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Op weg naar een trOtse Organisatie

Balans tussen hoofd en handen 



in 2010?

Binnen ssC-I leggen we nogal eens de nadruk op de dingen die 
níet goed gaan. een project dat niet lekker loopt, een verbinding 
die niet tot stand komt. uiteraard is het belangrijk om al deze 
dingen te benoemen en daar vervolgens iets aan te doen. Maar 
laten we niet vergeten dat er een heleboel wél goed gaat. Ik vind 
dat we daar best wat meer aandacht aan mogen schenken.

We hebben een lange weg afgelegd door het grillige land-
schap van gevangenissen. nog maar een paar jaar geleden had 
ieder zijn eigen manier van werken. het ene systeem werd zus 
bestuurd, het andere zo. In een korte tijd is er een landelijke stan-
daard uitgerold. Werkplekbeheer is nu overal hetzelfde geregeld 
en alle processen binnen de verschillende Bu´s volgen hetzelfde 
patroon. We weten elkaar beter te vinden en durven opener te zijn 
naar elkaar. daar mogen we trots op zijn. 

twijfel en onzekerheid horen bij ieder nieuw begin. toen ik in het 
najaar van 2006 vanuit Gouda naar Rijswijk kwam om leiding te 
gaan geven aan de club, heb ik me ook wel eens afgevraagd of ik 
dat zou kunnen. Maar gesteund door collega’s werd mij al gauw 
helder welke richting ik op wilde en wat voor acties we hiervoor 
konden starten. We zijn er nog niet, maar ik ben er trots op dat de 
communicatie op gang is gekomen en dat er voor iedere mede-
werker een opleidingsprogramma is.

ssC-I staat voor zo’n zelfde uitdaging. nu we één ICt-organisatie 
zijn, hebben we enorm veel nieuwe mogelijkheden; tegelijkertijd 
blijft de reorganisatie een intensief en spannend proces. daarom 
is het goed om stil te staan bij alles wat we al bereikt hebben. 
Vervolgens kunnen we vol vertrouwen de toekomst in stap-
pen. op weg naar de wording van een trotse, zelfverzekerde 
organisatie.

ssC-i is in verandering. Hoe kijken mede-
werkers en externen in dat kader tegen hun 
eigen toekomst aan? en hoe denken ze dat 
hun werk eruit ziet in 2010? wat willen ze 
tegen die tijd bereikt hebben? we vroegen 
het eddie Koopmans, extern projectleider in 
noordoost en David Bikker, senior medewer-
ker Frontdesk in Zuidoost.

eDDie KOOpmans, BU nOOrDOOst: 
‘ervOOr ZOrgen Dat mensen mee gaan’
“als buitenstaander kan ik redelijk objectief naar 
ssC-I kijken. Mijn verwachting is dat ssC-I in 2010 
écht één grote organisatie is waarin men gewend is 
om groot te denken, buiten de eigen hokjes. Waarin 
we ook meer aan elkaar zullen hebben zodat we 
beter en sneller de klant van dienst kunnen zijn. om 
dat te bereiken zal wél een cultuuromslag moeten 
plaatsvinden. op dit moment zijn de mensen niet 
voldoende in staat om buiten de eigen grenzen te 
kijken, terwijl dat wel nodig is als we straks meer 
en beter willen samenwerken. naar mezelf kijkend 
ligt de toekomst open. het belangrijkste vind ik dat 
ik plezier heb in wat ik doe. Van huis uit heb ik een 
technische achtergrond, maar ik ben vooral geïnte-
resseerd in mensen en in de processen die plaats-
vinden bij bijvoorbeeld een reorganisatie. hoe ik 
ervoor kan zorgen dat mensen, ondanks weerstand, 
toch mee gaan in een verandering, dáár ligt voor 
mij de uitdaging. en dat kan op vele plekken zijn.”

DaviD BiKKer, BU ZUiDOOst: 
‘eén aanspreeKpUnt vOOr De Klant’
“In 2010 werk ik nog steeds bij ssC-I in dezelfde 
of een vergelijkbare functie, aangezien mijn huidige 
werkzaamheden me goed bevallen. Ik hoop wel dat 
we tegen die tijd wat algemenere functies hebben 
op de afdeling, waardoor ieders takenpakket breder 
is. op die manier kun je zowel worden ingezet op 
de servicedesk als in de buitendienst. dat maakt 
het werk nog interessanter. naar het grotere geheel 
kijkend verwacht ik een verdere centralisatie van 
alle automatisering binnen Justitie. daarbij moet 
wat mij betreft de klantgerichtheid wel verbeteren, 
door één aanspreekpunt voor alle automatiserings-
diensten na te streven. dat vormt voor mij mede de 
kracht van It binnen Justitie.”
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het begrip trots laat zich niet zo eenvoudig omschrijven, daarover 
is iedereen het al snel eens. Bovendien roept het nogal uiteenlo-
pende emoties op, van een ‘goed gevoel’ tot aan een ‘moment 
van euforie.’ en terwijl de één iedere dag wel iets vindt om trots 
op te zijn, moet de ander eerst een uitzonderlijke prestatie leveren 
voordat hij zich trots kan noemen. Zo ook david van der leun, Bu 
noordwest: “Mijn eerste homerun vergeet ik nooit meer. dat was 
heel speciaal en daar ben ik nog steeds trots op. Maar over het 
algemeen ben ik niet snel trots, eerder tevreden of blij.” Voor erik 
Kleszniak uit Gouda ligt dit anders. “Ik durf te zeggen dat ik regel-
matig trots ben. op mezelf of mijn omgeving.” Wellicht heeft het te 
maken met ieders definitie van trots. Misschien is iemand het wel, 
maar noemt men het anders. Jan Blikman, Bu noordoost, is trots 
op de 8,7 die zijn zoon voor een proefwerk haalde, maar kan zich 
niet voorstellen dat hij trots is op een bedrijf. “Wel op de mensen 
die er werken, want zij presteren iets. trots heeft voor mij te maken 
met personen.” Mario dings, Bu Zuidwest, herinnert zich zijn 
trotse gevoel over het netwerk dat hij heeft aangelegd in gevange-
nis de schie. “het voelde als mijn kindje. Ik was niet alleen trots op 
mezelf, ook op de mensen die eraan meegewerkt hadden en de 
organisatie. het leukste was echter dat de omgeving het nog meer 
waardeerde dan ik.”

waarDering en COmplimenten
Van verschillende kanten aan tafel volgt instemmend geknik. 
Betekent dit dat trots wordt gevoed door waardering en compli-
menten? “natuurlijk is het fijn als een leidinggevende zegt dat hij 
trots op je is,” meent thomas smid, Bu Zuidwest. “en het streelt 
mijn ego zeker als ik een bedankje krijg van een blije klant nadat 
ik een probleem voor hem heb opgelost.” ook Joery labee, Bu 
Zuidoost, en nathalie teunissen, Bu Midden, halen veel voldoe-
ning uit een compliment. nathalie: “het geeft me zekerheid.” “Voor 
mij is het een bevestiging dat ik op de goede weg zit,” voegt Joery 

hier aan toe. “het motiveert me om nog beter mijn best te doen. 
als een chef negatief is en voortdurend nul op rekest geeft, vlakt 
bij mij het initiatief af. Word ik daarentegen gemotiveerd, dan kom 
ik in een opwaartse spiraal.” Volgens erik Kleszniak en arie van 
der Pluijm, Bu Zuidoost, zit trots in jezelf. Mario dings meent ech-
ter dat je juist trots moet zijn op het werk dat je doet, wil je ook 
daadwerkelijk goed werk kunnen leveren. “Veel mensen doen dag 
in dag uit hetzelfde. Zij kunnen weinig trots uit hun werk halen.” 
david van der leun is het hier niet mee eens: “In principe maakt 
het niet uit wat voor werk je doet. trots creëer je door een doel te 
stellen, dit geeft een drive. het doel van een bedrijf is bijvoorbeeld 
de allerbeste hamburger te bakken. Zodra dit doel bereikt is, voelt 
iedereen zich trots.”

Uitgaan van Het pOsitieve
dat is precies wat arie van der Pluijm mist bij ssC-I: een doel. “als 
duidelijk is welke kant we opgaan, kan ik mijn schouders eronder 
zetten. Maar eerlijk gezegd heb ik nog geen idee welke richting 
we opkoersen.” hij blijkt niet de enige te zijn. hoewel de mees-
ten met plezier bij ssC-I werken, is voor lang niet iedereen hel-
der wat het doel van de organisatie is. ellen van de Wetering, Bu 
Midden, krijgt echter steeds meer duidelijkheid: “even was ieder-
een de draad kwijt, met name op gebied van Personeelszaken en 
financieel economische Zaken. Maar ook daar zit inmiddels weer 
structuur in. samen aan iets nieuws werken schept een band.” 
ook Gerard Vlaar, Bu noordwest, ziet de mogelijkheden. “In het 
begin vroeg ik me af waar het naartoe moest met onze organisatie. 
Maar nu zie ik dat we daadwerkelijk een kant opgaan. er is meer 
aandacht voor opleidingen, waardoor de organisatie een profes-
sioneler niveau krijgt. Voorheen bepaalde voornamelijk Gouda de 
werkwijze, maar inmiddels zijn de Business units steeds belang-
rijker geworden. naar mijn idee is er saamhorigheid en beginnen 
we echt één organisatie te vormen. helaas zijn er ook mensen die 
in het negatieve blijven zitten. Zij trekken je mee naar beneden. Ik 
denk dat het belangrijk is om van het positieve uit te gaan.” erik 
Kleszniak: “Ik deel die gedachte. Met negativisme komen we ner-
gens. als we met ons allen de schouders eronder zetten kunnen 
we alles bereiken wat we willen.”

‘als we De sCHOUDers erOnDer 
Zetten, KUnnen we alles BereiKen’ 

rOnDOm taFel
trots op ssC-I

Waar ben je trots op binnen SSC-I? En wat kun-
nen we doen om nog trotser op de organisatie 
te worden? Elf collega’s van de verschillende 
Business Units en Gouda bogen zich op een 
klamme dinsdagmiddag over deze prikkelende 
vragen. Wat volgde was een bevlogen discussie 
onder leiding van Carla van Beek.

...zijn mensen gelijkwaardig; is er saamhorigheidsgevoel; 

voelen mensen zich gewaardeerd; krijgt iedereen de mogelijkheid zich te ontwikkelen; 

hoort een prettige werkomgeving; hebben medewerkers kennis van zaken; 

wordt duidelijk gecommuniceerd; is het werk uitdagend. 

Bij een trOts BeDrijF...

staand (v.l.n.r.): thomas smid (Zuidwest), david van der leun (noordwest), nathalie teunissen (Midden), Gerard Vlaar (noordwest), Mario dings (Zuidwest), 
erik Kleszniak (Gouda), Joery labee (Zuidoost)
Zittend (v.l.n.r.): Jan Blikman (noordoost), Jacob Verbree (noordoost), arie van der Pluijm (Zuidoost), ellen van de Wetering (Midden)



Een keurig opgeruimd 

bureau heeft Ellen niet. 

“Hier wordt gehakt en 

vallen spaanders. Maar de 

hand van een vrouw is wel 

duidelijk waarneembaar, 

vooral omdat ik tussen 

allemaal mannen zit. Mijn 

werkplek kenmerkt zich 

vooral door de uitspraken 

op het prikbord achter mij. 

Ik spoor mensen graag 

aan tot nadenken en een 

vleugje humor is daarbij 

onmisbaar.” 
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De werKpleK van

Vroeger flipperde Jelle al en dat doet 
hij nu nog steeds. na zijn werk speelt 
hij altijd wel een uur. “even mijn hoofd 
leegmaken,” noemt hij dat. de oudste 
flipperkast die op zijn zolder staat, is 
het verjaardagscadeau dat hij in 1986 
van zijn vrouw, toen nog zijn vriendin, 
kreeg. destijds speelde hij er voort-
durend op, maar door een verhuizing 
naar een ander huis raakte dat in het 
slop. “de kast kwam op zolder terecht 
en jarenlang keek ik er niet meer naar 
om. tot mijn zoontje er vier jaar gele-
den eens op wilde spelen. toen bleek 
hij niet meer te werken.” Jelle liet het 
daar niet bij zitten. Via internet verza-
melde hij de nodige informatie (“het is 
complexe elektronische materie”) en 
sloeg aan het restaureren. “sindsdien 
heeft het flipperkastvirus me opnieuw 
te pakken. dat restaureren vond ik zo 
leuk, dat ik meer flipperkasten ben 
gaan kopen om zowel elektronisch als 
‘cosmetisch’ op te knappen. de ultieme 
kick: als iedereen zegt dat ik een kast 
niet meer aan de praat krijg en hij het 
na een maand of twee tóch doet!”

prOjeCt van maanDen
Jelle koopt zijn flipperkasten onder 

De zolder van Jelle Nelemans, BU Manager Zuidoost, 
is niet zomaar een ruimte. Het is een ‘gamehal’ 
met zes prachtige flipperkasten, die hij allemaal 
zelf restaureerde. En dan heeft hij ook nog twaalf 
exemplaren bij een vriend in de opslag staan. 
Die moeten nog gerestaureerd worden. Flipperen 
en flipperkasten: Jelles lust en leven.
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andere via Marktplaats. Vervolgens is 
elke flipperkast een project van maan-
den. “de onderdelen bij elkaar sprok-
kelen is niet zo makkelijk, via internet 
zoek ik over de hele wereld.” ondanks 
de vele exemplaren die hij al heeft, 
heeft Jelle er nog een paar op zijn ver-
langlijstje staan. “Vroeger nam ik elke 
kast die ik kon krijgen, nu jaag ik alleen 
nog achter drie flipperkasten aan. op 
nummer één staat ‘Medieval Madness’, 
hét juweel van elke verzamelaar. Mooi 
van opbouw, en een heel leuk spel 
met humor erin.” Verkopen doet Jelle 
zijn kasten het liefste niet. “Maar soms 
moet het door ruimtegebrek. dan moet 
ik een keuze maken.  Voor ik besluit ‘m 
weg te doen, kijk ik naar het uiterlijk 
van de kast en hoe uitdagend het spel 
is.” overigens is Jelle niet alleen maar 
met het restaureren van flipperkasten 
bezig. er zijn ook wel eens maanden 
dat hij niets doet, want, zo zegt hij, “het 
is een hobby, geen obsessie.” Maar hij 
is altijd weer blij als hij zijn persoonlijke 

‘gamehal’ op zolder binnengaat. “dan 
is het net of ik de jaren zeventig instap, 
de tijd dat je nog overal flipperkasten 
zag. en dat geeft me een gelukzalig 
gevoel.”

tHUis is-ie anDers
‘  Ik ben altijd blij als ik mijn  
gamehal op zolder binnenga’
jelle nelemans, BU ZUiDOOst spaart FlipperKasten
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de poster van loesje ‘Van 

examens krijg je uitslag’ slaat 

op mijn mannelijke collega’s die 

hard studeren voor o.a. MCsa 

en MCse. deze individuele 

trajecten leveren niet alleen een 

uitslag op, maar ook goede 

gesprekken...  
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op de jaarkalender van Content 

staat een grote vrije vogel, 

waarmee ik me verbonden voel.  

Via uitzendorganisatie Content 

ben ik in december hier begon-

nen en sinds kort ben ik echt 

in dienst. Ik voel me vrij in mijn 

werk en kan er mijn creativiteit 

in kwijt. 
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Mijn op het raam geplakte ‘flat 

flowers’ zijn essentiële vitami-

nen en geven een beetje kleur. 
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na vijf uur, als het stiller wordt 

in het gebouw, geniet ik van 

de dansende regenboogjes op 

mijn bureau. dan pas schijnt 

de zon in de kamer. 
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de miniplantjes in de venster-

bank, een cadeautje van de oR, 

heb ik gered van mijn collega’s. 

Ik tuinier graag… ja óók achter 

mijn bureau.
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op mijn bureau staat de zelf-

gemaakte visitekaartjeshouder 

van mijn dochter. Zij komt uit 

school wel eens langs -ik vind 

het belangrijk dat ze weet waar 

ik werk- en dan is het toch 

heerlijk om je eigen werkstuk te 

zien staan!
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Hoe en wanneer ben je bij SSC-I gekomen?
Ik ben begonnen als systeembeheerder van 
de Jeugdinrichting den hey-acker in Breda, in 
mei 1997.
Waar ben je trots op binnen SSC-I?
op het feit dat wij nu met vogels van allerlei 
pluimage een hecht team vormen dat de ver-
anderende automatiseringsmarkt goed en op 
grote schaal bedient.
Wanneer heb je je voor het laatst geërgerd 
en hoe kwam dat?
Gisteren, omdat er iemand niet reageerde op 
mijn mail. Communicatie moet snel en direct 
zijn. Ik kan me ergeren aan mensen die zich 
daaraan onttrekken.
Waar werd je onlangs echt blij van?
Mijn vrouw is vorig jaar erg ziek geweest, ze  
had kanker. dat is allemaal erg goed afge- 
lopen.
Wat zou je bij SSC-I verbeterd willen zien?
Ik hoop dat alle verschillende onderdelen meer 
begrip voor elkaar krijgen. Ken elkaars werk.
Aan wie geef je de muis door? 
aan Wilco te Bokkel, Bu Consultant in Gouda.

ellen van de Wetering, secretaresse Bu Midden

Jelle Nelemans 
Geboren op 3 november 1960
Woont in Breda
BU Manager Zuidoost in Den Bosch



0908

BeRIChten In het KoRt

GOEDE WERKHOUDING

aRBo-preventiemedewerker Marinus Bouwmeester 
ontvangt veel aanvragen voor het controleren van 
bureaus en stoelen op de juiste ergonomische 
instellingen. “Graag wijs ik iedereen erop dat het 
belangrijk is goed recht te zitten terwijl je werkt. 
Vaak blijkt dat alle instellingen goed zijn, maar dat 
de persoon in kwestie te ‘ontspannen’ achter zijn 
beeldscherm zit. lichamelijke klachten kun je voor-
komen door een juiste houding aan te nemen.”

Wie meer informatie wil over de ergonomische 
richtlijnen voor een gezonde werkplek, kan kijken 
op ssciweb.dji.minjus.nl. 

COMPUTERS VOOR 
SURINAME 
frans salimans, werkzaam in jeugdinrichting 
doggershoek, zag tijdens zijn vakantie in suriname 
hoe kinderen, die met justitie in aanraking komen, 
hun straf uitzitten. “er is geen aandacht voor ont-
wikkeling en verbetering en geen geld voor scho-
ling en middelen.” dat bracht frans op het idee om 
afgekeurde computers van doggershoek bruikbaar 
te maken voor suriname. “anders zouden de pc’s 
toch maar worden vernietigd,” aldus frans.  

OntplOOiingsKansen
Via via kwam frans in contact met doorgangscen-
trum opa doeli. “dit doorgangshuis is vorig jaar 
gebouwd en dient als opvang voor jeug-
dige delinquenten die hier hun 
voorarrest doorbrengen. In 
dit huis volgen ze oplei-
dingsprogramma’s om 
hun toekomstmogelijk-
heden te vergroten. de 
computers kunnen ze 
daar goed bij gebruiken.” 

trOts
het project helpt niet alleen jeugddelinquenten in 
suriname, ook de jongeren in doggershoek worden 
erbij betrokken. frans: “onze gedetineerden zijn 
benaderd om mee te doen aan de actie. het is de 
bedoeling om van zo’n veertig afgekeurde compu-
ters en schermen tenminste twintig goedwerkende 
systemen te maken. de jongeren zetten ze in elkaar 
en ssC-I verzorgt de rest.” een initiatief om trots 
op te zijn!

NIEUWE SSC-I SITE LIVE

Wat is het doel van de reorganisatie en wat is 
de stand van zaken met betrekking tot het o&f-
traject? sinds dinsdag 3 juni is de nieuwe ssC-I 
site live. hier vind je allerlei berichten over ssC-I 
i.o. en de reorganisatie. lees ze regelmatig, dan 
blijf je op de hoogte.

prOFiel invUllen
Verder kun je via het intranet de contactgegevens 
van collega’s opzoeken en meer te weten komen 
over hun achtergrond. deze zoekfunctie werkt 
alleen als iedereen zijn of haar profi el zo snel en 
volledig mogelijk invult.

de site zal de komende tijd verder groeien en daar 
hebben we ieders inbreng voor nodig. laat weten 
wat je mist of graag verbeterd ziet. en ook als je 
zelf informatie hebt voor de site horen we dat graag. 
Meer weten? Kijk op ssciweb.dji.minjus.nl.    

GOEDE GRAP 

natuurlijk werkt iedereen bij ssc-i hard, 
maar gelukkig wordt er ook gelachen. 
de meeste collega’s houden wel van een 
grap. vooral uitspraken van collega’s en 
klanten leiden tot de nodige hilariteit. 

Zo belde er onlangs een klant naar de 
servicedesk van Bu Zuidoost met het ver-
haal dat twee tegenover elkaar staande 
computers elkaar uitschakelden. als men 
de ene computer uitzette, ging de andere 
ook uit en omgekeerd. de medewer-
ker servicedesk vroeg als grap: “heeft 
u de elektriciteit wel goed aangesloten? 
Misschien moet u de stekkers omwisselen.” 
dat werd keurig gedaan, maar natuurlijk 
was het probleem daarmee niet verholpen. 
de echte oplossing? de monitoren waren 
op de verkeerde computer aangesloten.

Op De KnieËn
een medewerker van Bu noordoost 
kwam bij een klant vanwege een storing. 
hij informeerde of de bekabeling wel was 
aangesloten. de klant antwoordde zonder 
blikken of blozen: “Ik ga wel even op de 
knieën voor u...”  

l
iv
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een 
initiatieF 
Om trOts 

Op te 
Zijn!!

cartoonist: derk de Zee
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Marco Ventevogel (links), Business unit manager 
noordwest en luciën Claassen, hoofd application 
services maakten deel uit van de projectgroep 
Missie en Visie. luciën: “toen we in februari 
begonnen hebben we de missie en visie opnieuw 
geformuleerd. het komt er op neer dat het ssC-I 
in 2010 een breed georiënteerde ICt service 
Provider is, met een professionele ontwikkel- en 
beheertak. en dat de belangen en de behoeften 
van onze klanten leidend zijn voor de manier 
waarop we ons werk doen. daarbij moeten we er 
rekening mee houden dat Gouda en de vijf Bu’s 
verschillende klanten hebben die in de nieuwe 
organisatie allemaal bij elkaar komen.” Marco 
vult aan met een voorbeeld: ”als we vroeger bin-
nen een dag een wachtwoord resetten was de 
opdrachtgever tevreden, maar voor de eindge-
bruiker duurt dat te lang. en omdat in de nieuwe 
organisatie alle klanten centraal staan betekent 
dat nieuwe behoeften en dat we dus op een 
andere manier ons werk moeten doen.”  
    
ieDere Fase anDere FOCUs
luciën: “Met de projectgroep hebben we een 
toekomstschets gemaakt aan de hand van een 

viertal categorieën: welke producten voeren we, 
wie zijn onze klanten, welke eisen stellen we aan 
personeel en welke verdere randvoorwaarden 
zijn nodig? daarbij is zowel een duidelijke focus 
als een fasering aangebracht, omdat niet alles 
in de komende drie jaar kan worden ontwikkeld. 
op deze manier zijn de organisatiespeerpunten 
ook voor iedereen zichtbaar. In alle fasen speelt 
zowel de interne organisatie als de klant een rol. 
In 2008 zal de basis worden gelegd voor veran-
dering. Je moet dan denken aan de taakverdeling 
van de verschillende onderdelen en de onderlinge 
afstemming daarvan. Maar bijvoorbeeld ook aan 
opleidingsplannen. In 2009 ligt de focus vooral 
intern, op mensen en processen. hoe gaan we 
samenwerken, welk soort leiderschap past het 
beste en wat hebben mensen nodig om hun werk 
goed te doen? en in 2010 is de focus extern, op 
de klanten, onze positie op de markt en de kwa-
liteit van de producten.” Marco: “Zo krijg je een 
programma waar we als organisatie mee aan de 
slag kunnen. Maar waar we ook steeds op terug 
kunnen grijpen om na te gaan hoe we dingen 
aanpakken en waar we staan. alles om te voor-
komen dat we in een situatie terechtkomen waar-
bij je als organisatie moet constateren: ‘We gaan 
naar Rome maar weten niet hoe laat we op het 
station moeten zijn.’ tijdens het samenstellen 
van het plan hebben we overigens ook steeds 
overleg gehad met collega´s. Want het is natuur-
lijk heel belangrijk dat het plan zoveel mogelijk 
gedragen wordt door de hele organisatie.” 

praKtijKgeriCHt 
op 1 april jongstleden is het missie en visie 
rapport officieel afgerond. “We kijken nu hoe 
we het plan zo goed mogelijk kunnen laten 
aansluiten op de dagelijkse praktijk,” vertelt 
Marco,“want uiteindelijk is het doel dat we aan 
iedereen binnen de organisatie duidelijk kun-
nen maken: zó doen wij het hier.”

Competence centers, 
dienstverlening 
buiten DJI, verhoogde 
klantfocus en klant-
tevredenheid. Dat 
zijn slechts een paar 
voorbeelden van 
de ambitieuze doel-
stellingen die SSC-I 
in 2010 bereikt wil 
hebben. Logisch dat 
er kritisch gekeken 
wordt naar hoe dat 
moet gebeuren. Een 
projectgroep is ermee 
aan de slag gegaan. 

“Voor veel mensen binnen ssC-I, inclusief mezelf, zijn 

begrippen als visie en missie erg algemeen,” begint Jan 

Blikman, Bu noordoost zijn verhaal. “Wat ik in 2010 graag 

bereikt wil hebben is eigenlijk heel simpel: tevreden klanten 

en personeel. dat eerste kan in mijn ogen door veel meer 

op de stoel van onze klant te gaan zitten. achterhalen waar 

hij of zij echt behoefte aan heeft en daarover beter com-

municeren. We hebben veel technische kennis in huis maar 

hebben moeite om die te vertalen naar de klant, op zo’n 

manier dat die begrijpt wat we bedoelen. Zo had ik laatst 

iemand die een laptop wilde, maar omdat ik onvoldoende 

doorvroeg naar zijn wensen, is hij vier of vijf keer bij me 

teruggeweest. 

Voor ons als personeel vind ik een goede werkplek en ‘rust’ 

belangrijk. In de huidige dynamiek van de reorganisatie 

willen we graag weten waar we aan toe zijn. het is belang-

rijk om daar steeds goed over te communiceren. Verder 

helpen doorgroeimogelijkheden en opleidingen om goede 

mensen te behouden en is het belangrijk om medewerkers 

die dreigen vast te lopen te begeleiden. daarbij moeten lei-

dinggevenden hét aanspreekpunt zijn voor hun mensen en 

binnen het team weten wat er speelt. Kortom, je klanten en 

je personeel moet je koesteren, dan komt de tevredenheid 

vanzelf!” 

Over De reOrganisatie

‘ZO DOen we Het Hier’
nieuwe missie en visie geven aan:

‘Koester je klant en personeel’ 

“Ik vind 2010 wel erg ver weg en moet eerlijk zeggen dat 
ik liever naar de korte termijn kijk,” vertelt John houkes, 
plaatsvervangend voorzitter GoR ssC. “als ssC-I moeten 
we staan voor een klantgerichte en proactieve club waarbij 
samenwerking binnen en buiten de organisatie het sleutel-
woord is. Klantgerichtheid betekent dan dat we dichter bij 
de inrichtingen staan en meer op locatie zijn om te polsen 
wat de klant wil. nu gaan we alleen naar de inrichtingen bij 
een storing. als we in een eerder stadium met elkaar om 
tafel gaan, stellen we ons proactiever op. We kunnen echter 
alleen op een goede manier met de klant in gesprek gaan 
als alle Bu’s op dezelfde manier werken, volgens dezelfde 
richtlijnen en structuur. dan maakt het niet meer uit of een 
klant in noord-holland of in Zuid-holland zit, hij krijgt overal 
dezelfde service. nu zitten er tussen de Business units nog 
grote verschillen in de dienstverlening.

om ketenpartners als politie en tBs-klinieken goed te kun-
nen bedienen, is interne samenwerking een belangrijke basis. 
We moeten onze krachten en expertise dus bundelen. Maar 
goed samenwerken kunnen we pas als iedere individuele 
medewerker weet waar hij of zij aan toe is en wat hem of 
haar te wachten staat. Iedereen heeft behoefte aan rust en in 
deze woelige periode is het belangrijk om die te creëren. de 
enige manier waarop dat kan is door steeds eerlijk en open 
te communiceren.” 

‘ eerlijk en open communiceren’

De missie en visie van jan BliKman, BU nOOrDOOst:

De missie en visie van jOHn HOUKes, BU ZUiDOOst:
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zuidoost

hans Karssen, unit directeur en angelica 
swart, Managementassistent van PI 
Westlinge in heerhugowaard vertellen: 

“Westlinge maakt deel uit van de groep 
Penitentiaire Inrichtingen noord-holland 
noord. het is een halfopen, beperkt 
beveiligde inrichting met zes paviljoens, 
271 gedetineerden en een aantal onder-
steunende afdelingen. op al die afdelin-
gen maken we gebruik van ICt en Bu 
noordwest ondersteunt ons daarbij. We 
hebben een goede relatie, maar doordat 
de ICt-dienstverlening vanuit de PI’s naar 
een regionaal ssC is overgegaan, is er 
meer afstand ontstaan.”

geen BUreaUCratie
hans begrijpt dat door de samenvoeging 
van ICt-services en de ICt-afdelingen uit 
de regionale ssC’s meer vaste procedu-
res nodig zijn. “daarbij moet ssC-I wel 
oppassen dat de werkwijze niet door-
slaat in bureaucratie. de dienstverlening 
moet niet afhangen van het gebruik van 
de juiste formulieren.” hans ziet de leer-
punten van ssC-I vooral op het vlak van 
de uitbreidingstrajecten: “We hebben 
net een groot probleem gehad met tulp, 

het rapportagesysteem voor gedeti-
neerden. het personeel kon de rappor-
tages niet goed opslaan, de ingevoerde 
gegevens verdwenen steeds. dat gaf 
veel frustraties. het duurde even voor-
dat duidelijk was waar dat door kwam. 
uiteindelijk bleek er een probleem te zijn 
met de koppeling van de applicatie tus-
sen Bu noordwest en Gouda. Gelukkig 
werd de klacht serieus genomen, maar 
het is frustrerend dat het vinden van een 
oplossing een paar weken duurt.”

meer aFstemming
een ander punt is volgens hans de loca-
tie-overstijgende ICt-ontwikkelingen. 

“hier wringt het soms in de afstemming. 
de ICt-afdeling sluit dan pas in een laat 
stadium aan, terwijl zij juist vanaf het 
begin betrokken moeten worden. Bij de 
invoering van de beveiliging via Biometrie 
zie je bijvoorbeeld dat iedereen al is 
opgeleid, terwijl de infrastructuur nog 
niet is ingericht.” angelica voegt daar-
aan toe: “Mavim, de applicatie waarin 
alle processen beschreven staan, is ook 
een project waarin meer afstemming 
had moeten plaatsvinden. als inrich-

ting hebben wij het pakket aangekocht. 
ssC-I had het systeem wel geïnstalleerd 
maar er waren geen afspraken gemaakt 
over het beheer. uiteindelijk is het wel 
goed gekomen, maar dat heeft lang 
geduurd.” hans: “laat ons nou vooraf 
met de accountmanager om tafel zit-
ten om onze wensen kenbaar te maken. 
Wanneer we samen optrekken kunnen 
we korte metten maken met het eiland-
denken.” angelica: “Maar dan moeten 
we zélf ook alert zijn en ICt in een vroeg 
stadium bij onze plannen betrekken.” 

snel in aCtie
hans benadrukt overigens dat zijn kritiek 
niet slaat op de dagelijkse ondersteuning. 

“Waar het bij andere afdelingen lang duurt 
voordat problemen worden opgelost, zie 
je bij de ICt servicedesk dat mensen 
meteen tot actie overgaan. Ze denken 
mee en houden me daarbij een spiegel 
voor. als ik bijvoorbeeld een uitbreiding 
van functionele werkplekken wil, is de 
eerste vraag: ‘is dat echt nodig?’ op 
deze manier word je gedwongen goed 
over je verzoek na te denken en naar 
andere oplossingen te zoeken.”

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 is dat 
BU Zuidoost. 

Bij Ons in…
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wie is de klant van ssC-i? 

Door de samenvoeging van 

iCt-services in gouda en de 

iCt-afdelingen uit de ssC’s 

is de klant niet meer óf de 

piw’er in de instelling óf 

de beslisser op het hoofd-

kantoor. Het is én én, en dat 

niet alleen. Het begrip ‘klant’ 

is in de nieuwe organisatie 

veel diverser geworden. 

tijd dus om deze diversiteit 

in beeld te brengen en met 

verschillende klanten in 

gesprek te gaan. 

Klant in BeelD
PenItentIaIRe InRIChtInG WestlInGe

‘DOOr samen 
Op te treKKen, 

maKen we 
KOrte metten 

met eilanD-
DenKen’
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Het iDee
thecla: “omdat het hoofdkantoor te weinig 
ruimte had voor project e-hRM werd besloten 
de projectgroepleden op stel en sprong naar 
Rijswijk te verhuizen. dit was echter niet zo 
eenvoudig te realiseren. er moesten in korte tijd 
vierentwintig werkplekken ingericht worden en 
er was een speciale verbinding nodig voor toe-
gang tot de data van medewerkers. Gelukkig 
ging René voortvarend te werk. hij verschoof 
de verhuisdatum twee weken, stroopte zijn 
mouwen op en regelde alles perfect. hij zorgde 
met zijn team dat de bewuste medewerkers 
onder Citrix toch bij hun data op het hoofdkan-
toor konden, configureerde de computers en 
testte alles van te voren.” 

Het resUltaat
thecla: “toen de medewerkers uit het hoofd-
kantoor dJI op maandag in Rijswijk begonnen 
stond alles klaar. Vaak geeft het problemen om 
een nieuwe werkplek in gebruik te nemen, dit 
keer niet. René was er zelf bij, gaf instructies en 
hielp mensen met inloggen. alles verliep vlek-
keloos. Ik bewonder zijn instelling. hij voelt zich 
nergens te goed voor en is altijd behulpzaam. 
hierdoor heeft hij al meerdere malen voorkomen 
dat bij mensen de stoom uit de oren komt.”  

‘Hij heeft de juiste balans 
tussen handen uit de 
mouwen steken en het 
hoofd erbij houden. 
We zijn trots op je René.’ 

Digigant

14 15 

René Bakker

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 veelgehoorde 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. 

Deze keer rené Bakker (43), teamleider 

Back Offi ce BU Zuidwest. Hij is aangedra-

gen door thecla Kamphuis, BU manager 

Zuidwest.

Binnen ssC-i wordt nog wel eens de focus gelegd op projecten 
en zaken waar collega’s niet trots op zijn. Dat is jammer 
wanneer het de aandacht voor positieve ontwikkelingen over-
schaduwt. Daarom ging de redactie van Bint op pad en vroeg 
aan ssC-i’ers ‘waar ben jij trots op?’ 

ssC-i is trOts Op…

Marjon elshout, medewerker front office Bu Zuidoost, is trots dat in 
Zuidoost de dingen voor elkaar zijn: “We werken goed samen en onze 
klanten zijn meestal tevreden over onze dienstverlening.”

Kenny Zwiers, medewerker front offi ce Bu noordwest: “Ik ben trots op 
de totstandkoming van de startpagina in topdesk en het feit dat ik ande-
ren kan helpen.”

Wouter luling, medewerker Back offi ce Bu noordwest: “Ik ben trots op 
mijn werkhouding.”

Marc spijkers, projectleider  Back offi ce Bu noordwest: “Ik ben trots op 
mijn rol als projectleider standaardisering ICt.”

Gijs Bak, coördinator Back offi ce Bu noordwest: “Ik ben vooral trots op 
mijn valkparkiet.”

hassan darkaoui, medewerker front offi ce Bu noordwest: “Ik ben trots 
op ‘mijn’ team en dat we onze ambities nu kunnen waarmaken.”

Gerard Vlaar, medewerker front office Bu noordwest: “Ik ben trots op 
ssC-I. In het begin liep het niet lekker, maar nu gaan we de goede kant op.”

david van der leun, teamleider front offi ce Bu noordwest: “Mijn eerste 
homerun vergeet ik nooit meer. daar ben ik nog altijd trots op.”

ellen van de Wetering, secretaresse Bu Midden: “Ik ben er trots op dat 
binnen ssC-I zo hard gewerkt wordt. er hangt een positieve, prikkelende 
sfeer.”

erik Kleszniak, teamleider Cash Gouda: “Ik had laatst een probleem met 
een oude bandrecorder. Ik kwam er niet uit, maar heb me er in vastgebe-
ten. na twee dagen ontdekte ik wat er aan schortte en kon ik het oplos-
sen. daar ben ik trots op.”

thecla Kamphuis, manager Bu Zuidwest: “Ik ben trots op de commu-
nicatie die op gang is gekomen en dat er voor iedere medewerker van 
Zuidwest een opleidingsprogramma is.”
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wat is waar?

bint is een uitgave van ssc-i i.o., 
dienst justitiële inrichtingen, 
ministerie van justitie. 

dit themamagazine voor en door 
ssc-i’ers verschijnt vier keer per jaar.

aan deze uitgave kunnen geen 
rechten worden ontleend.

COlOFOn

ssc-i bestaat uit zes vestigingen in zes verschillende regio’s. wat typeert nou ieder organisatieonderdeel en 
welke specifi eke (voor)oordelen leven er ten aanzien van de verschillende business units? 

als je van ieDere 
UitspraaK KUnt 

Zeggen Bij welKe 
BUsiness Unit DeZe 
past, maaK je Kans 

Op een DvD-BOn ter 
waarDe van 15 eUrO. 
stUUr je OplOssing 

vOOr 1 aUgUstUs 
naar e-mail gOUpZ Bint, 

gOUpZ-Bint@Dji.minjUs.nl.  

RedaCtIe BInt
Rijsselseweg 1 
2803 PZ Gouda
telefoon: 0182 556677
e-mail: GouPZ Bint, 
Goupz-bint@dji.minjus.nl
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“De een 
noemt ons stug, de 

ander vindt ons recht-
doorzee. We zijn vrij kort 

door de bocht, zeggen waar 
het op staat en houden niet 

van trivialiteiten. Echte 
kaaskoppen!”

“Ons pand 
staat op de monu-

mentenlijst en als we 
ergens op bezoek gaan 

vraagt iedereen of we gebak 
willen meenemen. Verder 
is de Tour de France hier 

ooit van start gegaan.”

“Vroeger hiel-
den we vissen in de 

hal maar tegenwoordig 
doen we hier aan tafelvoet-
bal. Van andere onderdelen 
horen we vaak dat bij ons 
alles gebeurt en dat wij 
alles bepalen. Maar of 

dat nog zo is?”

“Omdat 
we midden in het 

bos zitten, zijn we voor 
sommige mensen moeilijk 
te vinden. Voor een frisse 

neus hoef je bij ons 
alleen maar de deur 

uit te lopen.” 

“We zitten in 
de ‘rimboe’ en voor 

1985 kwam je er bij ons 
niet zomaar in. Hoewel een 

bezoek enige moeite kost, is 
het dat wel waard. Door de 

keur aan rijksmonumenten is 
ons dorpsgezicht inmid-

dels beschermd.”

“Hoog 
uitkijkend over 

de regio zitten wij 
het dichtst bij 
onze grootste 

klanten.” 


