De iProfessional als Spin in het eWeb

In samenwerking met BCT.
24 november 2009

November 2009

Van harte welkom in Rijswijk!

Deelnemers:
CCL BV, Centraal Orgaan Opvang, CZ Actief in Gezondheid, DHV AIB,
DHV BV, Dino4, Gemeente Capelle a/d IJssel, Gemeente Middelburg,
Kluwer, KNMG, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van
Financien, NV Nederlandse Gasuni, Open Sesame ICT, Ordina,
Papieren Tijger Netwerk, RIVM en de UWV.
Medewerkers van:
Gemeente Rijswijk en BCT.

Agenda
Tijd

Programma

13.00 uur

Ontvangst met koffie en thee.

13.30 uur

Opening

Spreker
Dhr S. Been
Middagvoorzitter

13.45 uur

1e deel van de presentatie

Mevr M. Harrand-Tittse
Kanaalmanager e-dienstverlening
Mevr P. Cherchi
Informatiemanager

15:00 uur

15.30 uur

Vragen en discussie 1

Mevr P. Cherchi

Stelling vanuit onze sectie Document
Management.

Informatiemanager

Rondleiding gevolgd door pauze

Dhr L. Hoppenbrouwer
Manager Dienstverlening

16.15 uur

2e deel van de presentatie: LIVE DEMO

Mevr M. Harrand-Tittse
Kanaalmanager e-dienstverlening
Mevr N. van der Leest
Sitemanager
Dhr P. Reidsma
Technisch projectleider BCT

16:45 uur

Vragen en discussie 2

17:00 uur

Afsluiting met borrel en hapjes

Huishoudelijke mededelingen
Wij verzoeken u vriendelijk om geen etenswaren te nuttigen
in de Raadszaal.
Het eerste deel van de presentatie zal plaatsvinden in de
Raadszaal. Na de rondleiding / pauze verhuizen we naar de
Hilvoordezaal op de 1e etage. Neemt u uw jas ook mee?
Mobiele telefoon a.u.b. op stil.

Gemeente Rijswijk - wetenswaardigheden

De gemeente Rijswijk heeft:
47.000 inwoners
350 FTE medewerkers
ICT infrastructuur o.a. bestaat uit:
SuSe Linux
Key2Burgerzaken
Oracle
PIMS@all
MySQL
Key2Financien
Novell OES
LLA4all
Windows Server
BCT DMS
Windows XP
BCT Zakenmagazijn
VMWARE
SZWNET

GWS4all
Beheervisie
MI2Wegen/Riool
Bentley
Squit XO
…..

Positionering van het project
In 2015 is elke gemeente “het portaal” voor de overheid (KCC).
Om dit KCC met vier kanalen (post, telefonie, balie en edienstverlening) te realiseren, is het Programma
Dienstverlening opgezet. Daarbinnen zijn vier kanalen en
kanaalmanagers benoemd.
Speerpunten: elk kanaal geeft hetzelfde antwoord, 24x7
bereikbaarheid, 80% van de vragen in één keer beantwoorden.
Het project Voorop in volgen valt onder het kanaal edienstverlening. Uiteraard in samenwerking met het kanaal POST.

Toelichting project Voorop in Volgen

In september 2007 is voor het kanaal e-dienstverlening gestart
met het project “Voorop in volgen”.
Het project bestond uit twee opdrachten:
1. Modernisering van de website
2. Realiseren van een e-architectuur
Het project is binnen een jaar afgerond, binnen budget.
In deze presentatie vertellen wij u graag over het project, met
speciale aandacht voor de DIV kant.

Vraag aan de deelnemers in de zaal:

“Wat verstaat u onder e-dienstverlening?”

Fase 1

Fase 2

Burger

Frontoffice
Geen terugkoppeling.
Ingevuld webformulier
wordt naar mailbox van
ambtenaar gestuurd
Geen controle
mogelijkheden.

Ambtenaar leest
mailbox en verwerkt
aanvraag in backoffice
applicatie

Backoffice
applicaties

Burger

Frontoffice
Terugkoppeling
Ingevuld webformulier
wordt naar
Digitale werkvoorraad
gestuurd

Management
informatie

Procesbewaking
Ambtenaar krijgt taak
toegewezen en zorgt
voor verwerking in de
backoffice applicatie.

Backoffice
applicaties

Verlanglijstje voor e-dienstverlening

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Via de website kan een webproduct worden aangevraagd.
Gebruik van DigID en Ogone
Digitale werkvoorraad ambtenaar (via rol)
Afhandelingstermijnen
Rappellering
Status te zien via de Persoonlijke Internet Pagina
Managementinformatie
Eerst werken met een “kloppeling”, op later moment gebruik maken
van digitale werkvoorraad (WFM) van backoffice-applicatie.

Marktonderzoek
Marktonderzoek wees uit dat er landelijk 18 verschillende
initiatieven waren om te komen tot een standaard
mid-office voor gemeenten.
Wat is wijsheid? Hoe voorkom je risico’s?

Intern advies bij start project
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ambities prima, maar wees bovenal realistisch
Start met de bouw van een mid-office (e-architectuur) en gebruik bestaande
componenten (Corsa DMS en GreenValley CMS)
Maak gebruik van open standaarden en waar mogelijk open source software
Implementeer een Zakenmagazijn, workflow management systeem en
Gegevensmagazijn.
Keep IT simple
Maak de sectie Documentmanagement de spin het web
Maak website vraaggericht en voeg webproducten toe, inclusief DigID en Ogone.
Realiseer de mogelijkheid om afspraken te maken via de website.
Realiseer een Persoonlijke Internet Pagina met zaakinformatie.
Voeg webproducten toe (=webformulier, zaaktype en digitaal werkproces).
Maak gebruik van het logisch ontwerp van e-Formulieren.
Schenk aandacht aan managementinformatie.
Realiseer Ketenmonitoring met Nagios.

Architectuur e-dienstverlening, fase 2.
Zakenmagazijn

Groupwise mailbox
Stap 1

Webservice

Email poller

Emailbericht met
ingevuld
formulier, XML
attachement en
digitale bijlagen.

Stap 2
Stap 5

Verwerking “case”
in zakenmagazijn

XML bericht met status
informatie en zaak ID

(Indien digid en/of
ogone=ok)

Stap 6
P.I.P.
Greenvalley
Frontoffice

Status informatie naar
Persoonlijke Internet
Pagina (P.I.P.) op basis
van XML

burger

Prefill functionaliteit:
aanvulling GBA
gegevens op formulier
Gegevensmagazijn
extract

Enterprise Service Bus en
Messaging broker
Digitale
Werk
voorraad

Stap 3
Document
registratie en
starten case in
Corsa.

Ambtenaar
BZ

Digitale
Werk
voorraad

Webservice
Corsa Case
(WFM)

Corsa DMS

Stap 4
Verwerking
van de
aanvraag

Ambtenaar
BEL
Digitale
Werk
voorraad

GBA systeem
Ambtenaar
SZ

Modernisering website
Speerpunten
1. Vraaggericht werken
2. Nieuwe frisse vormgeving
3. Voldoen aan de webrichtlijnen
4. Voorlezen van de website
5. Sterke zoekmachine
6. Content actualiseren en compleet maken
7. Webproducten (webform + digitaal werkproces) toevoegen
8. Online afspaken maken

Uiteindelijk projectresultaat
De e-architectuur en de vernieuwde website gingen: op 22 sept 2008

Met welke webproducten live gegaan…

1. Aan- en afmelden hondenbelasting
2. Aanvraag afschrift burgerlijke stand
3. Aanvraag uittreksel GBA
4. Indienen van een klacht
5. Melding eendaags evenement
6. Aanvraag evenementenvergunning
7. Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
8. Aanvraag kapvergunning
9. Melden van een verhuizing binnen de gemeente Rijswijk
10.Kwijtschelding belastingen

Korte termijn planning…
Een greep uit de planning voor de komende
maanden:
Aanvraag belanghebbende parkeervergunning
Huwelijksaangifte
Meldpunt voor administratieve lastenverlichting
Kentekenwijziging belanghebbende
parkeervergunning
Aanmeldformulier Burgerpanel
Aanvraag gehandicaptenvoorziening WMO
Kentekenwijziging parkeervergunning
gehandicapten
Aanvraag urgentie huisvesting
Aanvraag huishoudelijke hulp WMO
Aanvraag gehandicapten parkeerkaart
Digitale inspraak ruimtelijke en visuele plannen
Wijziging belanghebbende parkeervergunning
binnengemeentelijke verhuizing
Verzoek WOB

Kiezerspas
Volmacht t.b.v. verkiezingen
Wijziging naamsgebruik
Gemeentegids aanvragen
Tegemoetkoming lidmaatschap
Commentaar burgers FAQ’s
Bestellen boeken
Pakket met informatie folders aanvragen
Verklaring omtrent gedrag
Melding openbare ruimte
Vergunning graven in openbare ruimte
Aanvragen subsidie voorinstelling
Aanvraag categoriale bijstand
Aanvraag ooievaarspas
Aanvraag Horecaconvenant en ontheffing
sluitingstijden
Ontheffing afvalwaterlozing
Geheimhouding persoonsgegevens

Online afspraak maken…
Dit kan voor:
1. Aanvraag paspoort / ID-kaart
2. Aanvraag rijbewijs
In 2010 is het mogelijk om een afspraak te maken voor:
3. Geboorteaangifte
4. Huwelijksaangifte
5. Vestiging vanuit buitenland

Bewustwording binnen organisatie
Het toevoegen van een webproduct
is binnen een uur te realiseren.
In de praktijk duurt het echter enkele
weken voordat een webproduct
klaar is. Urgentiebesef binnen de
organisatie speelt hierbij een
belangrijke rol.
Vanuit het EGEM-I project zijn
bewustwording workshops
georganiseerd.

Fase 3 van de e-architectuur – in ontwikkeling
OLO

Zakenmagazijn

Groupwise mailbox

Stap 1

Webservice

Email poller

Emailbericht met
ingevuld
formulier, XML
attachement en
digitale bijlagen.

Stap 2
Stap 5

Verwerking “case”
in zakenmagazijn

XML bericht met status
informatie en zaak ID

(Indien digid en/
of ogone=ok)

Stap 4. Proces
afhandeling in
backoffice
applicatie..

Squit XO
Stap 6

P.I.P.
Greenvalley
Frontoffice

Status informatie naar
Persoonlijke Internet
Pagina (P.I.P.) op basis
van XML

Enterprise Service Bus en
Messaging broker

Stap 3
Document
registratie.

burger

Prefill functionaliteit:
aanvulling GBA
gegevens op formulier
Gegevensmagazijn
extract

GBA systeem

Webservice
Corsa Case
(WFM)

Corsa DMS

Document
opslag
rechtstreeks in
DMS.

Ambtenaar
Vergunningen

Gedachtenspinsels van een projectleider

Voor uitvoering van het
project e-architectuur en
modernisering van de website:
1. Goed opdrachtgeverschap.
2. Maak van techniek geen hoofdzaak,
het is slechts 20% van de “ijsberg”.
3. Positioneer Documentmanagement
als spin in het web.
4. Werk samen met Communicatie,
Documentmanagement en ICT. Je
kunt niet zonder elkaar!
5. Start tijdig met bewustwording.

Vanuit het perspectief van
Documentmanagement

Wat is er voor ons veranderd:
1. Een nieuw kanaal: e-dienstverlening
2. Koppeling met procesapplicaties
3. Implementatie van workflowmanagement (generiek en specifiek)
4. Organisatorische inbedding van documentbeheer in de
afdelingen
5. Verdeelde verantwoordelijkheid voor informatiebeheer
6. Werken met triggers (eenvoudige DSP)
7. Adviseert organisatie over procesinrichting
8. Denkt mee met bouw van webformulieren

Gedachtespinsels van een informatiemanager

1.
2.
3.
4.
5.

Laat je niet leiden door beperkingen
Leer anders denken (klant centraal)
Let op voor hypes (DSP/Zaaktypecatalogus)
Keep it simple
In hoeverre voldoen wij aan de wet- en
regelgeving als wij niet volgens het
Referentiemodel Gemeentelijke
Basisgegevens Zaken (RGBZ) werken?

Discussie
Onze stelling:

Zaakgericht werken binnen DIV
is luchtfietserij?

Rondleiding

Nu start de rondleiding door de manager Dienstverlening,
de heer L. Hoppenbrouwer. Om 16:15uur wordt de presentatie
hervat in de Hilvoordezaal (1e etage). U kunt gebruik maken van
de liften zonder toegangspasje.
Het is verstandig om uw persoonlijke bezittingen alvast mee te
nemen.

2e deel van de presentatie

Live demo, gegeven door Nancy van
der Leest en Peter Reidsma.

Einde presentatie
Wij danken u voor uw aanwezigheid!
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Manuella Harrand-Tittse
Tel 070-3261702 / 06-54208949
Email mharrand@rijswijk.nl
Of via LinkedIn.

