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eerst denken, dan doen
weten, willen, winnen



het reorganisatie-
proces

een nieuwe organisatie, nieuwe vestigingen, nieuwe collega’s… 
we kunnen nog maar net de nieuwe organisatienaam uitspre-
ken of er is alweer een nieuw personeelsblad. Blijft er dan niets 
over van het oude vertrouwde? toch wel: de eigen werkplek, de 
naaste collega’s, de eigen werkzaamheden… Deze combinatie 
van verandering en stabiliteit is boeiend, maar hoe ga je er als 
organisatie mee om? waar leg je de nadruk op? Op rust in de 
tent, omdat dit nodig is om het bestaande werk te doen of op 
beweging, omdat we ergens naar toe gaan? 

Als Dagelijks Bestuur willen we (Frank Moné, ed Bloembergen, 
Henk Gruter en ondergetekende) stabiliteit en verandering en 
daarom hebben we in onze communicatie gekozen voor beide. 
De rust bewaren door open te communiceren en eerlijke informa-
tie te geven, want als iCt’ers willen we graag weten wat er gaat 
gebeuren. wanneer we dat begrijpen, kunnen we weer aan het 
werk. Verandering krijgt vorm in een nieuwe manier van  commu-
niceren: via een nieuw intranet, een nieuw personeelsblad en films 
waarin de vorming van de nieuwe organisatie centraal staat. 

Maar de grootste verandering blijft natuurlijk de samensmelting 
van zes op zichzelf staande organisaties die ook ná de fusie min 
of meer zelfstandig blijven functioneren. Hoe maak je van zes 
onderdelen een geheel dat sterker is dan de som der delen? Het 
antwoord op deze vraag ligt niet besloten in structuren en pro-
cessen. natuurlijk moeten die netjes geïmplementeerd worden, 
maar daarmee ben je er niet. De eenwording lukt alleen als we 
met zijn allen enthousiast zijn, bij elkaar willen horen, van elkaar 
willen leren en trots zijn op het feit dat we één SSC-i zijn. Alleen 
dan valt er veel te winnen. 

Vanuit de overtuiging dat we alleen sámen de nieuwe organisatie 
vorm kunnen geven, hebben we Bint opgezet, een nieuw per-
soneelsblad door, voor en over SSC-i en SSC-i’ers. Het doel? 
elkaar beter leren kennen en de verbinding leggen met hetgeen 
ons bindt, SSC-i. Kortom, Bint bindt. 

Bouwen aan een nieuwe organisatie is 
een langdurig proces en kent verschil-
lende fasen. Momenteel wordt hard 
gewerkt aan de oplevering van het o&F-
rapport. dat betekent dat het dagelijks 
Bestuur en het groot Mt hard naden-
ken over waar ssc-i over een paar jaar 
moet staan. Maar ook op andere plaat-
sen in de organisatie wordt nagedacht 
over de reorganisatie. We vroegen het 
gerard Vlaar, Front office-medewerker in 
noordwest en andy van dijke, teamleider 
Back office Midden.

gerard Vlaar, BU noordWest: ‘doen 
Wat je leUk Vindt’

“ik denk dat in de nieuwe organisatie moet 
worden gekeken of mensen wel op de juiste 
plek zitten. De reorganisatie is het moment om 
aan mensen te vragen ‘wat wil je in de nieuwe 
organisatie doen?’ en ‘Hoe kunnen wij jou in je 
werk faciliteren, zodat je het naar je zin hebt?’ 
natuurlijk ligt het initiatief voor deze vraag bij 
de medewerkers zelf. Die kunnen aan geven 
wat ze graag willen doen en hun leiding-
gevende vragen daarbij te helpen.”  

andy Van dijke, BU Midden: ‘Zorg 
Voor horiZon’ 

“in deze fase van het reorganisatieproces wordt 
veel nagedacht over waar we naartoe moeten; 
SSC-i in de toekomst. Voor een relatief kleine 
groep zijn doel en richting al enigszins duidelijk, 
maar voor de grote groep is dat nog niet het 
geval. ik vind dan ook dat het denken over de 
reorganisatie meer gedeeld mag worden. Door 
de ‘toekomstvisie’ handen en voeten te geven,  
tussentijdse doelen en mijlpalen te benoemen, 
bied je als management een horizon. Dat is 
belangrijk om medewerkers aangehaakt en 
betrokken te houden.” 

15 04Column

Hoe denk je over

Rondom tafel 

thuis is-ie (niet) anders

De werkplek van 

Prikbord

Over de reorganisatie

Bij ons in noordoost

Klant in beeld

Het ontstaan van SSC-i

Digigant Fardau 

wie is wie

in
h

o
U

d
e

l
ij

k

03

03

04

06

07

08

10

12

13

14

15

16

11

Bint Bindt 

HOe DenK Je OVeR...

chris haZenBerg
prograMMaManager 
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COlUMn

0302



0504

is SSC-i een doe- of een denkorganisatie en wat is nodig voor 
de toekomst? Volgens Marco Ventevogel, BU noordwest, is het 
geen kwestie van denken of doen. “Het ligt veel genuanceerder, 
bovendien is het situatiegebonden.” erwin Stormer, BU Zuidoost, 
vindt het één niet zonder het andere kunnen. net als Jan Blikman, 
BU noordoost: “Doen zonder denken is instinct en dat kan in 
sommige situaties goed zijn, maar over het algemeen moet je 
nadenken voor je iets doet.”  echter, aan denken zonder doen 
heb je, volgens Rachid el Bachiri uit Gouda, ook weinig: “Dat is 
niet productief. Kijkend naar SSC-i constateer ik vooral een pro-
bleem in het denken, vertaald naar visie en missie. De afgelopen 
jaren heb ik binnen deze organisatie een duidelijk doel en richting 
gemist. Daar wordt pas de laatste tijd over nagedacht.” Volgens 
Jan is dat niet waar. “Dan is het net of we altijd maar wat gedaan 
hebben, terwijl er juist al heel lang over veel dingen wordt nage-
dacht. Door de reorganisatie zijn er alleen dingen veranderd en 
dat maakt een nieuwe visie, missie, procedures en werkwijzen 
nodig.” “Misschien heb je gelijk,” zegt Rachid, “maar de orga-
nisatiedoelen en -richting werden voor de reorganisatie onvol-
doende uitgedragen.” Met deze opmerking rijst de vraag hoe het 
zit met de communicatie binnen SSC-i.

nieUWsgierig Zijn naar elkaar
Dat er een en ander schort aan die communicatie, daar zijn de 
meeste gespreksdeelnemers het over eens. Derk de Zee, BU 
Zuidwest: “Het is een groot struikelblok binnen SSC-i, maar 
daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor.” thecla Kamphuis, 
BU Zuidwest, beaamt dit: “Veel mensen bij SSC-i weten niet 
hoe de organisatie in elkaar zit en waar collega’s mee bezig zijn. 
Dat heeft deels te maken met de afstanden, maar ook met onze 
organisatiecultuur. we houden ons vooral bezig met ons eigen 
werk en weten niet wat onze buurman of –vrouw doet. we mogen 
best wat nieuwsgieriger zijn naar elkaar. Dat zou ook het wij-
gevoel binnen de organisatie versterken.” Volgens Gina Koning, 
BU noordoost, is het geen gebrek aan belangstelling maar een 
gevolg van de werkdruk. “Mensen hebben niet genoeg tijd om 

zich in elkaar te verdiepen. ”Dat neemt overigens niet weg dat 
er effectiever gecommuniceerd moet worden. iedereen is het 
daar over eens. “Als we weten wat ons te wachten staat en waar 
we naartoe gaan, zijn we meer bereid mee te werken aan het 
reorganisatieproces.” 

Van Brengen naar halen
Volgens Rachid gaat het ook om het nemen van eigen verant-
woordelijkheid: “we communiceren ons suf maar het komt niet 
altijd over.” Derk: “Misschien omdat er veel gepraat maar weinig 
gezegd wordt?”  Volgens thecla heeft dit te maken met de ‘breng-
cultuur’ van SSC-i: “we zenden vooral, maar zouden dat moeten 
ombuigen naar een cultuur waarin mensen hun informatie zelf 
gaan halen. Dan kom je er als zender achter waar vraag naar is.” 
er is vooral behoefte aan transparantie en samenwerking, meent 
Rachid: “Dat verbetert ook onze dienstverlening naar klanten. ik 
vind overigens wel dat de hiërarchie in de nieuwe organisatie is 
verminderd en dat de verschillende bedrijfsonderdelen elkaar 
steeds beter vinden.” niet iedereen aan tafel deelt deze mening. 
De meeste deelnemers denken dat de gemiddelde SSC-i’er vindt 
dat Gouda juist meer de koers is gaan bepalen. Jelle nelemans, 
BU Zuidoost, wijst dit van de hand: “in de nieuwe organisatie is 
elke business unit volwaardig vertegenwoordigd in het Groot Mt 
en in het Mt Beheer. Hier krijgen we alle ruimte om onze ideeën 
op tafel te leggen. Misschien werden we in eerste instantie gezien 
als cowboys maar inmiddels zijn we absoluut medebepalend 
in het beleid.”  Marco vult aan: “Door de grotere betrokkenheid 
komt ook de klant beter in beeld. Maar of dit voor iedere SSC-i’er 
duidelijk is?”  Volgens Jelle niet: “Daarom moeten wij als mana-
gers en teamleiders onze verantwoordelijkheid nemen. Alle infor-
matie die we over de reorganisatie krijgen, moeten we naar onze 
business unit terugkoppelen.” Gina vult aan: “ik merk dat bij de 
leidinggevenden, en vooral bij de BU-managers, de gezamenlijk-
heid méér leeft dan op de werkvloer. Het heeft tijd nodig, maar dit 
gesprek doet me ook beseffen dat ik daar als leidinggevende een 
actievere rol in kan spelen.”  

‘eerst denken, dan doen’

rondoM taFel
SSC-i in gesprek over...

Zijn SSC-I’ers innovatieve ‘met-alle-winden-meewaaiers’ of betrouwbare beheerders? 
Kent de organisatie meer denkers of juist meer doeners? En wat heeft SSC-I nodig om op 
toekomstige ontwikkelingen in te spelen? Hierover en over de reorganisatie zelf discussieerden 
twaalf collega’s uit de business units (BU’s) en Gouda tijdens een rondetafelgesprek.

Van links naar rechts en van achter naar voren: 
Jan Blikman, Gina Koning, Gerard Vlaar, Marian 
Knegt, Derk de Zee, Erwin Stormer, Jeanette 
Klok, Rachid El Bachiri, Jelle Nelemans, Thecla 
Kamphuis, Andy van Dijke, Marco Ventevogel

Thecla Kamphuis: ‘Ik ben getroffen door de manier waarop we 
hier met elkaar in gesprek zijn gegaan’

Rachid El Bachiri: ‘Dit 
gesprek zie ik als een manier 

om elkaar beter te leren 
kennen en de communica-

tielijnen kort te houden’

SSC-i’ers willen graag mee-
denken in het reorganisatieproces. Maar 

hoe zorg je ervoor dat het geen Poolse landdag 
wordt? Marian Knegt uit Gouda heeft daar iets op 

gevonden. “Bij de implementatie van de A3 jaarplannen, 
één van de deelprojecten van de reorganisatie, denkt iedereen 
mee. niet over het gehele traject, maar alleen over relevante 

onderdelen. Het Dagelijks Bestuur heeft de visie en missie voor de 

jaarplannen geformuleerd en die vervolgens met afdelingshoofden 
besproken. Met die uitgangspunten zijn we naar de verschillende 

teamleiders gegaan en hebben hen gevraagd: ‘Hoe kun je met jouw 
team en voor jullie taakgebied invulling geven aan deze visie en 

missie?’ Zij zijn daar, samen met hun collega’s, mee aan de 
slag gegaan. Het resultaat? Concrete plannen die de ver-
schillende teams richting geven en acties die door het 

hele team gedragen worden, omdat mensen 
zélf hebben kunnen meedenken.”

Marian Knegt: ‘Er zijn mensen die in de 
reorganisatie lijken af te haken; het is de 
kunst ze betrokken te houden’

Meedenken oVer de reorganisatie



“Ik vind het belangrijk in een 

omgeving te werken waar ik 

me prettig voel. Ik moet er 

tenslotte een aantal dagen 

per week verblijven. Het is 

een plek met een ‘eigen’ 

tintje, zonder dat het een 

uitstalling wordt.” 
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de Werkplek Van

echt anders is Marco Ventevogel thuis 
in het noord-Hollandse Bergen niet. “ik 
hoef geen knop om te zetten als ik aan 
het eind van de dag naar huis rijd, want 
thuis ben ik dezelfde als op het werk. 
toch besef ik dat ik in mijn functie niet 
zo gek kan doen als vroeger. Zomaar 
een liedje zingen in de gang bijvoor-
beeld, dat doe ik niet zo snel meer.” 
Maar eenmaal thuis hoeft Marco zich 
niet in te houden. Daar maakt hij zijn 
hoofd leeg door keyboard te spelen, 
liedjes te schijven, muziek te luiste-
ren of een zelfgemaakte conference 
op te voeren. “Soms tot lichte erger-
nis van mijn vrouw ellen,” lacht Marco. 

“Gelukkig vinden mijn zoons het wel 
vermakelijk, want het gaat vanzelf. Mijn 
hoofd staat nooit stil. ik hoef maar 
een flard van een nieuwsbericht op te 
vangen of er ontspint zich een com-
plete conference in mijn hoofd en die 
grappen moet ik thuis natuurlijk uit-
proberen.” De liedjes ontstaan onge-
veer op dezelfde manier. “Het nummer 
‘Achterop de fiets in Amsterdam’ bij-
voorbeeld, heb ik bedacht toen ik bij 
een vriend achterop de fiets zat en we 
over de trambaan hobbelden. Samen 

Het scheelde niet veel of Hoofd BU  
Noordwest Marco Ventevogel, had carrière 
gemaakt in de entertainmentindustrie in plaats 
van binnen SSC-I. Met twee kleine kinderen 
koos hij uiteindelijk toch voor de zekerheid van 
een vaste baan. Maar hoewel hij op het werk 
zelden uit volle borst een lied zingt, heeft hij 
het entertainen nooit helemaal opgegeven.

06 07

met hem en een paar anderen hebben 
we het op cd gezet. Ook onze megahit 
‘Ach was ik maar een paracetamolletje’ 
stond hierop. we hebben er zowaar 
een paar duizend van verkocht.”

adrenaline
Jarenlang trad Marco met zijn muziek-
theatergroep expres Zo op tijdens 
straatmuziekfestivals en personeels-
feesten. Marco: “ik ging van tevoren 
altijd bij het bedrijf langs om de secreta-
resse uit te horen over de medewerkers 
en hun gewoonten. elk bedrijf heeft wel 
een lastige chef of aparte boekhouder, 
daar bouwde ik dan een show omheen 
met tekst en muziek. Ontzettend leuk 
om te doen, maar ook iedere keer weer 
spannend. Soms wist ik een minuut 
van tevoren nog niet wat ik zou gaan 
zeggen. eenmaal op het podium ging 
het echter vanzelf.” 

Uiteindelijk is Marco met optreden 
gestopt. “ik mis het wel. er loopt al 
jarenlang een afspraak met mijn vriend 
Piet om eens de studio in te duiken. 
Misschien doen we dat wel en komt er 
ooit nog een cd.” 

thUis is-ie (niet) anders
‘iK Ben wie iK Ben’ 
Marco Ventevogel, BU noordwest

01

De foto van mijn vrouw heeft 

een vaste plek, omdat ze 

belangrijk voor me is.

02 

Mijn pepermuntpot staat 

meestal open, net als mijn 

deur. en er zijn al heel wat 

kilo’s pepermunt doorheen 

gegaan.

05

ik sprokkel graag USB-

gadgets bijeen, zoals mijn 

USB-mok en -ventilator.  

Ze zijn gewoon leuk.

06

Boeken met betrekking tot 

mijn werk. Handig als je iets 

op moet zoeken…. 

03

De bloempot die we  

ontvangen hebben toen  

we naar Rijswijk verhuisden 

heb ik gevuld met marmeren 

eieren. Ze hebben een bij-

zondere aantrekkingskracht. 

Collega’s pakken ze op of 

willen ze graag hebben. 

04

De portofoon heb ik voor 

mijn rol als BHV’er.

05

Marco Ventevogel (links op de foto) 
Geboren op 23 augustus 1961, Bergen
Hoofd BU Noordwest in Alkmaar

Hoe en wanneer ben je bij SSC-I gekomen?
ik ben in 2000 gekomen om de eenhoorn en 
toorenburgh samen te voegen tot één cluster.
Waarom werk je bij SSC-I?
Omdat ik graag bij een bedrijf wil horen en 
daar trots op wil zijn.  
Waar heb je je voor het laatst aan geërgerd 
en hoe kwam dat? 
Aan het gerucht dat de servicedesk per 1 juli 
naar Gouda zou verhuizen. Dat raakte me. ik 
heb geen geheime plannen en informeer ieder-
een voortdurend over de vorming van SSC-i. 
Waar werd je onlangs echt blij van?
Van het doelpunt dat mijn jongste zoon zater-
dag maakte.
Wat zou je bij SSC-I veranderd willen zien?
Meer openheid naar elkaar in zowel onze  
successen als in ons falen.
Aan wie geef je de muis door?
Aan Jelle nelemans, BU Zuidoost.

thomas Smid, Senior Medewerker iCt BU Zuidwest 
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Fiets bestellen 
via iKaP

De ene SSC-i’er fietst ‘iedere zon-
dag een rondje om het dorp’. De 
ander gebruikt de fiets voor woon-
werkverkeer. Dat fietsen gezond is 
weet iedereen, maar weet je ook 
dat je via iKAP een fiets kunt bestel-
len voor woon-werkverkeer? Kijk op 
Justitieweb voor de mogelijkheden: 
http://justitieweb.minjus.nl/personeel/
Arbeidsvoorwaarden/ikap/

Hoe KlantvriendelijK 
moeten we zijn? 

“Als ik een klant wil helpen, word ik daarin soms belem-
merd door regels en procedures,” vindt Derk de Zee, BU 
Zuidwest. “Regels gelden voor algemene zaken, maar 
wij hebben te maken met individuele problemen.” Hoe 
klantvriendelijk kunnen we zijn wanneer we procedures 
en regels nodig hebben om processen te stroomlijnen 
en als één SSC-i samen te werken?” Marco Ventevogel, 
BU noordwest, vindt dat daar voldoende mogelijk-
heden voor zijn: “Allereerst 
moet je bedenken dat we 
voorheen onderdeel van 
de klant waren. wanneer 
de directeur erom vroeg, 
sprongen we direct bij hem 
op schoot om de nieuw-
ste versie van tomtom te 
installeren. nu we dat niet 
meer doen, krijgen we wel 
eens klachten over onze klantvriendelijkheid. Maar de 
verhouding is veranderd. we zijn nu leverancier van 
standaarddiensten en dat is nog niet bij iedereen door-
gedrongen. Als de klant functionele vragen heeft, is het 
onze taak om deze dienstverlening in concrete produc-
ten te vatten en afspraken vast te leggen. Dat kost soms 
meer tijd maar het kan beter zijn omdat een klant uit-
eindelijk meer gebaat is bij een lange termijnoplossing 
dan bij een vlug doekje voor het bloeden. en uiteindelijk 
is iedereen het meest geholpen als SSC-i zijn interne 
processen goed op elkaar afstemt. Kortom, regels en 
procedures zijn nodig, want ze helpen de kwaliteit van 
onze dienstverlening te verbeteren. en de klant weet wat 
hij van ons kan verwachten.” 

BeRiCHten in Het KORt

iK wil graag 
Kwijt dat…

“…er om mij heen wél mensen 
blij zijn met de oprichting van 
SSC-i. na de kleine, volgens 
mij niet te voorkomen pro-
blemen in het begin, gaat het 
steeds beter.” 
Marjon elshout, 
medewerker BU Zuidoost

cartoon - denKen vs doen

We Zijn nU 
leVerancier 

Van 
standaard- 

diensten

Hoezo de naam bint?

Bij de naam Bint kun je allerlei beelden hebben. 
De redactie hoorde al de link met Bordewijk, een 
mud Hollandse aardappelen, een krachtige no-
nonsense uitstraling en een verbastering van 
verbinden in combinatie met de branche waarin 
we zitten: Bint met it. welke associaties je ook 
hebt, uiteindelijk is het blad bedoeld om verbin-
ding te leggen tussen de verschillende onderde-
len van SSC-i. De business units en Gouda, die 
tezamen één krachtige iCt-organisatie vormen 
met een Hollandse no-nonsense mentaliteit. Bint 
levert zowel een bijdrage aan ‘het elkaar 
beter leren kennen’ als aan ‘het 
opstarten van de dialoog’ en 
‘het laten zien wie en wat 
die SSC-i organisatie’ is. 
Uiteindelijk hopen we dus 
dat Bint zijn eigen beeld 
creëert: een personeels-
blad dat mensen aan de 
organisatie en elkaar 
bindt. 

2
0

Fitnessen met Korting

wanneer je niet wilt fietsen maar wel 
meer wilt bewegen, kun je ook gaan 
fitnessen. twijfel je al een tijdje over 
je inschrijving bij een sportschool? 
SSC-i maakt de beslissing nu een 
stuk gemakkeli jker, want iedere 
medewerker heeft recht op een tege-
moetkoming van € 20 bruto op een 
fitnessabonnement. Kijk op iCtSweb 
voor de precieze regeling: http://icts-
web.minjus.nl/personeel/regelingen/
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“Stel dat er in Veenhuizen een melding binnenkomt, 
maar dat deze in Gouda moet worden opgelost, 
dan moeten we weten hoe we deze registreren 
en op welke manier we hem doorzetten,” begint 
projectleider André wels zijn verhaal. “nu de iCt-
takken van de SSC’s en iCtS zijn gefuseerd, zijn 
eenduidige afspraken om tot één organisatie te 
komen belangrijk. Hoe voorkomen we bijvoor-
beeld dat een klant zijn probleem twee keer moet 
melden? Optimale dienstverlening aan de klant 
staat bij SSC-i hoog in het vaandel en daarvoor 
is het noodzakelijk dat processen op elkaar zijn 
afgestemd en dat er nauw wordt samengewerkt. 
Om die reden zijn we vorig jaar gestart met het 
project Samenwerking in beheer.”

net iets anders
André: “eerst wilden we weten hoe de itil-
processen er over een jaar bij SSC-i uit zou-
den zien. Dit bleek een stap te ver. Besloten is 

daarom eerst te kijken hoe de processen op ver-
schillende locaties zijn ingericht. Vervolgens kan 
per proces bepaald worden hoe deze aangepast 
moet worden om tot één werkwijze voor heel 
SSC-i te komen. iedereen werkt met de methode 
itil, maar de ene business unit doet het net iets 
anders dan de ander. Dat is op zich geen punt. 
De manier waarop een activiteit wordt uitgevoerd, 
laten we graag over aan de mensen zelf. wel is 
het belangrijk dat de afhandeling en de commu-
nicatie overal hetzelfde verlopen. Op die gebie-
den vinden aanpassingen plaats.”  
inmiddels heeft de projectgroep de huidige stand 
van zaken van incidentbeheer naar service-
desk in kaart gebracht en in een volgende stap 
gebeurt hetzelfde voor wijzigings- en configura-
tiebeheer. “Daarna bepalen we samen wat nodig 
is om ervoor te zorgen dat rond de zomer alle 
BU’s met dezelfde managementtooling werken; 
HP Servicedesk. Alle processen zo snel mogelijk 
op elkaar afstemmen, betekent in eerste instan-
tie een tijdelijke oplossing die niet ideaal is. Maar 
dat is nodig om zo snel mogelijk tot een werk-
bare situatie te komen. iedereen doet water bij 
de wijn, maar daarna kijken we wat nodig is om 
echt optimaal te werken.”

Weten, Willen, Winnen
Het project heeft André nog geen slapeloze 
nachten bezorgd, maar in het begin was hij wel 
bang voor gebrek aan draagvlak. “Achteraf was 
deze angst niet nodig. iedereen wil graag mee-
werken. Via de teamleiders krijgen we alle beno-
digde informatie, zodat we precies weten wat we 
doen. tijdens bijeenkomsten bespreken en ana-
lyseren we deze. er is sowieso veel contact met 
alle business units. elke stap die we zetten en 
ieder besluit dat we nemen, doen we in overleg. 
en met die aanpak winnen we veel, want teamlei-
ders geven aan positief tegenover het project te 
staan. Daar ben ik blij mee en ik beschouw dat 
dan ook als één van de grootste successen van 
dit project.”

Weten, willen, winnen, daar draait het om bij de  
reorganisatie van SSC-I. Het is niet alleen van belang 
om te weten wat er gaat gebeuren, maar SSC-I’ers 
moeten ook willen veranderen. Alleen dan kunnen we als 
nieuwe organisatie ‘winnen’. Kortom, reorganiseren gaat 
niet zomaar en om de juiste stappen te maken, zijn er 
een aantal deelprojecten geformeerd. Samenwerking in 
beheer is er daar een van. 

“De reorganisatie van SSC-i is een intensief proces en als 

OR zijn we bij alle aspecten betrokken, dus ook bij het 

O&F-rapport,” vertelt Cees Meershoek, applicatieconsul-

tant SP expert en lid van de OR in Gouda. “inmiddels is 

een eerste concept aan ons voorgelegd en eerlijk gezegd 

is het best lastig om tot een afweging te komen. ten  

eerste omdat het rapport nog niet volledig is en ten 

tweede omdat het alleen de huidige situatie beschrijft.” 

Het O&F-rapport wordt in delen aangeleverd en de OR 

heeft nu de missie, visie en strategie ontvangen. Cees: 

“Dit onderdeel is belangrijk omdat de organisatie daarmee 

kleur bekent naar de klant en richting geeft aan de eigen 

organisatie. Maar in de huidige versie mist nog de organi-

satieopbouw, de formatie en functies die daarbij horen. en 

dat is precies wat de medewerkers graag willen weten.” 

Ook toekomstige veranderingen zijn niet in de huidige 

versie verwerkt. “ik probeer de stukken te lezen met het 

oog op hoe de organisatie uiteindelijk zal worden, terwijl 

dat niet in het rapport staat. Dat is worstelen. wat ik wel 

goed vind, is dat het concept de te volgen procedure om 

medewerkers op een functie te plaatsen, weergeeft. Ook 

zijn we het eens dat dit proces niet te lang moet duren, 

tenslotte verandert er het komende half jaar weinig. echt 

spannend wordt het pas wanneer we concrete afspraken 

gaan maken over de definitieve inrichting. Gelukkig heb-

ben de bestuurder en wij daarbij een gezamenlijke doel. 

we willen een organisatie neerzetten waarin medewerkers 

lang en plezierig kunnen samenwerken en die bestaans-

recht heeft, ook op lange termijn.”

“we leven binnen SSC-i in een wereld die er in theorie heel 
anders uitziet dan in de praktijk,” begint P&O-adviseur 
Femke Voogt haar verhaal. Het is goed op papier te zetten 
waar je staat en waar je naartoe wilt. Het op hoofdlijnen 
beschrijven van een organisatie is geen kunst, maar het 
in meer detail vastleggen vraagt om analyse en doorden-
ken. Daar raak je de grenzen van de organisatie en van de 
organisatieonderdelen. Dan heb je het niet meer over een 
papieren tijger, maar over een levend organisme dat door 
mensen wordt vormgegeven. Het is dan ook zaak om de 
beweging van de organisatie zodanig te beschrijven dat 
voor iedereen duidelijk is hoe dat gebeurt. 

Met het O&F-rapport brengen we de theorie en praktijk bij 
elkaar. we beschrijven de huidige organisatie, waar we de 
afgelopen jaren naartoe zijn gegroeid. Dat lijkt misschien 
vreemd met alle veranderingen die er nog aankomen, 
toch is het dat niet. Het rapport biedt namelijk een struc-
tuur waarbinnen die groei en verandering mogelijk zijn. De 
huidige situatie week in de praktijk zoveel af van de ooit 
vastgestelde organisatie, dat we tegen veel problemen 
aanliepen in bijvoorbeeld het aantal en het soort functies.  
Die voldeden niet meer om de juiste professionals binnen 
te halen en de interne medewerkers verder te ontwikkelen.

naarmate het O&F-rapport vordert en je in gesprek raakt 
over afdelingen, maar ook over afdelingsoverschrijdende 
zaken, over welke richting we uit willen en langs welke weg, 
dan wordt zo’n papieren tijger ook echt leuk. Dan gaat het 
over mensen in een organisatie en dat is nu net de reden 
waarom P&O zo’n boeiend terrein is.”

oVer de reorganisatie

‘draagVlak en 
saMenWerking 
Zijn grootste 
sUccesFactoren’ 

Deelproject Samenwerking in beheer: 

cees Meershoek oVer o&F-rapport: 

‘lastig om tot een afweging te komen’ 

FeMke Voogt oVer o&F-rapport:

‘Van papieren tijger tot levend organisme’ 
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Noordoost

Peter van der Sande, directeur Gevange-
niswezen, vindt het concept passen 
binnen het programma Modernisering 
Gevangeniswezen. “ik ben er trots op 
dat Detentieconcept lelystad (DCl) in 
nederland is bedacht. Als ik er in het 
buitenland over vertel, wil iedereen 
komen kijken. in veel landen kampen 
ze met overbevolking van gevangenis-
sen en dit concept kan een oplossing 
zijn. Je kunt namelijk tegen lager kos-
ten goede voorzieningen bieden voor 
een grotere groep gedetineerden.” 

Meer eigen 
VerantWoordelijkheid
wat is er zo uniek aan het Detentie-
concept lelystad? Peter van der Sande: 

“in de eerste plaats is de gevangenis 
door dit concept veilig voor zowel per-
soneel als gevangenen, ondanks dat er 
zes personen in een cel zijn geplaatst. 
Vanuit één centrale post kan de Piw’er 
het hele paviljoen overzien. Zelfs op de 
dode hoeken staan camera’s gericht. in 
de tweede plaats hebben de gedetineer-
den meer eigen verantwoordelijkheid. 
Ze bepalen zelf hun dagprogramma 
met behulp van een touch screen op 

hun tv, beschikken over telefoon (VOiP) 
en hebben toegang tot een e-shop en 
een rekening courant, waardoor er geen 
fysiek geld meer in omloop is. Via een 
polsbandje zijn ze met RFiD te volgen 
en de Piw’er gebruikt een PDA om te 
zien wat camera’s registreren en waar 
gedetineerden zich bevinden. Cellen 
zijn uitgerust met een agressiedetector, 
zodat er snel ingegrepen kan worden. 
Alles bij elkaar behoorlijk innovatief.” 

nieUWe technieken
Het begon allemaal in 2004 met zes-
persoonscellen voor kort gestraften, 
nieuwbouw, individuele verantwoorde-
lijkheid van de gedetineerde en ‘trac-
king-and-tracing’. Januari 2005 startte 
de bouw van het nieuwe paviljoen. 
Ondertussen werkte in Breda een 
groepje van vier man, onder leiding van 
els van engelen, aan de Oracle en Java 
software ter ondersteuning van het 
concept. “Vanuit verschillende inrich-
tingen is een team samengesteld van 
programmeurs,” vertelt Roel Bouwman. 

“Het is hartstikke leuk om aan een con-
cept te werken dat verfrissend is en 
veel nieuwe technieken bevat. Ons 

Van 
innoVatieF 

idee 
tot 

Beheer

team heeft de software geschreven 
voor de touch screens en de koppeling 
met de polsbandjes. Diverse partijen 
hebben de overige software geleverd, 
wat uiteindelijk een complex geheel van 
verbindingen is geworden.”
in januari 2006 stond het concept klaar 
voor gebruik, maar helaas functioneer-
den nog niet alle  onderdelen. Onder 
leiding van Rob van ingen is toen het 
project ‘Operationaliseren van DCl’ 
gestart. Zo is het uiteindelijk gelukt 
alle problemen op te lossen. “in zeven 
maanden hebben we alle issues met 
de hardware, software, andere techno-
logieën, de organisatie en processen 
opgelost.”

nieUWe Fase
Sinds 4 februari 2008 is DCl een 
nieuwe fase ingegaan. Onder leiding 
van Martin Maartense is de inbeheer-
name gestart. Martin: “De service desk, 
de regiekamer, de CASH, een iS team 
en twee AS teams zijn daarmee bezig. 
Stap voor stap richten we het beheer 
volgens itil-processen in en brengen 
we verbeteringen aan om het beheer te 
vergemakkelijken.”

SSC-I, een nieuwe 
organisatie. Wie zijn 
onze collega’s en hoe 
ziet hun werkplek 
eruit? In ieder num-
mer van Bint stellen 
we een business unit 
voor. Deze keer BU 
Noordoost.

Bij ons in…

01:  De service desk met Hans Uktolseja 

aan de statafel en Bert Beekman 

02:  wallboard met servicelevels

03:  Plantsoenstraat 5 in Veenhuizen, het 

kantoor van BU noordoost

04:  De afdeling MicroHis met Harry 

Beeksma tijdelijk in een noodkantoor

05:  wegens structureel ruimtegebrek 

fungeert de gang tevens als magazijn

06:  De afdeling Packaging met Roben 

Matahelumual (links) en Frank lie Kie 

Sang (rechts)

07:  Mirna Rood, de enige dame in het 

team van werkplekbeheer

01

06

07

05

04

03

02

gedetineerden die zelf 

hun dagprogramma 

bepalen en piW’ers die 

vanuit een centraal 

punt de gevangenis 

kunnen overzien. Begin 

2006 is in lelystad een 

vernieuwend concept 

voor het gevangenis-

wezen in gebruik 

genomen. een concept 

waarin allerlei ict-

mogelijkheden worden 

benut om gevangenis-

personeel maximaal te 

ondersteunen. 

klant in Beeld
DetentieCOnCePt lelyStAD



Deze keer Fardau van neerden (24), medewer-
ker Back Office BU Midden en lid van het digi-
taal onderzoeksteam DJi. Hij is aangedragen 
door Andy van Dijke, teamleider Back Office 
BU Midden. 

het idee 
Andy: “De taakverdeling tussen front office 
en back office bij Midden was slechts globaal 
geregeld: de front office deed de servicedesk en 
het werkplekbeheer, de back office het beheer 
van de infrastructuur en de implementatie van 
nieuwe technieken. Fardau heeft voor meer dui-
delijkheid gezorgd in de samenwerking, door 
een nieuwe werkwijze voor te stellen voor het 
afhandelen van calls. wanneer de eerste lijn een 
call niet binnen vijftien minuten kan oplossen, 
gaat deze door naar de tweede lijn. lukt het 
hen binnen een uur niet, dan gaat de call naar 
de derde lijn. en als de derde lijn er niet uitkomt, 
wordt de call doorgesluisd naar de back office.”

het resUltaat
Andy: “Alle collega’s weten nu beter wat ze 
moeten doen om een call af te handelen, waar-
door we de klant sneller en beter kunnen hel-
pen. Door deze structuur en de criteria waaraan 
medewerkers moeten voldoen om in de eerste, 
tweede of derde lijn te werken, lopen niet alleen 
de processen tussen front en back office  beter, 
het is ook duidelijker hoe een medewerker zich 
kan ontwikkelen.”

‘Alle collega’s weten 
nu beter wat ze moeten 
doen om een call af te 
handelen, waardoor we 
de klant sneller en beter 
kunnen helpen.
Goed bedacht Fardau!’

digigant
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Fardau van neerden

de nuchterheid van ssc-i-medewerkers 
maakt dat er maar weinig mensen 
opstaan om te zeggen dat ze iets bijzon-
ders hebben gedaan. “We doen gewoon 
ons werk,” is een veelgebruikte uitspraak. 
toch zit in dat gewone vaak juist het bij-
zondere. daarom is Bint op zoek gegaan 
naar collega’s die met ‘gewoon werk’ een 
bijzondere bijdrage leveren aan ssc-i. 

Ontstaan Centrale Systeembeheer Organisatie (CSO) 
DJi, gehuisvest in Den Haag

Verhuizing CSO naar Gouda

Samenvoeging CSO met groep Projecten van AiM tot 
iCt-Services DJi, gehuisvest in Gouda 

Start pilots regionale Shared Service Centers DJi 
(SSC’s) in Utrecht en Den Haag 

evaluatie pilots SSC

Voorbereiding en implementatie vijf regionale SSC’s in 
ede, Rijswijk, Alkmaar, Veenhuizen en Den Bosch

Officiële overdracht project SSC’s aan Concernstaf 
Bedrijfsvoering 

Start SSC-i in oprichting; de samenvoeging van de 
afdelingen iCt-beheer van de SSC’s met iCt-Services 
DJi, met vestigingen in ede, Rijswijk, Alkmaar, 
Veenhuizen, Den Bosch en Gouda. 

ssc-i is sinds 1 januari 2008 in oprichting. de organisatie wordt 
gevormd uit verschillende onderdelen. hoe ziet de geschiedenis 
van deze delen, en dus van ssc-i, er nu precies uit? hieronder 
een overzicht van de belangrijkste mijlpalen tot nu toe.

het ontstaan Van ssc-i

1
9
9
1
    1

9
9
3
    1

9
9
8
    2

0
0
3
    2

0
0
4
    2

0
0
4
    2

0
0
5
    2

0
0
8

 1
 jU

li         1
 ja

n
.           ja

n
.                                 1

 jU
li           1

 ja
n

.  
2
0
0
5



16  

Wie is Wie?

Bint is een uitgave van 
SSC-i, Dienst Justitiële 
inrichtingen, Ministerie 
van Justitie. 
Dit themamagazine 
voor en door SSC-i’ers 
verschijnt vier keer 
per jaar.

coloFon

een nieuwe organisatie betekent nieuwe collega’s. en die wil je natuurlijk leren kennen. een stap in de goede richting is deze wie is 
wie. weet jij welke naam, functie, business unit en plaats bij welke foto horen? en wie verantwoordelijk is voor welke uitspraak? 

1.   Zaterdag heb 
ik mijn bramen-
struik gesnoeid  

2.  Ik heb ooit een 
kwart triathlon 
gelopen 

3.  Ik ben niet bang 
voor zwaar 
terrein

4.  Mijn langste 
werktijd onder 
water is 6,5 uur 

5.  Ik was Prins 
Carnaval 1999 in 
Tienray

6.  Ik heb een  
vrouwenhockey-
team gecoached

Zoek de jUiste coM-

Binatie Bij de Foto 

en Maak kans op een 

dVd-Bon ter Waarde 

Van 15 eUro. stUUr 

je oplossing Voor 

19 Mei naar e-Mail 
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