsluitende discussie plaats. Uit de tot nu toe gevoerde 
discussies wordt duidelijk dat de ‘nieuwe’ gemeenteambtenaar bij een grotere inzet van ICT 
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generalistischer, flexibeler en innovatiever zal moeten zijn dan nu vaak het geval is. Voor een deel kan dit 
worden versneld met de intrede van nieuw personeel dat over het algemeen hoger opgeleid, meer ICT-
vaardig en meer ICT–bewust is. De nieuwe gemeenteambtenaar zal juist aangesproken worden op het mede 
vormgeven aan het op de juiste wijze inzetten en benutten van ICT in de e-gemeente. 

 TUSSENSTAND VAN DE WORKSHOPS  
Gegeven de variëteit in deelnemers worden de workshops gewaardeerd vanwege het informatieve, 

interactieve en informele karakter. Zoals één van de deelnemers het verwoordde: “Wat ik ervan geleerd 
heb, is vooral dat er heel veel beslismomenten in een automatiseringsproces zijn waar mensen een 
duidelijke stem hebben in hoe het eruit gaat zien. Ik zag het meer als iets dat al klaar is en waar je je als 
gebruiker aan moet aanpassen.” Tot zover lijkt wel een bruikbaar format te zijn gevonden voor deze 
workshops en kan nagedacht worden over een verdere uitrol hiervan.   
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