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1. Inleiding 
 

In april 2017 hebben de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en het A+O 
fonds Gemeenten de publicatie “De nieuwe identiteit van burgerzaken” uitgebracht. De 
publicatie schetst de ontwikkelingen en veranderingen die afkomen op afdelingen 
Burgerzaken van gemeenten. 
  
Als gevolg van de veranderingen ontstaan nieuwe vormen van dienstverlening, worden 
taken mogelijk meer in de regio geconcentreerd en wordt routinematig werk vervangen 
door meer complexe werkzaamheden. Dat stelt andere eisen aan kennis en vaardigheden 
van medewerkers. De veranderingen zullen steeds meer vragen om een hbo werk- en 
denkniveau in plaats van het huidige mbo-niveau dat we overwegend aantreffen binnen 
burgerzaken. 
 

 
 
 
In dit vervolg werkdocument gaan we specifiek in op de gevolgen van de digitalisering 
voor organisatie, werk en personeel. Daartoe heeft het A+O fonds Gemeenten 
aansluitend op de publicatie uit april over de landelijke ontwikkelingen met veertien 
gemeenten gesprekken gevoerd over de komende transformatie (zie figuur 1).  
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De focus van deze gesprekken lag op de verander- en menskant van de komende 
transformatie. Drie invalshoeken kwamen hierbij aan de orde: 
 
§ De transformatie-aanpak: hoe bereiden de afdelingen Burgerzaken zich voor op de 

komende transformatie?  
§ De professionaliseringsaanpak: hoe wordt er gewerkt aan vakmanschap dat voldoet 

aan komende eisen? 
§ De inzetbaarheidsaanpak: hoe houden we iedereen inzetbaar bij de komende 

veranderingen?  
 
In dit werkdocument delen we de eerste beelden die uit de verkennende gesprekken met 
de verschillende gemeenten zijn ontstaan. 
 

KLEIN EN MIDDELGROOT GROOT G4 
Midden-Delfland 

Purmerend  

Roosendaal 

Zeist 

Molenwaard 

Alkmaar 

Amstelveen 

Leiden 

Drechtsteden 
 

Den Haag 

Rotterdam 

Utrecht 

Figuur 1: 14 geïnterviewde gemeenten 
 
Deze eerste verkenning laat zien dat de afdelingen Burgerzaken voortvarend en op 
diverse manieren aan de slag zijn gegaan om zich voor te bereiden op de komende 
veranderingen.  
Met uitzondering van een enkele gemeente hebben de komende veranderingen de volle 
aandacht, ondanks het feit dat er nog heel veel inhoudelijke onduidelijkheden zijn. Ook 
wordt de bewustwording (collectief en individueel) van de medewerkers opgestart. Wat 
betreft de bevordering van de persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van 
medewerkers zien we een uiteenlopende tendens van traditionele betekenisgeving tot 
interventies die leiden naar het vergroten van de zelfredzaamheid en het stimuleren van 
de eigen verantwoordelijkheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIGITALISERING BURGERZAKEN EN DE GEVOLGEN VOOR WERK 
 

 

5 

2. Hoe pakt burgerzaken de  
  transformatie op? 
 
Burgerzaken maakt grote veranderingen door. Leidinggevenden begeleiden deze 
verandering. Hoe doe je dat? Om teammanagers en andere leidinggevenden te 
ondersteunen in deze transitie gebruiken we de vijf manieren van denken over 
verandering van Léon de Caluwé1.   
 
 

 
Met dit denkkader kan men organisaties beschrijven (‘hier werkt men vooral blauw’), 
maar ook helpt het om veranderingsprocessen te ontwerpen: hoe kan ik met deze 
verandering in deze context omgaan? Je kunt je ook bewust worden van eigen 
voorkeuren en allergieën: waarom ben ik altijd geneigd tot bepaalde benaderingen en zie 
ik andere over het hoofd?   
Kortom, je kunt niet neutraal praten over verandering. Onder de oppervlakte kom je heel 
verschillende betekenissen tegen als mensen het hebben over verandering. Er worden 
aanpakken, benaderingen en strategieën gesuggereerd waarin werelden van verschil 
liggen tussen achterliggende overtuigingen, veronderstellingen en opvattingen. 
 
De ene kleur is niet superieur aan de andere. Ze kunnen alle vijf heel effectief zijn, 
gegeven bepaalde veranderingen en contexten. Alle kleuren hebben sterke kanten. De 
Caluwé raadt ons aan om in een bepaalde verandering ‘meervoudig te kijken’: zorg dat je 
door meer ‘schuifluikjes’ kijkt, wees je bewust van je eigen voorkeursstijl. En bezie met 
het kijken door een ander luikje wat die benadering in jouw situatie wellicht kan 
toevoegen.  

                                                
1 Leren veranderen, Léon de Caluwé en Hans Vermaak, 1999, 2006 
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Eerste indrukken oppakken van de transformatie 
Er zijn opvallend grote verschillen tussen gemeenten. Het is voor iedereen een zoektocht 
en verschillende wegen leiden naar Rome. 
  
§ Er is onzekerheid versus vertrouwen en de ‘toekomst is een uitdaging’.  
§ Gemeenten houden rekening met krimp versus ‘volop kansen voor nieuwe producten’.  
§ Er zijn gemeenten die ‘grote gevolgen’ voorzien versus gemeenten die menen dat ‘het 

allemaal wel meevalt’. 
§ Het maakt uit in welke regio je zit. Sommige regio’s bieden ook meer kansen voor 

nieuwe diensten en producten (expats, grote bedrijvigheid). 
§ Het werken met zogenaamde ‘centrumgemeenten’ heeft gevolgen voor de 

deskundigheid: sommige specialismen die in kleinere gemeenten weinig voorkomen, 
worden geconcentreerd bij de grotere gemeenten in de regio.  

§ HR is soms goed betrokken, maar mag en kan wel beter. 
§ Stakeholders als gemeentesecretaris en wethouders zien burgerzaken als ‘gas, water 

en licht’. Niet zo sexy. 
§ Een aantal gemeenten is voorzichtig bezig met een nieuw profiel van de medewerker. 
§ Het dienstverleningsconcept is overal multichannel en ‘digitaal waar het kan, 

persoonlijk waar het moet’. 
§ Er is verschil in dynamiek bij kleine, middelgrote en grote gemeenten. 
§ Sommige gemeenten zijn volop betrokken bij (landelijke) pilots, anderen niet.  
§ Veel lange dienstverbanden, veel mbo. Overal verwacht men dat het werk aan de 

balie complexer wordt, maar welk niveau daarvoor nodig is – hbo of ook mbo+ - dat 
is nog lang geen uitgemaakte zaak. 

§ Alle wat grotere gemeenten werken met een flexibele schil. 
§ Overal is aandacht voor het thema identiteit en fraude dat steeds belangrijker wordt. 

Medewerkers gaan hiervoor naar trainingen. 
§ Alle gemeenten denken na over concentratie van gespecialiseerde taken in 

‘centrumgemeenten’ en samenwerking met andere gemeenten in hun regio. 
 
 
Verschillen in veranderaanpak  
Met het denkkader, de ‘kleurenbril’ van De Caluwé, hebben we de 14 geïnterviewde 
gemeenten bekeken. Welke veranderaanpak zien we hier? We zagen er drie: rood, blauw 
en wit/groen. Zij verklaren deels de grote verschillen die we zagen tussen gemeenten.  
 
Rood staat voor mensgericht en vanuit een motiverende drive mensen proberen te 
verleiden en te prikkelen; ‘communiceren is de verandering’. Blauw gaat uit van structuur 
en kenmerkt zich door een planmatige aanpak en onzekerheidsreductie; ‘communiceren 
over verandering’. De wit/groene transformatieaanpak is ‘organisch’, met termen als 
samen op reis en al gaandeweg leren en evolueren; ‘communicatie is tweezijdig en 
dynamisch met de medewerker’. Er waren ook gemeenten die nog geen scenario gekozen 
hadden, dat is de vierde categorie. 
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In de rode aanpak wordt vaak samengewerkt met HR: ‘vreemde ogen dwingen’. Er 
worden bewustwordingssessies gehouden en vacatures worden met flexibele 
arbeidskrachten opgevangen. Alle opties voor de toekomst blijven open. Het 
‘familiegevoel’, cohesie in het team, is van groot belang. Het gaat om erkenning, 
perspectief, sámen. Maar ook om prikkelen, zorgen dat er een nieuwe ‘fit’ komt. 
 
Gemeenten waar blauw de dominante veranderaanpak is, zeggen: ‘We gaan 
reorganiseren op basis van het opgestelde plan’. De leiding bedenkt, vertelt, plaatst. 
Mensen vallen mogelijk buiten de boot. Ook hier zien we bewustwordingssessies. De 
reductie door de dip (minder uitgiften van paspoorten) is bekend en wordt benoemd. 
Vacatures worden eveneens met flexibele inzet opgevuld. Medewerkers zijn afwachtend. 
Er wordt regelmatig samengewerkt met soortgelijke gemeenten in de regio. 
 
In gemeenten die de wit/groene aanpak hanteren zien we veelal actieve medewerkers. In 
deze gemeenten hoorden we: ‘Onze medewerkers worden betrokken en geven zich op 
voor pilots of om nieuwe zaken uit te zoeken. Soms is het teveel, dan wil het hele team.’ 
In deze gemeenten is sprake van een bewuste zoektocht. Bij elke verandering kijken: wat 
betekent dit nu? Reductie-aantallen zijn bekend en worden benoemd. Maar er wordt ook 
gekeken naar nieuwe producten en diensten. Bij vacatureruimte worden nieuwe 
medewerkers vaker gewoon aangesteld. De toekomst is in deze gemeenten eerder een 
uitdaging.  
 
In de ordening vonden we ook nog een resterende groep: gemeenten die nog niet hebben 
gekozen voor een bepaalde veranderaanpak. In ons onderzoek duiden we die groep aan 
als “nog geen aanpak”. Zij zeggen bijvoorbeeld: ‘Het gaat niet planmatig hier, we 
reageren meer ad-hoc op wat er op ons afkomt’. Zij zoeken naar input vanuit 
bijvoorbeeld een nieuw bestuur dat nog richting gaat geven of wachten op signalen van 
buiten, bijvoorbeeld van de NVVB. 
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3.  Professionalisering  
 
 
Eerste indrukken werken aan professionalisering 
Hoe gaan de geïnterviewde gemeenten nu om met de professionalisering van hun 
medewerkers? We zien het volgende:  
 
§ Er wordt veel aan opleidingen gedaan (vakmatig, vaardigheden, in teamverband). 
§ Gemeenten die bezig zijn met profielen voor de toekomst vinden dit lastig.  
§ Het werken met zogeheten ‘centrumgemeenten’ heeft gevolgen voor de 

deskundigheid: sommige specialismen die weinig voorkomen in kleinere gemeenten 
worden geconcentreerd bij grotere gemeenten in de regio.  

§ Veel gemeenten maken medewerkers allround en meer richting hbo-niveau.  
§ Er zijn flinke verschillen in wijze van leidinggeven en daarmee ook in leercultuur. 

Van traditioneel hiërarchisch tot een veel meer coachende stijl van leidinggeven 
waarbij talenten van medewerkers gezien en ontwikkeld worden.  

§ We zien formele opleidingen en klasjes, maar ook informele leerprocessen op de 
werkplek. Bijvoorbeeld medewerkers die meedraaien in pilots en werkgroepen of  
zelf zaken mogen uitzoeken, zelfs businesscases maken. In die gemeenten zijn 
medewerkers geactiveerd en wordt gezocht naar de beste aansluiting met hun 
talenten. 

 
 
Verschillen in aanpak professionalisering 
Ook in de aanpak van professionalisering van medewerkers weerspiegelen de 
verschillende scenario’s. 
 
In de ‘rode’ gemeenten prikkelen leidinggevenden en HR de medewerkers om verder te 
kijken en zich te ontwikkelen. ‘Wij sturen door te ontwikkelen’. Medewerkers worden 
allround gemaakt, opgeleid naar mbo-4 niveau en verleid om ook naar andere 
vakgebieden te kijken. Dus: gaandeweg ontwikkelen voor de toekomst.  
 
 
Een voorbeeld is het Leiderschapsprogramma in Zaanstad 
‘De basis is bewustwording bij medewerkers. Je hebt een verantwoordelijkheid om bij al 
die nieuwe ontwikkelingen wel of niet in te stappen. Maar dat vergt ook ruimte en tijd. 
Het is daarbij ook goed om als leidinggevende naar je eigen rol en gedrag te kijken. Wij 
volgen als management daarvoor de training Waarderend Leiderschap. Door een 
aantrekkelijk veranderprogramma te maken verwacht ik dat onze medewerkers actief 
mee gaan doen, er energie ontstaat en ze betrokken raken bij zaken die heel dicht bij 
hen staan. We staan voor een mooie periode van samen leren, ontwikkelen en besluiten 
nemen. 
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In de ‘blauwe’ gemeenten is er sprake van een opleidingsplan met een sturend karakter. 
‘Sturing door leiding’. Zij zijn bezig met profielen voor de toekomst, maar dat is een 
lastige klus. De veranderbereidheid van medewerkers is hier niet zo groot. 
Leidinggevenden stellen zich de vraag: hoe kan ik mijn medewerkers activeren? 
 
 
Een voorbeeld van een blauwe aanpak van professionaliseren:  
‘Medewerkers hebben allemaal een opleiding uitgezocht bij de PublieksAcademie. Maar 
ze zijn ze nog niet gaan volgen. Of dat mag wordt bepaald in het plaatsingsgesprek na 
de zomer van 2017’. 
 
Maar ook:  
Kennisuitwisseling fraudepreventie door ketenpartner in Molenwaard 
 
‘Fraudepreventie is nu hot-item. We betrekken onze bezorgdienst AMP Logistics daar nu 
bij, want zij hebben veel ervaring en kennis op dit vlak. En als je goed met elkaar 
samenwerkt, maak je gebruik van elkaars kennis, ook op andere gebieden. Zij delen nu 
hun kennis over het herkennen van 'opmerkelijk gedrag' met onze medewerkers. Het is 
ergens anders allang bedacht. En AMP Logistics vindt het heel leuk.’ 
 
 
Professionalisering in de wit/groene gemeenten gaat anders. Hier ontwikkelen 
medewerkers en organisatie zich meer organisch richting de toekomst: ‘Wij hebben 
opleidingsvouchers ingekocht en laten medewerkers zelf kiezen wat ze willen doen’.  
Medewerkers zijn nauw betrokken bij het maken van de toekomst. Gemeenten gebruiken 
ideeën van medewerkers of medewerkers opperen ideeën in werkgroepen en pilots en 
werken die met elkaar uit. Ook worden ze bij één gemeente betrokken bij zelfevaluaties 
(audits van de organisatie), waardoor ze ‘als vanzelf’ zich realiseren welke opleidingen 
belangrijk zijn om te gaan doen. We zien hier meer eigenaarschap en zelfsturing. 
 
 
 
Een voorbeeld van opleiding en leren in Amstelveen 
‘Wij hebben altijd al veel aan opleidingen gedaan. We volgen nu de opleidingsstructuur 
van de PublieksAcademie. We gaan zien of dat lukt. Zo’n 50 mensen volgen nu 
opleidingen. Van mbo naar hbo: lukt dat voor iedereen? 
Er is 75.000 euro aan opleidingsbudget dit jaar. Zo’n zelfde bedrag was er de afgelopen 
drie jaar. Er wordt veel geïnvesteerd in opleidingen. We hebben namelijk ook berekend 
hoeveel tijd je kwijt bent met opleiden (medewerkers doen de opleidingen in werktijd). 
Bij elkaar is dat zo’n 4 fte aan verletkosten. 
Naast de opleidingen van de PublieksAcademie wordt er ook veel geleerd doordat 
medewerkers nauw betrokken worden bij de nieuwe ontwikkelingen. Er zijn werkgroepen 
en er lopen pilots waar medewerkers zich voor opgeven. De algemene sfeer? We zien 
overal enthousiasme en lichtpuntjes’. 
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Bij de gemeenten die nog geen scenario gekozen hebben, zien we dat de basis - de 
vakmatige ontwikkelingen - goed worden bijhouden. En niet veel verder dan dat. 
Alhoewel er ook voorbeelden zijn bij deze gemeenten waar medewerkers meedraaien bij 
ketenpartners zoals Marechaussee en IND. 
 

4. Inzetbaarheid  
 
 
Eerste indrukken werken aan inzetbaarheid  
 
Hoe gaan de geïnterviewde gemeenten nu om met de inzetbaarheid van hun 
medewerkers? We zien het volgende:  
§ Gemeenten zijn meer wél dan niet bezig met reductie- en formatieanalyse. Dergelijke 

analyse wordt ervaren als een lastige klus door het uitblijven van helderheid over de 
snelheid van de ontwikkelingen en de regionale dynamiek.  

§ Gemeenten hebben meestal wel een kwalitatieve analyse van hun personeel in de 
vorm van een zogeheten vlootschouw. Sommige gemeenten hebben deze ook afgezet 
tegen een toekomstig wenselijk competentieprofiel. Hierdoor worden verschillen 
duidelijk. Slechts enkele gemeenten hebben hier vervolgens individuele planvorming 
per medewerker aan gekoppeld en al opgestart.  

§ Gemeenten gaan wisselend om met de invulling van vacatureruimte die vrij valt. Veel 
gemeenten maken de keuze dit alleen nog maar met flexibele arbeidskrachten in te 
vullen. Dit is enerzijds ingegeven door de onzekerheid van de komende 
veranderingen van werk en anderzijds door de complexe ontslagregels.  

§ Er worden zowel collectief als individueel gesprekken gevoerd over inzetbaarheid en 
wendbaarheid. Meestal als onderdeel van het regulier proces van bijvoorbeeld de 
jaarlijkse gesprekcyclus. We zien nog geen intensieve gespreksvoering op individueel 
niveau.  

§ Gemeenten sorteren voor op de transformatie door functies te verbreden, 
medewerkers in te zetten over locaties, medewerkers stages te laten lopen, een klus 
te laten doen of te detacheren. Dit gebeurt kleinschalig en vooral binnen de eigen 
organisatie en afdeling.  

§ Een verkenning van de ‘buitenwereld” en/of bijvoorbeeld ook intern binnen de 
gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld binnen een ander domein) treffen we nog 
minimaal aan. Het komt over dat burgerzaken het wel denkt op te lossen binnen haar 
eigen ‘familie’.  

§ In het najaar van 2017 gaat een aantal van de onderzochte gemeenten (meestal de 
wat grotere) medewerkers plaatsen op toekomstige functies. Dit zijn vooral 
gemeenten die de afgelopen jaren minder of niet hebben gereorganiseerd.  

 
 
Verschillen in aanpak rond inzetbaarheid  
Ook de aanpak van inzetbaarheid van medewerkers weerspiegelt de vier verschillende 
scenario’s. 
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In de ‘rode’ gemeenten zijn leidinggevenden gestart met het houden van een 
vlootschouw. De eerste loopbaanverkenning en -ondersteuning komt op gang. Beweging, 
in de vorm van inzet over de afdeling, een stage of detachering vindt plaats op basis van 
vrijwilligheid.  
 
In de ‘blauwe’ gemeenten is er sprake van een eerste strategische personeelsplanning 
(veelal ingegeven vanuit concernverplichting). De veranderbereidheid van de 
medewerkers lijkt nog niet zo groot, mogelijk wacht men de reorganisatie af om te kijken 
welke voordelen dat zal gaan brengen. Talentenspiegels, ontwikkelscans worden wel 
opgestart als onderdeel van een eerste loopbaanverkenning.  
 
 
Een voorbeeld van inzetbaarheid zoals je dat in een “blauwe gemeenten” zou 
kunnen zien:  
TMA, talentmotivatie-analyse in Den Haag 
 
‘Alle medewerkers van het KCC mogen hier een TMA doen. Het betekent een focus op 
talenten: wat kun je goed? Het brengt mensen op ideeën en motiveert een beweging 
richting je eigen talenten.   Na het rapport volgt een gesprek. En stel dat je op een idee 
bent gekomen en iets anders wilt, dan word je daarbij verder begeleid door het bureau 
‘Van werk naar werk’. De TMA is op vrijwillige basis aangeboden. Inmiddels hebben we al 
zo’n 200 aanmeldingen. Behalve verdere stappen op het loopbaanpad biedt de uitkomst 
van de TMA ook aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van competenties.' 
 
 
Inzetbaarheidsbevordering in de wit/groene gemeenten gaat in de vorm van strategische 
personeelsplanning aangevuld met eerste persoonlijke planvorming. Bewegen is hier al 
wat meer de nieuwe norm aan het worden. Inzet over de afdeling, locaties en klussen in 
de regio vinden hier ook al plaats. In een enkel geval wordt er al meer out of the box 
gedacht: bijvoorbeeld de gemeente die denkt over het inrichten van een kweekvijver voor 
publieksdienstverleners. 
 
 
Een voorbeeld van wit/groene benadering: ‘Probeer iets nieuws voor de 
toekomst’ in Midden-Delfland  
‘In het werkplan geven medewerkers aan waarin ze zich willen ontwikkelen. Dat 
werkplan gaat niet zozeer over taken, maar vooral over competenties en 
talentontwikkeling. Nieuwe of tijdelijke klussen worden aan medewerkers aangeboden en 
medewerkers kunnen bij andere afdelingen meedraaien. Zo hebben we bijvoorbeeld de 
zwangerschap van iemand opgelost door deze functie te laten vervullen door 4 mensen 
die graag ‘s iets nieuws wilden doen. Dat lukt in zo’n kleine gemeente goed: probeer ‘s 
iets nieuws, voor de toekomst… We hebben ook een regionale klussenbank en er is een 
jongerennetwerk.’ 
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Bij de gemeenten die nog geen aanpak gekozen hebben, gaat de ‘paragraaf’ 
inzetbaarheid nog niet veel verder dan een vlootschouw, inzet over de afdeling en 
locaties, en een eerste bewustwording in de trant van deelname aan de week van de 
mobiliteit. We hoorden hier: “We doen nog niet zo veel aan het vergroten van de 
inzetbaarheid van onze mensen. Wat ze willen, zit wel in ons hoofd. We wachten ook een 
beetje op kaders van ons nieuwe bestuur en directie.”   
 

5.  Ordening en verrijking: het    
  Transformatievizier 
 
Op basis van de gesprekken en komende verander- en leerbijeenkomsten hebben we een 
Transformatievizier Burgerzaken gemaakt. Dit vizier is een hulpmiddel voor burgerzaken 
voor vervolgstappen in het proces van transformatie, professionalisering en 
inzetbaarheid. Het komende jaar wordt dit vizier met de gemeenten in de verander- en 
leerbijeenkomsten en daarbuiten verder uitgewerkt en geoperationaliseerd. 
 
Transformatievizier 
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6.  Samenhang Transformatie burgerzaken 
 
De veranderingen die plaats gaan vinden bij burgerzaken zijn complex en gaan gepaard 
met veel onzekerheden. Veel ontwikkelingen zijn nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat er 
veel gaat veranderen en dat het zaak is om met het eigen personeel hier al op in te 
spelen. De interventies die met teams en personeel worden gedaan staan hierbij niet op 
zich, maar hangen samen met diverse andere factoren. Van belang is om de samenhang 
van deze factoren te bezien bij de keuze voor wijze van transformatie en begeleiding van 
teams en medewerkers. 
 
De samenhang van landelijke en regionale ontwikkelingen, strategie en beleid, producten 
en dienstverlening (channels), bedrijfsvoering en personeel kan als volgt worden 
weergegeven: 
 

 
 
 
 
 
 

Landelijke	en	
regionale	

ontwikkelingen		

Visie	en	strategie		Producten		

Bedrijfsvoering	 Team	&	
personeel	

Dienstverlenings-
vormen	

Stakeholders		
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Omgeving: landelijke en regionale ontwikkelingen 
Landelijk beleid van het Rijk waaronder Ministerie van BZK, RDW, KING en VNG.  
Regionaal: demografische ontwikkelingen in de regio en/of de gemeente. 
Beiden zijn van invloed op de aard van en de vraag naar de producten van burgerzaken. 
 
NVVB communiceert via website, nieuwsbrieven en social media de ontwikkelingen naar 
de afdelingen Burgerzaken van gemeenten. Zie hiervoor: 
https://nvvb.nl/nl/themas/nieuweidentiteit/  
 
Visie, strategie en beleid 
Gemeenten moeten gaan zoeken naar de juiste strategie voor de producten en 
dienstverlening van burgerzaken om als organisatie in nieuwe omstandigheden ook 
effectief te zijn. Dit moet gebeuren samen met stakeholders zoals het bestuur.  
 
Producten en dienstverlening 
Producten van burgerzaken: 
§ Persoonsinformatiemanagement (o.a. burgerlijke stand, BRP, adreskwaliteit)  
§ Identiteitsmanagement (o.a. rijbewijs, reisdocumenten, eID, identiteitsfraude) 
§ Verkiezingen (o.a. veilig en transparant stemmen) 
 
Dienstverlening:  
§ Service 
§ Kwaliteit 
§ Multichanneling: o.a. balie, site, telefoon, chat, mail, thuislevering, click-call-face etc. 
 
De vraag is: wat blijft, wat gaat weg, wat verandert en wat wordt nieuw? Waar zijn 
innovatiemogelijkheden en mogelijkheden voor verbetering van service? Burgerzaken kan 
bij het bepalen van de strategie nagaan waar publieke waarde voor burgers kan worden 
gecreëerd met bestaande en nieuwe producten en met vernieuwing van dienstverlening2.  
De keuze voor producten en dienstverlening is niet alleen bepalend voor de publieke 
waarde voor burgers, maar ook voor het werk en de werkgelegenheid van medewerkers. 
 
Een aantal gemeenten zoals Drechtsteden, Amstelveen, Utrecht en Den Haag, denkt daar 
heel strategisch over na, benaderen hun transformatieaanpak als een bedrijfskundig 
vraagstuk. In Dordrecht wordt dit ook wel roadmapping genoemd. Daar gaat het om een 
vorm van herhalende planning.  
 
 
 
 
 

                                                
2 Dit kan resulteren - binnen de visie op producten en dienstverlening - in een strategie waarbij gekeken wordt naar wat betekenen 

deze nieuwe ontwikkelingen voor onze producten. Hierbij kunnen instrumenten als product-doelgroep/marktcombinaties en portfolio-

analyse worden gebruikt. 
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Wat is roadmapping ?  
Roadmapping is een methode die gericht is op het creëren van een gezamenlijke visie op 
de toekomst van een vooraf vastgesteld onderwerp en het vertalen van deze visie in 
concrete acties in de tijd. Hierbij wordt zowel het strategische (waarom?), als het 
functionele (wat?) als het instrumentele (hoe?) perspectief en de relaties daartussen 
beschouwd3. 
  
Dienstverlening Drechtsteden en roadmapping. 
Dienstverlening Drechtsteden werkte het afgelopen jaar aan een 
eerste roadmap en herijkt dit minstens eens per jaar.  In de eerste roadmap heeft de 
gemeente een aantal uitgangspunten van dienstverlening gedefinieerd. “We zetten de 
klant centraal, gaan uit van de klantreis en maken het verschil” is een van die 10 
uitgangspunten. 
 
 De ontwikkelingen in de tijd zijn vervolgens in kaart gebracht. De komst van nieuwe 
producten en de paspoortdip zijn twee voorbeelden van het scala aan ontwikkelingen die 
men voorzag.  
  
Aan welke veranderingen zijn de belangrijkste producten de komende jaren 
onderhevig, was een derde vervolgstap die is gemaakt. Tijdens dit proces werd in kaart 
gebracht of er sprake was van een product-afname of -toename, outsourcing, 
digitalisering of veranderende normtijd als gevolg van procesverbeteringen. Het resultaat 
was een prognose aan producten en diensten en de daarmee gepaard 
gaande workloadontwikkeling die men verwacht in 2020.  
  
Omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de snelheid van de digitalisering werden drie 
scenario’s opgesteld: een huidige situatie (8% digitaal in 2016) een toekomstig situatie 
(50 % digitaal in 2020) en een potentieel situatie (80% digitaal in 2020). 
  
Via deze weg tekende zich een prognose van het aantal producten en diensten af per 
kanaal. Daaropvolgend ontstond een inschatting naar het effect op de formatie. 
  
Afsluitend is er nagedacht over andere mogelijke ontwikkelingen zoals: 
  

•    Houdt iedere gemeente (minimaal) een vestiging? 
•    Introductie van zelfservicestations en de receptiemedewerker wordt allround ‘gastvrouw’  
•    Dichtbij de burger (go where the people are) 
•    ‘Any time, any place’ voor medewerkers 
•    Eind 2020 sluiten (bemensde) fysieke balie voor alle standaard producten? 
•    Verbreding van taken/samenwerking? 
•    Overige ontwikkelingen producten en diensten die nu nog niet bekend zijn. 

  

                                                
3 TNO, Technology roadmapping. Waarom, wat en hoe, 2012 TNO 
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De matrix product-doelgroep/marktcombinaties kan pragmatisch toegepast worden bij 
het bepalen van strategische innovaties van Burgerzaken bij gemeenten. Een kleine 
voorzet is hiervoor bijvoorbeeld: 
 
 
 
  PRODUCTEN EN DIENSTVERLENING 
  Bestaand  Nieuw 

M
A

R
K

T
E

N
 E

N
 D

O
E

LG
R

O
E

P
E

N
 

Bestaand  • Zie huidige gemeentelijke 
aanbod 

• Identiteitsmanagement 
• Identiteitsfraude 
• Producten uit andere domeinen 

(belastingen, parkeren, Sociale 
dienst etc.) 

• Producten voor andere partijen 
(SVB, UWV) 
 

Nieuw • Diensten gebaseerd op 
big data en blockchain 
technologie 

• Kennisbank voor fraude 
• Speciale teams voor fraude  

 
 
 
Tip: 
Zorg dat je ook met een ‘ondernemersbril’ op naar de toekomst kijkt. Er komt een dip, 
producten worden minder of verdwijnen in hun huidige vorm. Maar kunnen er ook 
nieuwe producten bijkomen? Kunnen we op een andere manier vanuit burgerzaken 
publieke waarde toevoegen?  
 
 
Stakeholders 
§ College B&W en raad 
§ GS/management 
§ OR 
 
Burgers 
Burgers in de rol van klant (rijbewijs, paspoort) en/of onderdaan (handhaving bij 
identiteitsfraude). 
 
Samenwerkingspartners 
Gemeenten in de regio (centrumgemeente) 
Intern, zoals sociaal domein 
Extern: Avim, KMAR, IND, OM 
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Bedrijfsvoering  
Bij bedrijfsvoering kan de  “PIOFACH” -ordening worden gebruikt:  
 
P   personeel: formatieberekening, normen en standaarden 
I  informatie: BI-systemen, data, GBA, BRP, BAG  
O  organisatie: structuur, front-, mid- en backoffice, KCC 
F  financiën: budget, leges, inkomsten, kostenontwikkeling personeel 
A  automatisering: ICT, digitalisering dienstverlening en werkprocessen 
C  communicatie: burgers, stakeholders 
H   huisvesting: fysieke werkomgeving, balies, werkplekken, externe locaties 
 

De komende transformatie vraagt om een uitwerking van verschillende aspecten van de 
bedrijfsvoering, naast de benodigde normen en standaarden voor berekening van 
formatie. 
 
Teams en personeel 
Daarnaast zijn er verschillende aspecten rond team en personeel waarmee rekening moet 
worden gehouden: 
 
§ Verandercapaciteit (tijd om te leren, veranderen en nieuwe zaken eigen te maken) 
§ Dynamische personeelsplanning 
§ Verhouding vaste/flexibele arbeidskrachten 
§ Kwantitatieve en kwalitatieve personeelsplanning  
§ Teamontwikkeling  
§ Vergrijzing en vervangingsvraag 
§ Vakmanschap en professionalisering (gebruik van o.a. de PublieksAcademie) 
§ Inzetbaarheidsbevordering 
 
 
 
Ter inspiratie: 
Scenarioplanning 
Ook een middel als ‘scenarioplanning’ kan ingezet worden in situaties waar sprake is 
van veel onzekerheden en waar er behoefte is aan meer grip – zoals bij burgerzaken. 
Via de techniek van roadmapping verken je met elkaar de toekomst en werk je 
systematisch meerdere alternatieven uit. Vervolgens kijk je wat deze alternatieven 
gaan betekenen voor producten, dienstverlening, financiën en personeel etc. Het 
resultaat is dat je erachter komt dat in meerdere scenario’s een aantal dezelfde zaken 
opgepakt moet worden, die je vaak niet had verwacht. Als je die alvast aanpakt, ga je 
– met alle onzekerheden die er nog steeds zijn – sowieso robuuster de toekomst in. 
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7.  Vragen uit het land en vervolg 
 

De afgelopen twee maanden zijn er veel vragen opgehaald. Deze vragen zijn verdeeld 
over de volgende aandachtgebieden: 
 
§ Bedrijfsvoering: o.a. bedrijfsmatige inzichten in de gevolgen van de transformatie met 

tools inkomstengevolgen en ratio’s werkomvang 
§ Communicatie: o.a. brochure voor medewerkers 
§ Bestuur: o.a. werken aan imago en creëren awareness 
§ Inzetbaarheid en professionalisering: trainingen vaardigheden voor de toekomst, 

toolbox professionalisering en inzetbaarheid. Hoe gaan we om met de beperkte 
inzetbaarheid van onze medewerkers?  

§ Proces/inhoudelijk: een tijdpad voor de landelijke ontwikkelingen over bijvoorbeeld de 
release van nieuwe standaarden. 

§ Organisatorisch: meer samen kunnen gaan ontwikkelen in plaats van afzonderlijk  
 functie van regiogemeenten. Is een 100.000+ gemeenten standaard een 

regiogemeente? Wat is de rol/taak van een regiogemeente? Hoe verloopt dit 
organisatorisch en financieel?  
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NVVB en A+O fonds Gemeenten pakken deze vragen op om gezamenlijk met gemeenten 
vervolgondersteuning aan te bieden. Vanaf september 2017 organiseren we regionale 
bijeenkomsten, brengen we verdere publicaties uit en bieden digitale ondersteuning. 
In oktober brengen we een vervolgpublicatie over professionalisering uit (digitalisering en 
vakmanschap). 
 
Voor meer informatie hierover volg hiervoor de websites en digitale nieuwsbrieven van 
NVVB en het A+O fonds: 
https://nvvb.nl/nl/themas/nieuweidentiteit/ 
https://www.aeno.nl/nieuwe-identiteit-burgerzaken  
https://www.aeno.nl/evenementenoverzicht 
 
Team Transformatie Burgerzaken 
In het team Transformatie Burgerzaken nemen deel: 
 
In opdracht van het A+O fonds Gemeenten: 
Joke Bergshoeff, jcbergshoeff@gmail.com (Bergshoeff Advies) 
Patrick van Beukering, patrick.van.beukering@gmail.com (Interimshop) 
 
Namens A+O fonds Gemeenten: 
Renz Davits, renz.davits@aeno.nl 
Marieke de Feyter, marieke.defeyter@aeno.nl 
 
Namens NVVB: 
John de Ruiter, JohndeRuiter@nvvb.nl 
 
 
Vragen of opmerkingen 
Heeft u nog vragen, suggesties en/of opmerkingen neemt u dan contact met: 
 
A+O fonds Gemeenten 
Secretariaat@aeno.nl 
070-7630030 
 
Meer lezen 
De nieuwe identiteit van burgerzaken, A+O fonds Gemeenten, NVVB april 2017 
NU Tijd voor verandering. De competentieprofielen voor Burgerzaken, NUflex juni 2017. 
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Stichting A+O fonds Gemeenten bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van 

arbeidsmarkt en HRM-beleid. Actuele informatie over de verschillende projecten treft u aan op www.aeno.nl 

De NVVB is hét aanspreekpunt voor de thema’s persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, 

verkiezingen en dienstverlening & innovatie. De NVVB denkt en handelt toekomstgericht, borgt kwaliteit en is een 

gewilde en betrouwbare partner voor andere (overheids)organisaties. Actuele informatie over de activiteiten van 

NVVB vindt u op www.nvvb.nl  
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