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Managementsamenvatting

Het Organisatieplan voor Groep 3 is de laatste toevoeging aan het in 
januari 2019 vastgestelde Organisatieplan Regionale Informatievoorziening. 
Daarmee vindt de transitie naar een regionale i-organisatie zijn afronding. 
Dit deelorganisatieplan beschrijft de wijze waarop de activiteiten van Groep 3 
ondergebracht worden in de regionale i-organisatie. Tot de scope van 
Groep 3 behoren de onderdelen informatiebeheer en archiefbeheer. In de 
dagelijkse praktijk spreken we over Team Documenten of de DIV-afdeling.

Het deelorganisatieplan voor groep drie sluit aan bij de koers zoals die is 
uitgezet in de eerdere besluiten en het vastgesteld sociaal plan. Voorafgaand 
aan het organisatieplan is een toekomstvisie DIV ontwikkeld. Deze toekomstvisie 
schetst een beeld van de veranderingen en ontwikkelingen die we zien in de 
komende vijf jaar en wat de impact daarvan is op de DIV-taken. De kern daarvan 
is een verschuiving van taken naar kwaliteitszorg en advisering op het gebied 
van informatie- en archiefbeheer in lijn met de toenemende digitalisering van de 
informatiehuishouding. De invulling van de visie wordt geleidelijk in de loop van 
de tijd vormgegeven conform het besluit dat is genomen bij de vaststelling van 
de visie.

Het organisatieplan gaat uit van het een-op-een-overnemen van de huidige 
situatie, waarmee de continuïteit van de dienstverlening door DIV is 
gewaarborgd en voor de medewerkers de basis wordt gelegd voor een plaats 
in de nieuwe organisatie. De taakinventarisatie die is uitgevoerd geeft aan dat 
voor alle betrokken medewerkers geldt dat zij meer dan 70% aan DIV-taken 
vervullen. We verwachten dat alle medewerkers dan ook rechtstreeks 
geplaatst kunnen worden.

Daarnaast ontstaat er enige vacatureruimte. Deels omdat formatie wordt 
overgedragen zonder personele invulling. Deels door toekomstige wijzigingen 
als gevolg van pensionering. Dit biedt op termijn beperkte mogelijkheden 
om in te spelen op de veranderende vraag. De afweging die daarbij steeds 
wordt gemaakt is enerzijds het waarborgen van continuïteit van de dagelijkse 
dienstverlening en anderzijds doorontwikkeling van de nieuwe taken in 
kwaliteitszorg en advisering. 
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Enkele onderdelen zijn buiten scope van het organisatieplan geplaatst. Dit 
omdat deze (tijdelijk) vragen om een andere keuze of aanpak. Het betreft de 
volgende zaken:

1. De kosten voor het in standhouden van de eigen archiefruimten. In 
2021 wordt onderzoek gestart naar de mogelijkheid om tot komen tot 
centralisering van opslag. Het onderzoek zal moeten leiden tot een 
businesscase en roadmap om te komen tot centralisatie. Dit onderzoek is 
een gezamenlijke opgave voor SP71 en de gemeenten.

2. De relatie met Erfgoed Leiden en omstreken (ELO) is buiten scope omdat 
deze geen wezenlijke veranderingen ondergaat.

3. Oegstgeest heeft een eigen gemeentearchivaris en maakt op dit moment 
geen gebruik van de diensten van Erfgoed Leiden en omstreken (ELO) voor 
het vervullen van deze taak. De keuze om dit op termijn wel te doen ligt bij 
de gemeente zelf. Hierover zijn gesprekken gaande tussen beide partijen. 
Het initiatief hiertoe ligt bij de gemeente Oegstgeest.

4. SP71 en de gemeente Leiden hebben een convenant voor inzet van 
DIV-medewerkers. Postsortering en routering worden sinds de start van 
Servicepunt71 op basis van een convenant tussen Leiden en SP71 in natura 
door de medewerkers van de gemeente Leiden uitgevoerd. In de begroting 
van SP71 zijn hiervoor ook geen middelen opgenomen. Het convenant blijft 
ongewijzigd gelden. Bij eventuele wijzigingen in de gewenste inzet, is SP71 
de initiator voor het heropenen van het gesprek hierover.

De kosten voor de nieuwe organisatie zijn in kaart gebracht, conform de 
afspraken die bij de start van de transitie zijn gemaakt. Daarmee sluiten we 
aan bij de systematiek die gehanteerd is voor de groepen 1 en 2.

Formatie- en materieel budget Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Budget formatie en overige personele kosten 1.954.679 1.879.679 1.879.679 1.879.679

Materieel budget 14.000 14.000 14.000 14.000

Totaal formatie- en materieel budget 1.968.679 1.893.679 1.893.679 1.893.679

Budget benodigd in verband met afwijkende, hogere betaalschalen in nieuwe organisatie

Formatie- en materieel budget Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Budget formatie i.v.m. hogere betaalschaal 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal formatie- en materieel budget 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal 1.998.679 1.923.679 1.923.679 1.923.679

Dekking Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Dekking Leiden 1.372.944 1.321.090 1.321.090 1.321.090

Dekking Leiderdorp 325.239 313.450 313.450 313.450

Dekking Oegstgeest 190.474 183.503 183.503 183.503

Dekking Zoeterwoude 110.631 106.244 106.244 106.244

Totaal dekking 1.999.288 1.924.288 1.924.288 1.924.288
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Voor Groep 3 zijn voor de berekening van de dekking de betaalschalen 
gehanteerd. In totaal zijn de werkelijke salaris kosten straks 30.000 euro 
hoger dan de berekende formatiekosten op basis van fte/functieschaal in 
de Wordt-tabel; dit vanwege de hogere betaalschalen dan functieschalen 
van een aantal mensen.

De bijdrage van de organisaties in de totale dekking is gebaseerd op de 
formatiekosten van de ingebrachte, inhoudelijke fte door de betreffende 
organisatie. Voor de bijdrage van de formatie voor de leidinggevende en 
administratieve ondersteuning zijn middelen elders uit de begroting van de 
gemeentelijke organisaties nodig. Deze kosten worden in de huidige situatie wel 
gemaakt maar zijn niet bij alle deelnemers in een direct over te dragen budget 
aanwezig. In Leiderdorp wordt gewerkt met zelfsturende teams en komt de 
bijdrage voor managementcapaciteit uit de formatie van het team. Mogelijk 
moeten de organisaties dekking vinden voor opleidingskosten en overige 
personeelskosten als bij hen andere bedragen per fte worden gehanteerd.

De bekostiging van de dienstverlening zal op basis van de reguliere sleutel 
voor verdeling plaatsvinden. Dit omdat in de huidige situatie het bepalen van 
stuksprijzen niet goed mogelijk is. Dit vloeit voort uit de verschillen in processen 
en werkwijzen, het onderscheid tussen regulier werk en maatwerk, verschillen in 
voor welke domeinen post wordt geregistreerd en digitaliseringsinitiatieven die 
kunnen leiden tot vermindering van met name registratiewerkzaamheden.

Voor de invulling van de totale dekking van de inzichtelijk gemaakte kosten 
wordt aansluiting gezocht bij de afspraken die ook golden bij transitie van 
de groepen 1 en 2. De eerste afspraak is dat dekking voor management en 
administratieve ondersteuning worden ingebracht op grond van de geldende 
verdeelsleutel. Een tweede afspraak is dat na de voltooiing van de gehele 
transitie opnieuw wordt gekeken of de geleverde bijdragen over het totaal van 
alle 3 de groepen, overeenstemmen met deze sleutel. Binnen de exploitaties 
van de individuele groepen zien we hierin variaties. Zo ook voor Groep 3. 
Met deze afspraak wordt enerzijds bijgedragen aan het waarborgen van 
voortgang in de besluitvorming als basis voor de daadwerkelijke transitie en 
anderzijds aan het waarborgen van een evenredige verdeling van de kosten 
passend binnen de afspraken.

De transitie van Groep 3 draagt op verschillende manieren bij aan de 
doelstellingen die zijn geformuleerd voor de i-organisatie als geheel. Voor 
de korte termijn zijn dit het robuuster maken van de organisatie en de 
inzet op kwaliteitsverbetering. In 2021 wordt met name ingezet op de 
centralisatie van de eigen werkprocessen. Voor de langere termijn gaat het om 
modernisering van het informatiebeheer en beheersbaarheid van het werk 
en de informatiehuishouding. De kansen om dit succesvol te doen nemen 
toe naarmate het lukt om werkwijzen van het team maar ook processen in 
vakafdelingen te harmoniseren. De hooflijnen voor de geschetste ontwikkeling 
zijn benoemd in de route naar de toekomst. Deze route is integraal opgenomen 
in dit organisatieplan.
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1 Organisatieplan Groep 3

1.1 Inleiding

Op 17 januari 2019 is het Organisatieplan Regionale Informatievoorziening, 
bestaande uit een generiek deel en een deel voor de specifieke uitwerking van 
Groep 1, vastgesteld in het bestuur van Servicepunt71 en op 22 januari 2019 in 
de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. 

Het (deel-)organisatieplan dat nu voorligt, vult het Organisatieplan aan voor 
Groep 3. De activiteiten in Groep 3 worden binnen programma VRIS in het 
algemeen met de term ‘informatiebeheer en archiefbeheer’ aangeduid. 
Dit is in alle vier de organisaties of centraal georganiseerd bij één team 
(gemeente Leiden) of als onderdeel van het organisatieonderdeel dat zich 
bezig houdt (of voorafgaand aan de VRIS reorganisatie zich bezig hield) met 
informatievoorziening en/of bedrijfsondersteuning. In de dagelijkse praktijk 
spreken we over Team Documenten of de DIV-afdeling.

Net als voor het Organisatieplan voor Groep 1 en 2, is de doelstelling van de 
reorganisatie het versterken van de kwaliteit van de informatievoorziening; 
er is geen sprake van een financiële taakstelling.

Dit organisatieplan sluit aan op het eerder vastgesteld generieke deel. De 
elementen uit het generieke deel worden bij het lezen van dit plan bekend 
verondersteld en in het onderhavige plan alleen herhaald om de context te 
verduidelijken. Als er afgeweken wordt van keuzes in het generieke deel, dan 
worden die expliciet benoemd bij het betreffende onderdeel.

Het sociaal plan voor de vorming van de regionale i-organisatie is vastgesteld 
bij de besluitvorming over het Generiek Organisatieplan en de invulling voor 
Groep 1. Alle bepalingen van dit sociaal plan gelden onverkort ook voor de 
bij Groep 3 betrokken medewerkers.

Op 19 februari 2020 is de Visie op DIV 2020 - 2025 in het SGB vastgesteld. In 
deze visie is verwoord hoe DIV zich in de komende jaren als onderdeel van de 
regionale informatievoorziening verder kan ontwikkelen tot een volwaardige 

7



 Organisatieplan Groep 3

partner in de i-kolom en hoe daarmee wordt bijgedragen aan de dienstverlening 
aan de deelnemende organisaties.

1.2 Scope

Zoals in het generieke deel van het organisatieplan is beschreven, wordt de 
regionale i-organisatie opgezet om alle activiteiten, producten en diensten 
uit te voeren en te leveren die de vier gemeenten en Servicepunt71 voorzien 
van een adequate, veilige en hoogkwalitatieve informatievoorziening. De 
Informatievoorziening omvat alle systemen en processen, die medewerkers in 
de organisatie nodig hebben om in hun informatiebehoefte te voorzien, zodat zij 
hun werk goed kunnen doen.

Tot de scope van de i-organisatie behoren:
1. Alle activiteiten om te komen tot de juiste formulering en specificatie van 

de informatiebehoefte.
2. Alle activiteiten om te komen tot de realisatie en exploitatie van alle 

voorzieningen om in die informatiebehoefte te voorzien. Hieronder worden 
onder andere begrepen de digitale werkplek, applicaties en systemen en 
documentaire informatievoorziening.

We gebruiken, in aansluiting op het Generieke Organisatieplan, de begrippen 
richten, inrichten en verrichten als basis voor de inrichting van de dienstverlening. 
Onder richten worden alle activiteiten verstaan die richting geven aan de 
strategie voor de informatievoorziening en de ICT-voorzieningen. Hier worden 
het beleid en de kaders vastgesteld en worden behoeftes in beeld gebracht. 
Onder inrichten verstaan we alle activiteiten die, op basis van die behoeftes, 
(projectmatig) nieuwe (grote aanpassingen aan) informatievoorzieningen 
realiseren. Onder verrichten scharen we alle activiteiten die de bestaande 
informatievoorzieningen in stand houden en/of uitvoerend van aard zijn.

In Groep 3 maken de volgende disciplines onderdeel uit van de scope: 
document- en recordmanagement, advisering en kwaliteitszorg.

Veel activiteiten zijn uitvoerend van aard en vinden plaats op het gebied van 
verrichten, het gaat dan om taken als postsortering, scanwerkzaamheden, 
registratie van zaken en documenten, het bewerken van digitaal opgeslagen 
informatie, beheer van de bestaande papieren archieven inclusief vernietiging 
en/of overbrenging en het uitvoeren van kwaliteitscontroles en audits. 
Advisering en kwaliteitszorg hebben ook een component op het gebied van 
gebied van inrichten en richten. Dan gaat het met name om het inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen en organisatiebehoeftes. In de toekomstvisie staat 
verwoord dat een verschuiving naar meer inzet op de taken advisering en 
kwaliteitszorg aan de orde is voor de komende jaren.
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Bij de totstandkoming van het organisatieplan is gebleken dat er enkele 
onderwerpen zijn die (tijdelijk) vragen om een andere keuze en om die reden 
buiten scope zijn geplaatst.

Archiefruimten
De kosten voor het in stand houden van de eigen archiefruimten per organisatie 
blijven vooralsnog bij de gemeenten zelf. Het betreft hier onder meer 
schoonmaak van de ruimten, klimaatbeheersing en kosten voor maatregelen 
om schade aan bestaande papieren archieven te herstellen. Bij elke gemeente 
zijn er rond de archiefruimten en de opgeslagen archieven specifieke 
knelpunten die aandacht behoeven. Voor de uitvoerende werkzaamheden en 
de coördinatie daarvan blijft SP71 verantwoordelijk. In het organisatieplan is 
opgenomen als langere termijn perspectief centralisatie van archiefruimten 
en daarmee centrale opslag van nog bestaand papieren archief, die voldoet 
aan de geldende richtlijnen. Hiervoor is een meer vergelijkbare uitgangspositie 
bij alle organisaties een noodzakelijke randvoorwaarde. In 2021 wordt 
een businesscase opgesteld om een roadmap op te stellen om te komen 
tot centralisatie. Het ligt voor de hand dat dan gekozen wordt om ook dit 
deel financieel onder te brengen bij Servicepunt71. Het opstellen van een 
businesscase is een gezamenlijke opgave voor SP71 en de gemeenten.

Relatie met Erfgoed Leiden en omstreken (ELO)
In de relatie met Erfgoed Leiden en omstreken (ELO) treden geen wezenlijke 
veranderingen op door deze transitie. De dienstverlening van ELO aan de 
gemeenten betreft onder meer het uitvoeren van archiefinspectie en advisering. 
Deze dienstverlening kan ongewijzigd worden gecontinueerd. De bestaande 
vormen van overleg en afstemming worden voortgezet en benut om de impact 
van toekomstige ontwikkelingen met ELO te bespreken, passend binnen de 
implementatie van dit organisatieplan en de verdere doorontwikkeling van 
informatie- en archiefbeheer.

Eigen archivaris Oegstgeest
Oegstgeest heeft een eigen gemeentearchivaris voor de toezichthoudende taak 
van archiefinspectie. De keuze om op termijn aansluiting te zoeken bij Erfgoed 
Leiden en omstreken (ELO) is een eigen bestuurlijke afweging voor Oegstgeest 
en daarmee buiten scope. Oegstgeest en ELO voeren hierover de eerste 
verkennende gesprekken. Oegstgeest is in deze de initiatiefnemer.

Convenant SP71 en gemeente Leiden – inzet DIV-medewerkers
In de huidige situatie heeft SP71 geen eigen DIV-medewerkers. Postsortering 
en routering worden sinds de start van Servicepunt71, op basis van een 
convenant tussen Leiden en SP71 in natura door de medewerkers van de 
gemeente Leiden uitgevoerd. In de begroting van SP71 zijn hiervoor ook geen 
middelen opgenomen. De afspraken uit het convenant blijven ongewijzigd van 
kracht. Dat betekent ook, dat voor de financiële afspraken in dit organisatieplan 
uitsluitend gekeken wordt naar de vier deelnemende gemeenten. Bij eventuele 
wijzigingen in de gewenste inzet, is SP71 de initiator voor het heropenen van 
het gesprek hierover.
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1.3 Doel, missie, visie

Het generieke deel van het Organisatieplan Regionale Informatievoorziening 
beschrijft in paragraaf 2.2. de doelen, de missie en visie voor de i-organisatie als 
geheel. De reorganisatie voor Groep 3 geeft op de volgende manier invulling aan 
deze doelstellingen: 

1. Verbeter de strategische aansluiting tussen business en informatievoorziening
 Het regionaliseren van de DIV-taken en de onderbrenging in de totale 

i-kolom draagt bij aan het sterker positioneren van het belang van een goed 
informatiegebruik en de duurzame opslag daarvan. Dit legt de basis voor 
een goede en transparante dienstverlening van de partnerorganisaties. 
De in het SGB vastgestelde Visie op DIV 2020 - 2025 is vooruitlopend 
op de daadwerkelijke transitie een eerste resultaat, dat bijdraagt aan 
het verbeteren van de strategische aansluiting tussen business en 
informatievoorziening. De visie biedt ook het kader voor de vervolgaanpak. 

2. Maak de informatievoorziening robuuster
 Het centraliseren van de DIV-afdelingen van de gemeenten draagt hieraan 

bij door voor alle organisaties in te zetten op het borgen van continuïteit 
in bezetting voor het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden en het 
bundelen en professionaliseren van kennis en vaardigheden.

3. Versterk de innovatiekracht
 De inzet op een sterkere rol voor advisering en kwaliteitszorg rond digitaal 

te bewaren informatie is met name van belang om actief en innovatief 
in te kunnen blijven spelen op de vele ontwikkelingen die er zijn in het 
vakgebied. De komst van de Wet open overheid, de verschuiving naar 
meer digitale dienstverlening, wijzigingen in systemen voor ondersteuning 
van dienstverlening in het sociaal domein en omgevingsvergunningen, de 
ontwikkeling van een regionaal e-depot, de ambitie om te komen tot één 
gestandaardiseerd zaaksysteem voor de regio, zijn voorbeelden, die in de 
komende jaren vragen om een op innovatie gerichte kijk op informatie en 
archiefbeheer. 

4. Vergroot de flexibiliteit en beheersbaarheid
 Door samen te werken aan de vraagstukken die het beheren van zowel 

onze digitale als papieren informatie met zich mee brengen krijgen we 
meer grip op deze vraagstukken. We kunnen daarbij de kansen om werk te 
vereenvoudigen of te standaardiseren benutten. Daarmee dragen we op de 
langere termijn bij aan meer flexibiliteit qua inzet en beheersbaarheid van de 
werkzaamheden.

5. Beheers de kosten van de informatievoorziening
 Door zaken gezamenlijk te organiseren kunnen we een betere kwalitatieve 

dienstverlening bieden zonder dat dit per definitie tot meerkosten leidt. 
Bijvoorbeeld door werkprocessen efficiënter te organiseren kan bestaande 
capaciteit ook voor andere DIV-taken worden ingezet.
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1.4 Organisatie

Ten opzichte van het organisatiemodel, zoals dat beschreven is in paragraaf 2.4 
van het Generieke Organisatieplan, is een aantal zaken gewijzigd. Allereerst 
zijn de namen van een aantal teams gewijzigd. Het Team Beleid & Strategie 
is hernoemd naar Team Informatiemanagement en het Team Projecten naar 
Team Projecten Informatievoorziening. In beide gevallen is dit gedaan om de 
teamnamen sterker te koppelen aan informatievoorziening. Team Systemen is 
hernoemd naar Team IT Service, Processen en Regie1.

CIO	(Concern	
manager)	

Teammanager	

Team	
Informa1emanagement	

Architectuur	

Informa1e-
management	

Informa1e-
beveiliging	en	

Privacy	

Strategisch	
datamanagement	

Beleid	

Team	Projecten	
Informa1evoorziening	

Projectleiding	

Project	PorColio	
Management	

Project	
Management	
ondersteuning	

Projectarchitectuur	

Teammanager	

Team		
IT	Service,	Processen	en	

Regie	

Processen	en	regie	

Servicedesk	

Teammanager	

Team	Applica1es	

Func1oneel	beheer	

Teammanager	

Team	Datadiensten	

Basisregistra1es	

Data	

Teammanager	

Team	Documenten	

DIV	

De medewerkers in Groep 3 worden geplaatst in het Team Documenten. 
Dit is in overeenstemming met het organisatiemodel zoals dat is beschreven 
in het Generieke organisatieplan.

Opgave voor ontwikkeling van het team
Bij de vaststelling van de visie op DIV 2020 – 2025 in het SGB is besproken 
hoe de ontwikkeling van het team na 1 januari 2021 verder vorm zal krijgen. 
Op inhoud gaat het om een verschuiving van uitvoerende naar adviserende 
en kwaliteitszorgtaken. Voor de huidige DIV-medewerkers is inzet op het 
ontwikkelen van kennis en competenties nodig om deze nieuwe taken goed 
te kunnen vervullen. 

1 Voor dit team is de reorganisatie afgerond, die als gevolg van de uitbesteding van een groot deel van de 
infrastructuur noodzakelijk was. Doordat het beheer van de systemen in de toekomst door leveranciers 
wordt gedaan, is de naam Team Systemen niet meer toepassing. De reorganisatie van dit team, dat al 
sinds de start bij Servicepunt71 is ondergebracht, verliep separaat van de rest van de i-organisatie.
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Daarnaast is er het besef dat de huidige uitvoerende taken voorlopig nog niet 
verdwenen zijn. Ook in de dynamiek van de samenwerking met de organisaties 
zullen er veranderingen zijn. Dit omdat de vereisten vanuit wet- en regelgeving 
toenemen en DIV proactief meer zal toetsen op de kwaliteit van de informatie. 
En het team zal ook zijn eigen werkwijzen en hulpmiddelen om de taken goed 
uit te voeren verder moeten ontwikkelen voor onder meer kwaliteitszorg en 
advisering. 

Als uitgangspunt voor deze ontwikkeling is door het SGB gekozen voor het 
principe om gebruik te maken van natuurlijke momenten. De natuurlijke 
momenten (pensionering, andere functie) die er in de komende jaren zijn, 
worden benut om de verwachte verschuiving in taken en werkzaamheden 
richting advisering en kwaliteitszorg vorm te geven. Deels krijgen deze vorm 
binnen de bestaande functies die er nu al zijn, maar de verwachting is, dat ook 
een toename nodig is van functies met een hogere waardering. Tegelijkertijd 
moet ook recht gedaan worden aan het in stand houden van voldoende 
basiscapaciteit voor de uitvoerende werkzaamheden.

De analyse van de natuurlijke momenten laat zien dat het aantal fte dat 
beschikbaar komt in de loop van de komende jaren minder bedraagt dan vooraf 
is ingeschat. Een tweede ontwikkeling die hiervoor alternatieve mogelijkheden 
biedt is het gegeven dat bij de transitie voor een deel formatie overkomt maar 
geen medewerkers. Ook hier speelt dat recht moet worden gedaan aan zowel 
de continuering van de dagelijkse werkzaamheden als het zorgdragen voor de 
geleidelijke implementatie van de toekomstvisie. De ontstane vacatureruimte 
biedt hiervoor de eerste mogelijkheid. 

Wel moet blijken in hoeverre daarmee voor de langere termijn voldoende 
kan worden ingespeeld op de behoeften van de organisaties en de gewenste 
ontwikkeling. De volledige uitwerking van het bovenstaande is opgenomen in 
paragraaf 5.3.

De implementatie van de toekomstvisie vindt, op basis van de gemaakte 
keuze in het SGB, geleidelijk plaats en biedt ruimte voor herijking en bijsturing 
en ruimte voor de medewerkers om in de nieuwe taken en organisatievorm 
te groeien. 

Logisch gevolg van de keuze voor geleidelijke implementatie is de keuze om bij 
de start van de nieuwe organisatie de medewerkers te huisvesten volgens het 
principe dienstverlening nabij. Dit sluit aan bij de algemene uitgangspunten 
voor de inrichting van de i-organisatie en SP71. Medewerkers van het team 
hebben bij de dagelijkse uitvoering van hun taken contact met gebruikers in 
de lijnorganisaties. 

12



 Organisatieplan Groep 3

In de praktijk betekent dit dat de huidige werkplekken van de medewerkers 
beschikbaar moeten blijven bij de organisaties. Ook het gegeven dat er lokale 
fysieke poststromen, scanvoorzieningen en archiefruimten per gemeente zijn 
speelt hierbij vooralsnog een rol. Op termijn kunnen hierin mogelijk andere 
keuzes gemaakt worden als werkzaamheden veranderen door de implementatie 
van de toekomstvisie.

We verwachten geen grote risico’s voor de transitie van Groep 3. Dit vanwege 
het feit dat het om een overzichtelijke transitie gaat, er voor alle medewerkers 
een plaats is in de nieuwe organisatie en er ook vrijwel geen taken achterblijven. 
In de toekomst kunnen er door veranderende eisen in wet- en regelgeving 
andere eisen gaan gelden voor de kwaliteit van over te brengen archieven. 
Bijvoorbeeld de verkorting van de overbrengingsperiode van naar tien 
jaar die gaat gelden in de Archiefwet. De verkorting van deze termijn van 
twintig naar tien jaar heeft als impact dat ook het op orde brengen van de 
informatiehuishouding in een versnelling komt en actieve archiefvorming 
onder grotere druk komt te staan. Dit kan leiden tot de noodzaak om extra 
te investeren.
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2 Dienstverleningsmodel

In dit hoofdstuk geven we aan welke dienstverlening we leveren in aansluiting 
op de behoefte van de regio en hoe we die dienstverlening en daarmee ook 
de organisatie willen inrichten. Bij het schetsen van het dienstverleningsmodel 
en de opgaven die we zien voor Team Documenten is een sterke samenhang 
met de ontwikkelingen in de business van de partnerorganisaties. Voor 
een succesvolle transitie naar een efficiënte, flexibele en beheersbare DIV 
en i-organisatie zijn harmonisatie van businessprocessen, rationalisatie in 
applicaties en standaardisering van werkwijzen bij Team Documenten en de 
partnerorganisaties essentieel. In de huidige situatie is er veel maatwerk voor 
specifieke processen of domeinen. Daarnaast verschillen ook de werkwijzen per 
organisatie van zowel de business als van de DIV-teams, ook in situaties waarin 
met dezelfde applicatie wordt gewerkt zoals het zaaksysteem. Harmonisatie, 
applicatierationalisatie en standaardisatie vormen de voorwaarden om de 
DIV-taken in te richten passend bij de toekomstvisie. Deze uitgangspunten 
gelden ook in brede zin voor het succes van de i-organisatie als geheel.

We beschrijven de dienstverlening aan de hand van de begrippen richten, 
inrichten en verrichten. Daarmee sluiten we aan op het dienstverleningsmodel 
dat is opgenomen in paragraaf 2.3 in het generieke organisatieplan voor de 
regionale i-organisatie. 
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 Dienstverleningsmodel

Regionale	I-organisa.e	

Bepalen	
bedrijfsstrategie	

Bepalen	strategie	
informa1e-
voorziening	

Bepalen	strategie	ICT	
voorzieningen	

Ontwerpen	en	
plannen	uitvoering	

Ontwerpen	en	
plannen	informa1e-

voorziening	

Ontwerpen	en	
plannen	ICT	

voorzieningen	

Uitvoering	 Beheren	informa1e-
voorziening	

Beheren	ICT	
voorzieningen	

Business	 Informa.evoorziening	 ICT	Voorzieningen	

Richten	

Inrichten	

Verrichten	

Dienstverleningsmodel, gebaseerd op het negen-vlaks model, Rick Maes

De volgorde waarin we de dienstverlening hieronder beschrijven is bepaald 
door waar in de huidige situatie de zwaartepunten liggen in de activiteiten en 
de inzet qua capaciteit. We starten met verrichten.

2.1 Verrichten

Onder verrichten scharen we alle activiteiten die de bestaande informatie-
voorzieningen in stand houden en/of uitvoerend van aard zijn. Deze worden 
uitgevoerd volgens de geldende werkafspraken en procedures. Het gaat voor 
Groep 3 om de volgende activiteiten:
1. Postsortering en digitaliseren inkomende papieren post: beoordeling 

van te registreren post, scanklaar maken van post, scannen en 
kwaliteitsbeoordeling scan, routeren niet te registreren post

2. Zaak- en documentregistraties maken: registratie van zaken en/of 
documenten in het zaaksysteem en aanpassingen op deze registraties

3. Beantwoorden informatieverzoeken: het afhandelen van (informatie)
verzoeken per telefoon, mail, of via persoonlijk contact, waaronder routering 
van klantcontactformulieren naar de behandelende afdeling, beantwoording 
vragen over registraties en inzage van archief 

4. Beheer van digitaal te bewaren informatie: uitvoerende werkzaamheden 
in het kader van vernietiging van archief volgens de vastgestelde 
bewaartermijnen en procedures

5. Beheer van papieren archief: uitvoerende werkzaamheden voor 
vernietiging, vervanging, overbrenging, uitlenen van papieren archief, het 
systematisch opbergen van papieren stukken in dagdozen voor vervanging of 
bewaring (bij bewaarplicht of wanneer nog geen vervanging is geregeld)
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6. Advisering en Kwaliteitszorg – uitvoerende taken: bijdragen leveren aan 
kwaliteitszorg door het uitvoeren van controles op scans en registraties op 
basis van het vier-ogen-principe, steekproefsgewijze controles op registraties, 
het signaleren van verbeterpunten in de dagelijkse uitvoering van de 
werkzaamheden, het opstellen en beheren van werkinstructies, procedures 
en handleidingen, het uitvoeren van audits, het leveren van bijdragen aan 
deskundigheidsbevordering 

In de volgende paragrafen gaan we nader in op de inrichting van deze diensten 
en de te voorziene ontwikkelingen of vraagstukken.

2.1.1 Postsortering en digitaliseren inkomende papieren post

In de huidige situatie vindt de ontvangst van fysieke post en de digitalisering 
ervan bij alle organisaties lokaal plaats. Er zijn verschillen in werkwijzen voor 
dit proces, voortkomend uit de omvang, de inrichting van de gemeentelijke 
organisatie en de gemaakte inrichtingskeuzes bij de lokale start van zaakgericht 
werken. Ook de verwerking na sortering en digitalisering verschilt. Dit vloeit 
voort uit het feit dat niet bij elke gemeente de vervanging van papieren 
documenten voor het totaal is geregeld. De papieren documenten worden 
opgeborgen in dozen en afhankelijk van de mogelijkheid tot vervanging voor 
een korte of langere periode bewaard.

Daarnaast verschilt op dit moment per gemeente welke inkomende post door 
de DIV-medewerkers wordt geregistreerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 
sociaal domein. Centralisering van de postsortering en digitalisering heeft meer 
kans van slagen als de uitgangsposities van de gemeenten vergelijkbaar zijn. 
Voor de langere termijn wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit 
proces te centraliseren. Inclusief de bijbehorende logistiek om alle post op een 
plek te krijgen of de ontvangst van post voor de regio te centraliseren, welke 
randvoorwaarden er zijn en wat het oplevert. 

2.1.2 Zaak- en documentregistraties maken

Een belangrijke taak in de huidige situatie in het kader van zaakgericht werken 
is het maken van zaak- en documentregistraties in het zaaksysteem. In alle 
organisaties betreft dit een substantieel onderdeel van de activiteiten die 
worden uitgevoerd. Om dit werk meer te standaardiseren is het noodzakelijk, 
dat er wordt gewerkt aan het realiseren van een verdere integratie van 
één JOIN-omgeving als zaaksysteem. In de huidige situatie is er sprake van 
verschillende lokale inrichtingen van hetzelfde pakket. Het is de ambitie van 
de i-organisatie om te komen tot één gestandaardiseerd zaaksysteem voor de 
regio. DIV werkt hierin samen met de andere disciplines van de i-organisatie 
en de businesspartners. DIV heeft een meebepalende rol om te komen tot 
een inrichting die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan digitaal te 
bewaren informatie. Deze samenwerking kan alleen succesvol zijn als ook de 
business van de verschillende gemeenten het principe van standaardisatie 
en verdergaande digitalisering gezamenlijk omarmt en bereid is hiervoor 
de eigen werkwijzen aan te passen, ook wanneer dat voor henzelf niet per 
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definitie tot een voordeel leidt, bijvoorbeeld omdat het huidige niveau van 
maatwerk vermindert.

De verwachting is dat in de komende jaren de registratietaken gedeeltelijk 
verminderen. Met name door het verder inrichten van digitale mogelijkheden 
voor communicatie met de gemeente voor burgers en bedrijven. Die trend is 
onder meer in Leiden over de afgelopen jaren zichtbaar in de cijfers die we 
hebben hierover sinds de start van zaakgericht werken.

Tegelijkertijd zien we ook dat lang niet altijd lukt om businessprocessen volledig 
digitaal te maken. Soms moet aan wettelijke eisen worden voldaan, waardoor 
er toch nog bewijsstukken moeten worden opgestuurd of is de business zelf 
nog niet zo georganiseerd dat zij het proces volledig digitaal kunnen uitvoeren. 
Ook kennen we op dit moment initiatieven om processen te optimaliseren, 
die als effect hebben dat er papierstromen bijkomen of extra handelingen om 
informatie door te zetten opleveren. En zoals eerder aangegeven zijn er bij de 
organisaties nog verschillen in de domeinen waarvoor post wordt geregistreerd. 
Standaardisering daarvan leidt mogelijk weer tot een wijziging in het aantal te 
registreren poststukken.

Daarnaast is er de ontwikkeling dat, hoewel informatie meer digitaal ontvangen 
wordt, het nog steeds nodig blijft om te toetsen of de vraag/het document in 
het juiste proces belandt. Bijvoorbeeld een bezwaar is niet altijd een bezwaar in 
formele zin en vergt dan een andere routering. 
De kennis van de DIV-medewerkers over wat waar in onze organisaties thuis 
hoort voor verdere afhandeling, wordt bij deze deels digitale processen ingezet. 
Daarmee vindt feitelijk een verschuiving plaats van registratie naar routering, 
maar is dus wel inzet nodig.

Ook voor deze taak geldt daarmee dat meer standaardisering of optimalisatie 
onderdeel is van de doorontwikkeling voor de langere termijn. 

2.1.3 Beantwoorden informatieverzoeken

Bij deze activiteit gaat het om het beantwoorden van vragen en verzoeken. Het 
is een breed scala aan vragen dat via verschillende kanalen binnenkomt. Het 
gaat onder meer om het routeren van ontvangen klantcontactformulieren naar 
de juiste behandelaar, het beantwoorden van vragen over registraties in het 
zaaksysteem, het routeren van vragen die binnenkomen in zakelijke mailboxen, 
het leveren van informatie voor beantwoording van informatieverzoeken 
voor de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en het opvragen van digitale of papieren 
documenten voor inzage uit verschillende archieven. In lijn met de organisatie 
van andere dienstverlening vanuit Servicepunt71 ligt het voor de hand om een 
servicedesk in te richten die als frontoffice voor deze vragen kan functioneren. 
Om deze frontoffice te laten slagen is een gedegen voorbereiding nodig met 
onder meer aandacht voor proces, afbakening, investering in gedeelde kennis 
over de partnerorganisaties en vastlegging daarvan nodig. In het jaar na de 
reorganisatie ontwerpen en richten we de servicedesk in. Dit heeft als voordeel 
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dat een centrale vastlegging en monitoring van vragen mogelijk wordt. Met 
die kennis kunnen we beter inspelen op vragen en behoeften die er bij de 
partnerorganisaties zijn.

2.1.4 Beheer van digitaal te bewaren informatie

Onder het beheer van digitaal te bewaren informatie vallen de activiteiten: 
het voorbereiden en uitvoeren van vernietiging van digitaal archief in het 
zaaksysteem of in andere systemen, het voorbereiden en uitvoeren van 
overbrenging van digitale informatie naar het E-depot van Erfgoed Leiden, het 
doorvoeren van aanpassingen als gevolg van wijzigingen in het zaaksysteem 
of de opgenomen zaaktypen. Deze activiteiten vergen altijd samenwerking 
met en goedkeuring van de proces/zaaktype-eigenaren bij de gemeenten. 
Voor deze taken heeft elk DIV-team op dit moment eigen werkwijzen, die 
sterk samenhangen met de specifieke inrichting van de lokale versie van het 
zaaksysteem. Standaardisering in de uitvoering is realiseerbaar bij verdere 
integratie naar één centraal zaaksysteem. Dit met de kanttekening dat elke 
gemeente zijn eigen archief moet blijven houden op basis van de huidige 
regelgeving.

2.1.5 Beheer van papieren archief

Beheer van papieren archief betreft alle activiteiten die nodig zijn om de nog 
bestaande papieren archieven in stand te houden. Het betreft het zorgdragen 
voor het ordenen in dagdozen, plaatsen en uitlenen van dossiers, het 
voorbereiden en uitvoeren van vernietiging, overbrenging of vervanging van 
archief. Ook de activiteiten gericht op het waarborgen dat de archiefruimten 
voldoen aan de eisen voor opslag vallen hieronder. Het gaat dan onder meer 
om klimaatbeheersing en schoonmaak.

In de huidige situatie hebben alle gemeenten en SP71 papieren archief en eigen 
archiefruimten voor tijdelijke opslag tot vernietiging of overbrenging naar de 
archiefbewaarplaats. Tot aan 2021 zijn er nog verschillende initiatieven om 
zoveel mogelijk archief op te ruimen, het aantal archiefruimten te verminderen 
of vervanging te regelen, zodat er geen nieuw papieren archief meer ontstaat. 
Er blijven echter documenten waarvoor een bewaarplicht bestaat. Bijvoorbeeld 
voor burgerzaken en voor omgevingsvergunningen is dit het geval.

Op dit moment heeft alleen Oegstgeest een eigen archiefbewaarplaats. Voor 
de gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden is de archiefbewaarplaats 
gevestigd aan de Boisotkade bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Voor wat 
betreft de eigen archiefruimten van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn er 
specifieke knelpunten bijvoorbeeld rond klimaatbeheersing en/of geconstateerde 
schimmels. Voor de toekomst geldt dat het beheer van de archiefruimten 
in de verschillende gemeenten efficiënter kan door deze archieven samen 
te voegen. Ook zijn er wat betreft onderhoud van de klimaatinstallaties, het 
ijken van meetapparatuur voor temperatuur en luchtvochtigheid, specialistische 
schoonmaak van de archiefruimten en bestrijding van ongedierte, etc. 
kostenreducties te behalen door schaal vergroting. 
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Gegeven de verschillende startposities van de gemeenten is er voor gekozen 
om op dit moment nog geen besluit te nemen over de toekomstige oplossing. 
De financiering en exploitatie van de individuele archieven blijft vooralsnog 
voor rekening van de gemeenten. De uitvoerende werkzaamheden worden wel 
uitgevoerd door het team. Dit volgt uit het principe dat we de dienstverlening 
overnemen zoals die op dit moment is. Het beheer van de archiefruimten, het 
uitvoeren van selectie en vernietiging, het zorgen voor een goede inventarisatie 
en materiele verzorging bij overbrenging naar de archiefbewaarplaats van 
Erfgoed Leiden, blijven onderdeel van de werkzaamheden voor alle bestaande 
en nieuwe archieven. 

In 2021 stellen we een businesscase op om te verkennen op welke wijze en 
onder welke voorwaarden een centrale archiefvoorziening gerealiseerd kan 
worden. Ten behoeve hiervan wordt een projectbudget gereserveerd. Op basis 
van de businesscase kan besluitvorming en financiering plaatsvinden.

2.1.6 Advisering en Kwaliteitszorg – uitvoerende taken

In de toekomstvisie DIV is een sterke verbinding gelegd tussen de taken rond 
advisering en kwaliteitszorg. Dit omdat we zien dat beide rollen in de praktijk 
sterk samenhangen en in de huidige bezetting intensieve samenwerking 
van de betrokken medewerkers noodzakelijk is om continuïteit in kennis en 
werkzaamheden te waarborgen.

Bij verrichten gaat het bij advisering om de taken die erop gericht zijn het 
bestaande beleid te actualiseren zoals het onderhouden van de handboeken 
‘vervanging’ en de besluiten ‘informatiebeheer’, het voorbereiden van de 
ambtelijke reactie op inspectierapporten en de coördinerende en afstemmende 
rol voor contact met Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) en de archivaris van 
Oegstgeest in hun rol als toezichthouder Bij alle gemeenten worden vormen 
van kwaliteitszorg toegepast voor met name de digitaal te bewaren informatie. 
Tegelijkertijd is dit echter ook een relatief nieuwe taak. Op uitvoerend 
niveau gaat het om de volgende activiteiten: controles van zaakregistraties, 
zaakvorming en documentregistraties in het zaaksysteem, controles op de 
kwaliteit van de scans, controles bij het verwerken van af te sluiten zaken voor 
archivering. Deze controles vinden in verschillende frequenties, variërend van 
dagelijks tot steekproefsgewijs plaats. De ondersteunende middelen om dit 
werk efficiënt uit te kunnen voeren zijn op dit moment beperkt. Per organisatie 
zijn er verschillen in de focus op controle op door DIV zelf gemaakte registraties 
dan wel die van behandelaren.

Andere taken op het niveau van verrichten in het kader van kwaliteitszorg zijn: 
het opstellen en beheren van werkinstructies, procedures en handleidingen, 
het uitvoeren van audits, het geven van training en instructie in samenwerking 
met functioneel beheer van het zaaksysteem.
Ook voor deze taken geldt dat pas kan worden ingezet op standaardisatie 
als de onderliggende processen en het gebruik van het zaaksysteem meer 
geïntegreerd wordt.
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2.2 Inrichten en richten

Onder inrichten verstaan we: alle activiteiten die (projectmatig) nieuwe 
(grote aanpassingen aan) informatievoorzieningen realiseren. Onder richten 
verstaan we: alle activiteiten die richting geven aan de strategie voor de 
informatievoorziening en de ICT-voorzieningen. Hier worden de beleid en kaders 
vastgesteld en worden behoeftes in beeld gebracht. 
Deze taken liggen voor Groep 3 primair binnen de functie van de adviseur DIV. 
Daarom is ervoor gekozen om ze in één paragraaf weer te geven. Voor Groep 3 
onderscheiden we de volgende activiteiten:

1. Advisering: het gevraagd en ongevraagd adviseren over vraagstukken in 
informatievoorziening en informatiebeheer, het vertalen van landelijke 
kaders en richtlijnen naar regionaal beleid en uitvoering, deelname aan de 
voorbereiding van relevante aanbestedingen, het in kaart brengen van het 
informatielandschap van de organisaties.

2. Kwaliteitszorg: het gevraagd en ongevraagd adviseren over de kwaliteit 
van de digitaal opgeslagen informatie in systemen, het in kaart brengen van 
risico’s en maatregelen, het adviseren en implementeren van verbeteringen. 
Daarbij gaat het om aspecten als terugvindbaarheid van informatie, 
toegankelijkheid van informatie, duurzaamheid van opslag, authenticiteit 
van informatie en vernietigen, bewaren en overbrengen van archief volgens 
wettelijke afspraken. 

3. Zaakgericht werken: het adviseren over de inrichting van zaaktypen en het 
zaaksysteem, het juiste gebruik ervan door de organisaties bevorderen en 
bijdragen aan standaardisatie in zaakgericht werken en het zaaksysteem op 
regionaal niveau.

4. Inzet in projecten: advies en inbreng in relevante projecten, van 
aanbesteding, tot en met aanschaf en implementatie van systemen, voor 
waarborging van een goede inrichting van (div)-processen, en gebruik 
van systemen en, voor de opslag en het duurzaam beheren van digitale 
informatie.

Voor alle organisaties geldt dat in meer of mindere mate er nog processen 
zijn die papieren archief opleveren. Soms vloeit dit voort uit het proces zelf, 
soms is dit vanwege het nog niet hebben van vervanging voor alle papieren 
documenten. Advisering en kwaliteitszorg hebben ook betrekking op het 
zorgdragen voor de bestaande papieren archieven en de transitie naar een 
zo digitaal mogelijke informatiehuishouding.
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In de huidige situatie wordt waar mogelijk rond advisering en kwaliteitszorg al 
vanuit een regionaal perspectief gedacht en samengewerkt. Voor de toekomst 
zetten we in op het regionaliseren van de bestaande beleidskaders, het 
standaardiseren van werkwijzen, instructies en handleidingen. Ook is het van 
belang om in 2021 het informatielandschap regionaal in kaart brengen in de 
applicatie Blue Dolphin, waarin andere architectuurlagen zijn vastgelegd. Voor 
Leiden is dit al gedaan. Het hebben van dit overzicht is een verplichting op 
basis van de Archiefwet. Daarnaast constateren we dat de beschikbaarheid van 
deze informatie van essentieel belang is om goed te kunnen adviseren en in te 
schatten welke knelpunten er zijn bij aanschaf van systemen, wijzigingen in het 
applicatielandschap, conversies of koppelingen die impact hebben op de digitaal 
opgeslagen informatie en het beheer ervan.

Daarnaast is het van belang om in te zetten op een zo efficiënt mogelijke 
werkwijze voor de nog benodigde bestuurlijke besluitvorming na 1 januari 2021. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om besluiten die genomen moeten worden in het 
kader van vernietiging, vervreemding, vervanging en overbrenging.
We sluiten hiervoor aan bij de huidige regionale ontwikkeling die wordt 
voorbereid door juridische zaken van SP71 om mandatering anders 
vorm te geven, met als doel regeldruk voor alle betrokken organisaties te 
verminderen. In de implementatiefase na vaststelling van het organisatieplan 
wordt dit meegenomen.
De toekomstvisie DIV geeft aan dat we verwachten dat in de komende jaren 
de taken en de dienstverlening zullen verschuiven naar een toename in 
kwaliteitszorg en advisering op alle niveaus (verrichten, inrichten en richten). 
Hoe digitaler organisaties werken, hoe noodzakelijker het wordt om te weten of 
de informatie op de juiste manier, voor de juiste persoon, op het juiste moment 
beschikbaar is. Voor kwaliteitszorg ligt er vanuit het perspectief inrichten/richten 
de ontwikkelopgave om in samenwerking met de organisaties en de huidige 
medewerkers DIV hieraan vorm te geven. 

Voor de huidige DIV-medewerkers gaat het om een verschuiving van een 
administratieve rol naar een meer interactieve en adviserende rol. Ook de 
benodigde tools en hulpmiddelen om dit goed vorm te geven moeten nog 
verder worden ontwikkeld op basis van de huidige ervaringen. Dit geldt ook 
voor de toezichthoudende rol die binnen deze taak gestalte moet krijgen, 
waarbij de insteek is dat toezicht houden geen doel op zichzelf is, maar ten 
dienste staat van het belang van de organisaties zelf. Het gaat om het in 
stand houden en organiseren van de structurele en duurzame basis voor 
goed informatiegebruik, archiefbeheer en verantwoording/compliance en 
een adequate informatiehuishouding waarmee zij hun eigen dienstverlening 
kunnen uitvoeren.

2.3 De opgaven voor 2021 en de toekomst

Uit de toelichting op het hiervoor geschetste dienstverleningsmodel komt naar 
voren dat er na het vormen van de nieuwe DIV-organisatie bij SP71 een aantal 
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stevige opgaven liggen voor de toekomst. Harmonisatie van processen, inzet 
op advisering en kwaliteitszorg en toenemende digitalisering zijn hierbij de 
richtinggevende principes. Dit vloeit voort uit de ontwikkelingen die er landelijk 
zijn op het terrein van informatiebeheer en archivering.

We zien de volgende landelijke en regionale ontwikkelingen in de komende 
jaren die richtinggevend zijn voor informatiebeheer:

Landelijke ontwikkelingen
• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – de implementatie leidt 

tot strengere regels – Meer verzoeken inzage gebruik persoonsgegevens in 
gemeentelijke stukken en systemen

• Wet open overheid (Woo) – verplichting bepaalde documenten actief openbaar 
te maken

• Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen 
– verplichting om regels en besluiten op één plek digitaal te publiceren

• Herziening Archiefwet – verkorting van overbrengingstermijn van twintig naar 
tien jaar voor overdracht van overheidsdocumenten aan archiefinstellingen, 
hierdoor worden documenten eerder openbaar

• Wet hergebruik van overheidsinformatie – verplicht overheden om informatie 
te delen voor de uitoefening van publieke taken

• Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer – impact op inrichting 
elektronische kanaal en communicatie

• Omgevingswet – stelt onder meer eisen aan het delen van informatie en 
documenten

• Archivering by design – informatie uit het werkproces duurzaam toegankelijk te 
maken zonder dure maatregelen achteraf

• Common Ground – gemeentelijke informatievoorzieningen worden 
omgebouwd naar een nieuwe, moderne omgeving waar data makkelijker en 
beter kan worden ontsloten door de data los te maken uit de applicaties en 
benaderbaar te maken via services.

• WOB – ook SMS en Sociale Mediaberichten zijn WOB-baar

Deze ontwikkelingen vragen dat de overheid al bij het verzamelen van gegevens 
en het creëren van documenten rekening houdt met toekomstig gebruik 
(publicatie, hergebruik, archivering, bescherming van informatie) en bewaring 
en vernietiging. Ze leiden in de dagelijkse praktijk van onze organisaties tot de 
volgende vragen:

• 	Welke informatie is straks relevant om te bewaren en hoe lang?
• 	Welke informatie moet openbaar worden gemaakt?
• 	Welke gegevens mogen juist niet openbaar worden gemaakt?
• 	Welke gegevens komen in aanmerking voor hergebruik en door wie?
• 	Welke metadata moeten worden toegevoegd om te bewaren informatie beter 

vindbaar, betrouwbaar en interpreteerbaar te maken?
• 	Welke versie van een document moet officieel worden vastgesteld?
• 	Welke afspraken zijn gewenst over de structuur van documenten?
• 	In welk formaat moeten documenten worden opgeslagen?
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Regionale ontwikkelingen
Regionaal zijn er initiatieven die al inspelen op landelijke ontwikkelingen en die 
de komende jaren van groot belang blijven en energie blijven vragen. Het gaat 
hierbij om: 
• de invulling van kwaliteitszorg van informatiebeheer als onderdeel van 

DIV-functie;
• de implementatie van een E-depot bij Erfgoed Leiden en Omstreken, waar te 

bewaren digitaal informatie vervolgens, in overeenstemming met de eisen, 
naar wordt overgedragen;

• diverse ontwikkelingen als digitaal en papierloos werken, het voldoen aan 
nieuwe standaarden, eisen en regelgeving, implementatie van nieuwe 
(regionale) systemen;

• verbetering en bevordering van het ambtelijk vakmanschap (bewustzijn, 
houding en gedrag van ambtenaren ten aanzien van nut en noodzaak over het 
(digitaal) archiveren van informatie).

Route naar de toekomst
In de route naar de toekomst schetsen we op hoofdlijnen een beeld van hoe 
we de ontwikkeling zien. We gaan allereerst specifiek in op 2021. In dat jaar 
vindt de daadwerkelijke overgang plaats en zetten we in op die activiteiten 
die nodig zijn om de opgaven die bijdragen aan harmonisatie en centralisering 
te onderzoeken op haalbaarheid en op mogelijkheden tot kostenbeheersing.
Daarnaast geven we een perspectief voor de volgende collegeperiode (2022 – 
2025) voor verdere doorontwikkeling.

Bij het vaststellen van de toekomstvisie is gekozen voor een geleidelijke 
implementatie en overgang. Voor het personeelsmanagement betekent dit dat 
bij vacatures steeds wordt gekeken op welke disciplines inzet het meest effectief 
zal zijn om voortgang in de ontwikkeling te borgen. In paragraaf 5.3 wordt dit 
verder uitgewerkt op basis van de huidige bezetting. 

2021 
Naast de inzet op de reguliere taken wordt in 2021 ingezet op de volgende 
onderwerpen:
1. Onderzoek en businesscase opstellen voor het realiseren van een centrale 

archiefplaats. Van belang hierbij is om een integrale blik op dit vraagstuk 
te houden. Dat wil zeggen dat er samenhang is met de nog bestaande 
papierstromen in de organisaties, de dagelijkse verwerking van papieren 
stukken nadat deze zijn gedigitaliseerd, en de mate waarin er vervanging is 
geregeld voor papieren archiefstukken.

2. Inrichten van een frontoffice servicedesk als centraal punt voor alle vragen 
aan Team Documenten.

3. Regionalisering en doorontwikkeling van de monitor op het informatie-
landschap in de applicatie Blue Dolphin. Dit draagt bij aan het krijgen van 
grip op waar informatie zich bevindt, welke lacunes er nog zijn in kennis over 
opgebouwde digitale archieven en ondersteunt advisering bij wijzigingen 
door aanschaf van nieuwe applicaties.
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4. Onderzoek en businesscase opstellen voor het centraliseren van de 
postsortering, digitalisering van inkomende post inclusief een centrale 
postbus voor ontvangst van alle stukken.

5. Regie op gemeenschappelijke regelingen met verbonden partijen voor wat 
betreft archiefafspraken realiseren.

6. Daadwerkelijke invulling functies vanuit de nieuwe organisatie (binnen 
i-kolom en in relatie tot gemeenten).

2022 – 2025
1. Realiseren centrale archiefplaats op basis van conclusies onderzoek en 

businesscase
2. Invoeren centrale postsortering en scanvoorziening op basis van conclusies 

onderzoek en businesscase.
3. Verdere implementatie kwaliteitszorg digitale archieven aansluitend 

bij harmonisatie processen en zaaksysteem en het wijzigend 
applicatielandschap van de organisaties.

4. Standaardisatie van werkprocessen DIV en samenhangend daarmee 
zaaksysteem en benutten mogelijkheden procesharmonisatie in de business.

Deze activiteiten dragen bij aan de doelstellingen van de centrale i-organisatie: 
het robuuster maken van de informatievoorziening, kostenbeheersing en het 
vergroten van flexibiliteit en beheersbaarheid.

Zaakgericht werken
Zaakgericht werken is voor alle organisaties going concern. Daarnaast zien we 
dat door de schaalvergroting naar een regionale aanpak en de verschillen die 
er lokaal nog zijn in een aantal situaties een projectmatige aanpak nodig is om 
succesvol met elkaar verbeteringen door te voeren.
In de toekomstvisie is benoemd dat DIV in zaakgericht werken functioneert 
als centraal aanspreekpunt en zowel voor going concern als in projecten die 
hiermee samenhangen een adviserende, toetsende en uitvoerende rol vervult. 
Bij de concrete invulling van toekomstige projecten wordt bepaald welke rol 
voor Team Documenten het meest passend is. Uiteraard geldt dat voor de 
organisatie van projecten de reguliere aanpak van de i-organisatie leidend is 
en Team Documenten daarbinnen haar rol zal afstemmen. Daarbij is het van 
belang dat wordt ingezet op harmonisatie in het gebruik en de inrichting van het 
zaaksysteem. Dit betekent dat ook regionale harmonisatie van processen in de 
business aan de orde is. We voorzien dat dit mogelijk voor specifieke projecten 
zal leiden tot de noodzaak om extra investeringen te doen.

2.4 Taken en rollen partnerorganisaties

Het organiseren van een goede informatievoorziening is een samenspel tussen 
de regionale i-organisatie en de partnerorganisaties. De volgende elementen 
moeten structureel aan de business-kant ingevuld worden om dat samenspel 
goed vorm te kunnen geven samen met Team Documenten.
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Eigenaarschap ten aanzien digitaal opgeslagen informatie en papieren archieven 
Op grond van de besluiten informatiebeheer, zoals die in de organisaties zijn 
genomen, ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening 
binnen de organisaties zelf. Hierin treedt geen verandering op; het is 
essentieel dat het management en de medewerkers van de vakafdelingen 
het eigenaarschap actief invulling geven. Met de verdergaande digitalisering 
van processen en de toenemende hoeveelheid digitale informatie die we 
produceren neemt het belang van een goede invulling van dit eigenaarschap 
alleen maar toe. Zeker ook wanneer de Wet open overheid van kracht gaat 
worden en van onze organisaties gevraagd wordt bij het verzamelen van 
gegevens en het creëren van documenten rekening te houden met toekomstig 
gebruik (publicatie, hergebruik, archivering, bescherming van informatie) 
bewaring en vernietiging. Het gaat hierbij om in samenwerking in te zetten op 
ambtelijk vakmanschap. Dat betekent dat alle medewerkers zich bewust dienen 
te zijn van de eigen bijdrage in het goed en zorgvuldig informatiegebruik.

Van belang daarbij is er bij de medewerkers van de gemeenten een permanent 
bewustzijn is over hun eigen verantwoordelijkheid om op een correcte manier 
om te gaan met informatie die zij ontvangen, zelf creëren en bewaren. Het is 
de taak van DIV om de kennis daarover actief uit te dragen. Het gaat daarbij 
vooral om het waarom en het hoe. Wat hiervoor nodig is bij de gemeenten 
is het in stand houden van de huidige structuren die daar voor zijn, bijv. key 
users en het stimuleren van (nieuwe) medewerkers om deel te nemen aan 
trainingen. Overigens wordt er nu al onderzocht of er een online training voor 
het zaaksysteem gemaakt kan worden, inspelend op onze thuiswerksituatie.

Elke gemeente heeft zijn eigen fase waarin digitaal werken en zaakgericht 
werken verkeert. Bijvoorbeeld in Leiden is het vanwege de omvang van de 
hoeveelheid informatie al enkele jaren gangbaar dat ambtenaren zelf zaken 
maken en documenten toevoegen. Voor de andere gemeenten is dit nog 
minder het geval maar is dit aan het ontstaan. In beginsel zoeken we bij de 
ondersteuning door Team Documenten de aansluiting bij de actuele situatie 
in de organisatie. Veranderingen hierin zijn onderdeel van de benodigde 
harmonisatie die als uitgangspunt is benoemd voor de dienstverlening door DIV. 
Dit sluit aan bij de toekomstvisie DIV waarin bij zaakgericht werken is benoemd 
dat de behandelend ambtenaar verantwoordelijk blijft voor de inhoud, 
afhandeling en daarmee ook de archiefwaardigheid van zaken.

Eigenaarschap van data
De business is eigenaar van de data in de systemen en is eindverantwoordelijk 
voor de kwaliteit daarvan. De invoer van data vindt immers daar plaats. De 
i-organisatie bewaakt de datakwaliteit en signaleert tekortkomingen naar 
de data-eigenaar, die vervolgens zelf verantwoordelijk is voor het herstellen 
daarvan. In het licht van de transitie van Groep 3 gaat het hier met name 
om de eigen verantwoordelijkheid van de business voor het genereren 
van managementinformatie uit het zaaksysteem en andere applicaties, de 
eigen verantwoordelijkheid voor bewaking op behandeltermijnen, het zelf 
delen van informatie binnen de eigen organisatie en/of ketenpartners of 
samenwerkingsverbanden, de verantwoordelijkheid voor de actuele inhoud 
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van zaken of dossiers gedurende de totale behandelduur en bij afsluiting ervoor 
zorgen dat de overdracht op orde is.

Aanstellen key-users
Net als voor groep 2 zijn ook in het zaakgericht werken, maar wellicht ook bij 
andere systemen, key users belangrijke partners voor een goede en efficiënte 
samenwerking. Key users zijn ervaren gebruikers van applicaties, die vraagbaak 
zijn voor medegebruikers over het gebruik van de applicatie. Zij zijn vanuit 
de business gesprekspartner voor Team Documenten voor vragen die 
samenhangen met (de kwaliteit van) registraties en de juiste archivering 
daarvan. Het is essentieel dat deze vorm van samenwerking blijft bestaan. 
Het is aan de partnerorganisaties om dit te (blijven) faciliteren.

Aanstellen contactpersonen
Bij elke partnerorganisatie zijn contactpersonen nodig voor afstemming en 
overleg in het kader van o.a. advisering, kwaliteitszorg, beheer van de fysieke 
archiefruimten en de reguliere dienstverlening door Team Documenten. 
De invulling van deze contactpersonen bij de partnerorganisaties dient voor 
1 januari 2021 te worden geregeld.

2.5 Samenwerking met overige delen i-organisatie

De afgelopen periode is al geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking 
in de hele i-keten. Deze goede ontwikkeling moet verder versterkt worden. De 
samenwerking met de andere organisatieonderdelen in de i-kolom ziet er op 
hoofdlijnen als volgt uit:

Team Informatiemanagement 
In de teams Informatiemanagement en Projecten Informatievoorzieningen 
zitten meerdere disciplines waarmee wordt samengewerkt. Belangrijk 
is de samenwerking tussen de (strategisch) informatiemanager en de 
adviseur DIV. Zij kijken beide vanuit hun eigen rol naar de aansluiting van 
de informatievoorziening op de behoefte van de organisatie, en de nieuwe 
eisen die vanuit regelgeving worden gesteld. Op dit punt, kennis van de 
business(processen) en zicht op noodzakelijke aanpassingen, raken de rollen 
van de informatiemanager en de adviseur DIV elkaar. 

In de praktijk weten informatiemanagers de huidige medewerkers van DIV nu 
al te vinden voor specifieke vraagstukken die zij tegenkomen. Hierin wordt een 
verbeterslag gemaakt door meer gestructureerde vormen van overleg en het 
versterken van wederzijdse kennisuitwisseling. Dit geldt ook voor de andere 
disciplines zoals de enterprice architect en de informatieanalist.

Ook met de medewerkers die zich bezighouden met gegevensbescherming en 
privacy bestaan in de praktijk al contacten. Deze vloeien voort uit het feit dat 
de belangen voor het beschermen van gegevens en goed informatiebeheer 
sterk met elkaar verweven zijn. Daarnaast staan beiden voor een vergelijkbare 
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uitdaging om gedrag en houding van medewerkers in de partnerorganisaties te 
beïnvloeden vanuit een meer wettelijk gedreven context. Uitwisseling van kennis 
en ervaringen biedt mogelijkheden om elkaar hierin te versterken. 

Projecten Informatievoorziening
Zoals is beschreven wordt er deelgenomen in projecten. De samenwerking 
wordt binnen de projectcontext vormgegeven. In veel projecten zullen 
medewerkers uit (bijna) alle teams van de i-organisatie betrokken zijn.

De huidige beleidsadviseur heeft een vaste positie in de projectoetsings-
commissie om de juiste voorwaarden voor informatiebeheer te stellen aan 
nieuwe systemen. Hier zijn nog verbeteringen mogelijk, die vooral te maken 
hebben met afstemming en advies vragen op het juiste moment voordat een 
project of aanbesteding wordt uitgevoerd.

In de huidige praktijk zien we dat het structureel betrekken van DIV bij het 
realiseren van projecten van de start tot en met de afronding verbeterd kan 
worden. De start is vaak goed, maar door de looptijd van projecten of de 
noodzakelijke fasering bij grote projecten verdwijnt de focus op het betrekken 
van DIV. Dit resulteert erin dat advies wordt gevraagd op het moment dat er 
eigenlijk geen ruimte meer is in de planning om dit advies goed te kunnen 
geven dan wel uit te voeren. Ook zien we dat voortijdig en onterecht conclusies 
worden getrokken dat archivering geen rol speelt en/of er geen impact is op de 
processen die DIV uitvoert.

Voor de toekomst wordt ingezet op een meer actieve benadering vanuit de 
projecten, zeker mede gezien het feit dat de beschikbare capaciteit voor 
deelname bij het toekomstige Team Documenten beperkt zal zijn. 

Team Applicaties en Team Datadiensten
Het raakvlak tussen Team Documenten en de teams Applicaties en Data-
diensten, zit in de data die is opgeslagen in een applicatie. Het toenemende 
belang van informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens leidt 
tot de noodzaak van goede archivering en tijdige vernietiging binnen applicaties 
en in databestanden. Binnen het functioneel beheer en applicatiebeheer is 
daarom van belang dat applicaties zo zijn ingericht dat aan deze eisen (goede 
archivering, tijdige vernietiging) wordt voldaan. Hierbij werken medewerkers van 
deze teams in de toekomst meer samen. Daarbij kan worden voortgegaan op al 
bestaande samenwerkingsvormen die er zijn tussen met name de functioneel 
beheerders voor het zaaksysteem en de medewerkers van Team Documenten.
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2.6 Dienstverlening tijdens overgangsfase

De reorganisatie is een grote operatie, die veel zal vragen van de betrokken 
medewerkers. Het vormen van een nieuwe organisatie en het doorvoeren van 
allerlei veranderingen over een lange periode moeten leiden tot verbetering 
in efficiëntie en kwaliteit. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan. Het is daarom 
belangrijk om realistisch te zijn: het is niet te vermijden dat in de overgangsfase 
dingen mis zullen gaan en niet alles is op dag één geregeld, zoals we voor ogen 
hebben. Dit geldt des te meer omdat realisatie van met name de toekomstvisie 
DIV betrekking heeft op een lange periode en er tegelijkertijd ook in de 
business zelf veranderingen zullen zijn. Het blijft dus zaak om met elkaar de 
samenwerking te blijven zoeken en het goede gesprek te blijven voeren.
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3 Governance

In het organisatieplan regionale informatievoorziening is opgenomen hoe de 
governance op strategisch niveau eruit ziet. Deze is ook van toepassing op 
groep 3. De primaire governance-structuur wordt daarmee gevormd door de 
directeur Servicepunt71, het SGB en het bestuur Servicepunt71. Daarnaast is 
voor de i-organisatie de vaktafel IV ingericht. Voor planning en rapportage wordt 
gebruik gemaakt van de reguliere Planning & Control cyclus van SP71.
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4 Producten en diensten

Voor wat betreft de producten en diensten en het kostenverdeelmodel is in 
het generieke organisatieplan beschreven dat we zoveel mogelijk willen naar 
‘stuksbeprijzing’. Bij groep 1 en 2 zijn er kijkend naar de dienstverlening en de 
op dat moment beschikbare kennis nuanceringen gebracht in dit streven door 
soms te kiezen voor stuksbeprijzing en soms te kiezen voor het werken met de 
afgesproken verdeelsleutel. Kijkend naar de producten en diensten die geleverd 
worden door Groep 3 is de keuze om voor alle taken te werken op basis van de 
verdeelsleutel.

Richten en inrichten
De taken, die vallen onder richten en inrichten, hebben in hoofdlijnen 
betrekking op advisering, kwaliteitszorg en deelname aan projecten. 
Deze taken en de bijbehorende medewerkers worden, parallel aan het 
Team Informatiemanagement gefinancierd uit de reguliere bijdrage aan 
Servicepunt71, waarbij de kosten op basis van de reguliere verdeelsleutel over 
de gemeenten worden verdeeld. Als voor een project de benodigde inzet vanuit 
Team Documenten verder gaat dan de reguliere advisering, kan extra capaciteit 
worden ingehuurd, gefinancierd vanuit het betreffende projectbudget. 

Verrichten
De taken die vallen onder verrichten hebben betrekking postsortering, scannen, 
registratie, het beantwoorden van informatievragen, het uitvoeren van diverse 
vormen van archiefbeheer voor papier en digitaal te bewaren informatie en 
uitvoerende taken in het kader van kwaliteitszorg.
In het dienstverleningsmodel is toegelicht dat er in de huidige processen 
en scope qua registraties nog veel verschillen zitten. Naast de noodzaak 
tot standaardisering van deze processen om een reële stuksprijs te kunnen 
bepalen, speelt bovendien de verwachting dat een deel van deze uitvoerende 
taken op termijn zal verminderen door digitalisering (klantcontactformulieren, 
klantportalen met de mogelijkheid tot het uploaden van documenten) en het 
accent meer verschuift naar met name kwaliteitszorg en informatiebeheer. Om 
die redenen stellen we voor om voor deze taken de financiering toe te voegen 
aan de reguliere bijdrage aan Servicepunt71 waarbij de kosten op basis van de 
reguliere verdeelsleutel over de gemeenten worden verdeeld.
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Een specifiek aandachtspunt hier vormen de schriftelijke ontvangst-
bevestigingen. De rol van DIV bij het produceren en verzenden van 
ontvangstbevestigingen verschilt per gemeente. In de basis is deze faciliterend 
om verzending mogelijk te maken, door de behandelende afdeling. Voor 
Leiden is dit belegd bij het grafisch productiecentrum. Het faciliterende bestaat 
met name uit advies over de mogelijkheden om verzending in te richten 
in het zaaksysteem en/of de aanlevering van de gegevens om verzending 
mogelijk te maken. Ook de mate waarin schriftelijke ontvangstbevestigingen 
worden verzonden verschilt per organisatie, per domein en per proces. 
De proceseigenaar of behandelende vakafdeling bepaalt in principe of 
de schriftelijke ontvangstbevestiging wordt verzonden. De discussie over 
het versturen van ontvangstbevestigingen is soms ook bestuurlijk-politiek 
onderwerp van gesprek. De kosten voor productie en verzending en inzicht in 
de budgetten die hiervoor worden gebruikt zijn niet inzichtelijk op dit moment. 
Vanuit de gedachte dat de proceseigenaar/business hier de bepalende rol heeft, 
stellen we voor deze kosten bij de business te laten.
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5 Taken, rollen en functies

De activiteiten die nodig zijn voor de diensten op het terrein van ‘richten’ en 
‘inrichten’ en ‘verrichten’ worden uitgevoerd in één team: Team Documenten, 
aangestuurd door een teammanager. Zie paragraaf 2.4 voor de plaats van team 
en manager in de organisatie.

5.1 Formatie

Binnen het team zijn de taken en activiteiten gebundeld in de functies zoals 
aangegeven in de volgende tabellen:

Functie Schaal Formatie

medewerker recordmanagement 6 8,5

recordmanager 7 11,6

senior recordmanager 9 4,0

adviseur DIV 10 2,4

Totaal formatie inhoudelijk 26,5

Functie Schaal Formatie

teammanager 13 1,0

administratief medewerker 6 0,7

Totaal formatie inhoudelijk 1,7

Toelichting op de inhoudelijke functies
Hieronder volgt een korte omschrijving van de functies op hoofdlijnen. Voor de 
volledige omschrijving zie de bijlage functieboek.

Medewerker recordmanagement: verzorgt postsortering, scant registratie-
waardige post, voert controles uit op kwaliteit van de gemaakte scans, verzorgt 
registraties, verzorgt het opbergen van papieren documenten, en beantwoordt 
standaard informatieverzoeken.
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Recordmanager: verzorgt (complexe) registraties, levert bijdragen aan 
kwaliteitsbewaking en werkinstructies, heeft een informerende en adviserende 
rol voor de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden, beantwoord informatie-
verzoeken, bereidt vernietiging en overdracht van archief voor en draagt bij 
aan projecten. 

Senior recordmanager: draagt zorg voor de coördinatie van werkzaamheden, 
houdt zicht op de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering van de werk-
zaamheden, zorgt voor afstemming binnen het team en met de partner-
organisaties, coördineert vernietiging en overdracht van archief, adviseert 
bij de inrichting van zaaktypen, signaleert verbeterpunten in het kader van 
kwaliteitszorg en neemt deel aan projecten.

Adviseur DIV: heeft (beleids)advisering en kwaliteitsborging vanuit een 
regionaal perspectief als aandachtsgebied, adviseert de partnerorganisaties 
over vraagstukken rondom archief, digitalisering, en archief- en informatie-
beheer, stelt beleidskaders op, draagt zorg voor afstemming met ELO voor 
o.a. archiefinspectie, volgt ontwikkelingen in het werkveld, draagt bij aan 
deskundigheidsbevordering binnen het team, in de i-organisatie en bij de 
partnerorganisaties en neemt deel aan projecten.

5.2 Teamontwikkeling

Bij de beschrijving van het dienstverleningsmodel en de opgaven voor 2021 
is al stil gestaan bij welke opgaven er zijn voor de nabije toekomst. Verdere 
uitwerking en afstemming daarvan zal plaatsvinden in het jaarplan en de 
reguliere besluitvormende overleggen.

Op hoofdlijnen zien we de volgende grotere ontwikkelingen, die nu of op korte 
termijn gaan spelen en inzet vragen van Team Documenten:

1. Projecten t.b.v. de vervanging van applicaties, waarvoor inzet nodig is in 
een regionale aanbesteding en implementatie van de nieuwe applicatie 
(o.a. Suite Sociaal Domein, systeem voor omgevingsvergunningen)

2. De implementatie van De Nieuwe Digitale Werkomgeving bij ICT
3. Landelijke ontwikkelingen (in de wetgeving) waaronder de Wet open overheid 

(Woo), de herziening van de Archiefwet, de Omgevingswet
4. De noodzaak om de randvoorwaarden in de informatievoorziening op 

orde te hebben voor goede dienstverlening door de partnerorganisaties 
en om in te kunnen spelen op ontwikkelingen als archiving by design en 
common ground.

De reorganisatie vindt plaats terwijl de winkel open blijft. Het is belangrijk om 
aandacht te hebben voor wat dit vraagt van de medewerkers van het team. 
Daarnaast moet geïnvesteerd worden in gezamenlijke en individuele opleiding 
om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op het benodigde niveau komen 
en blijven.
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Voor het team liggen daarbij voor de korte termijn de accenten op:
1. Samenwerking binnen de i-organisatie en binnen het eigen team.
2. Kennisdelen en waarborgen van de continuïteit op alle locaties. Dit kan 

betekenen dat van medewerkers een flexibelere inzet gevraagd wordt door 
ook werk te verrichten voor een andere organisatie. Dit hoeft niet per se 
altijd op de locatie zelf te zijn, maar kan ook op afstand met behulp van de 
huidige digitale middelen. 

3. Het ontwikkelen van vaardigheden en hulpmiddelen ten behoeve van 
advisering en kwaliteitszorg.

4. Het inrichten en werken met uniforme afspraken en het creëren van een 
centrale ingang voor vragen en vraagstukken.

5.3 Bezetting en formatie lange termijn 2021-2025

Voor de lange termijn gaat het om het blijven werken aan de bestendiging 
van het beschreven dienstverleningsmodel en de implementatie van de 
toekomstvisie DIV. De natuurlijke momenten (pensioen, mutaties) die er in de 
komende jaren zijn, worden benut om de verwachte verschuiving in taken en 
werkzaamheden richting advisering en kwaliteitszorg vorm te geven, rekening 
houdend met het in stand houden van voldoende basiscapaciteit voor de 
uitvoerende werkzaamheden. 

Bij de vaststelling van de toekomstvisie DIV in het SGB is voor dit scenario 
gekozen op grond van de prognose dat minimaal 10 fte, uitgaande van 
pensionering beschikbaar komt. Nu de taakinventarisatie is afgerond en 
er duidelijkheid is over welke formatie er precies overgaat levert dit het 
volgende beeld op:

Jaar Kwartaal Uren

2020 2e kwartaal 22,5

2021 4e kwartaal 32,5

2022 N.v.t -

2023  18

2024 N.v.t. -

2025 4e kwartaal 72

 Totaal  145/36 = (4 fte)

Dit leidt tot de volgende conclusies:
1. Ten opzichte van de eerste inschatting gaat het om 4 fte in plaats van 

10 fte. Het totaal van 4 fte is een combinatie van functies in verschillende 
schalen. Deze afname vloeit onder andere voort uit het gegeven dat enkele 
medewerkers niet overkomen vanuit de organisaties. 

2. De spreiding zit aan het begin van de periode voor implementatie van de 
visie en aan het einde. Dit beperkt de mogelijkheden om juist in lijn met de 
inhoudelijke ontwikkelingen en het verwachte tempo daarin een andere inzet 
op taken rond kwaliteitszorg en advisering te organiseren. 
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3. De ruimte om een andere inzet te organiseren op basis van de natuurlijke 
momenten is daarmee vooralsnog zeer beperkt.

Vacatureruimte op korte termijn
In de transitie ontstaat vacatureruimte op korte termijn doordat voor een deel 
wel formatie wordt overgedragen maar geen bezetting. In het onderstaande 
overzicht wordt dit weergegeven.

Vacatureruimte wordt Uren Bedrag

Schaal 6 106,9 157.381

Schaal 7 43,5 70.446

Schaal 9 - -

Schaal 10 19 44.069

Totaal 271.896

Hiermee ontstaat op een andere manier dan voorzien in het scenario bij de 
toekomstvisie enige ruimte om andere inzet te organiseren. Zoals hiervoor 
is aangegeven blijft het van belang om de continuïteit van de uitvoerende 
werkzaamheden te waarborgen voor alle organisaties. 
Daarnaast stellen we voor om de ruimte die er is te benutten voor het aanstellen 
van een derde adviseur DIV. Dit om ook de voortgang op kwaliteitszorg, advisering 
en het uitvoeren van de meerjarenagenda voor het organisatieplan en de 
toekomstvisie te waarborgen. Om flexibiliteit in de formatie te behouden voor de 
langere termijn wordt daarbij uitgegaan van tijdelijke inhuur of aanstelling.

5.4 Persoonlijke ontwikkeling

Bij de start van het team worden persoonlijke behoeften en wensen van 
medewerkers in kaart gebracht, door het houden van startgesprekken. Dit om 
een beeld te krijgen van hoe medewerkers kunnen en willen bijdragen aan de 
nieuwe organisatie en kunnen meegroeien in de ontwikkelingen. Met name de 
in de toekomstvisie benoemde verschuiving van uitvoerende naar adviserende 
taken speelt in de verdere ontwikkeling van de medewerkers en het team een 
prominente rol. Het werk wordt inhoudelijk complexer, vraagt meer vakkennis, 
meer zelfstandigheid in het managen van eigen taken en communicatieve 
vaardigheden. Samenwerking worden veel belangrijker. Om effectief in te zetten op 
opleiding en training wordt in overleg met medewerkers gekeken of een individuele 
of groepsgerichte aanpak het beste past. In de eerste periode zal vooral het 
kennismaken en kennisdelen over de dagelijkse praktijk centraal staan.
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5.5 Sturing 

In het generieke deel van het organisatieplan is verwoord hoe in de aansturing 
van de organisatie wordt voorzien. De teammanager documenten ressorteert 
onder de CIO/concernmanager. De teammanager heeft vooral tot taak de 
taakvolwassenheid (zelfwerkzaamheid) van medewerkers te versterken. Hiermee 
heeft de teammanager een belangrijke rol bij de verdere totstandkoming en 
doorontwikkeling van de nieuwe i-organisatie. Door medewerkers ruimte te 
geven en te coachen bevordert de teammanager documenten de ontwikkeling 
van passende competenties en gedrag bij medewerkers.

In de dagelijkse uitvoering wordt de teammanager ondersteund door met name 
de senior recordmanagers. Deze dragen op locatie zorg voor de dagelijkse 
coördinatie. Hiërarchische aansturing (p-taken) blijft de verantwoordelijkheid 
van de teammanager.

5.6 Personele effecten – wijziging van formatie 
en functies

Wijziging van formatie en functies
Hieronder is een was- en een wordt-lijst voor Groep 3 opgenomen. 
In deze overzichten is aangegeven:
1. Welke functies we op dit moment kennen
2. Welke (nieuwe) functies worden geïntroduceerd.

De basis voor de was-lijst ligt in de taakinventarisatie die is uitgevoerd in Q2 
2020. De taakinventarisatie is uitgevoerd met als doel de aard en omvang van 
het takenpakket op het terrein van informatievoorziening te bepalen, zowel 
voor de individuele medewerker als voor de groep als geheel. De resultaten 
van de taakinventarisatie per medewerker worden vastgelegd in een brief. 
De resultaten van de taakinventarisatie dienen als basis voor de uitvoering 
van het sociaal plan. In bijlage 1 is een schema opgenomen dat laat zien hoe 
de plaatsing van medewerkers verloopt, op basis van de aard en omvang van 
het takenpakket op het terrein van informatievoorziening.
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Was- en wordt-lijst
De tabellen hieronder geven de was en wordt formatie weer voor de 
vaste formatie.

Was-lijst

Organisatie Functie Schaal Formatie in fte

LN scanner / medewerker records management 5 5

LN recordsmanager 7 9,4

LN senior recordsmanager 9 2

LN kwaliteitsmedewerker 10 1

LN beleidsmedewerker 10 1

LDP medewerker div 6 1,8

LDP allround medewerker DIV 8 1,9

LDP senior medewerker DIV 9 1

OEG medewerker documentatie 6 1,3

OEG medewerker gegevens II 9 1

OEG senior medewerker facilitair zie toelichting 10 0,2

ZTW zie toelichting 6 1

ZTW zie toelichting 7 0,3

ZTW zie toelichting 10 0,2

Totaal   27,1

Wordt-lijst

Functie Schaal Formatie in fte

medewerker recordmanagement 6 8,5

recordmanager 7 11,6

Senior recordmanager 9 4,0

adviseur DIV 10 2,4

Totaal 26,5

Toelichting
Per organisatie is aangegeven welke functies er waren en welke functies er in de 
nieuwe organisatie zijn. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 
1. De functies in de wordt lijst zijn beschreven in het functieboek. In de 

plaatsingsprocedure kunnen taakaccenten worden toegevoegd.
2. Voor elke functie geldt dat deze zijn eigen kenmerken heeft passend 

bij de HR21 functieomschrijvingen. Wel zijn er meer taken waarbij de 
verschillende DIV-functies allemaal zijn betrokken op hun eigen niveau. 
De functiebeschrijvingen geven dit op hooflijnen weer, voor bijvoorbeeld 
kwaliteitszorg. Daarmee wordt aangesloten op de in de toekomstvisie 
geschetste ontwikkeling. Ook biedt dit de mogelijkheid voor medewerkers 
tot meer variatie in de uit te voeren taken en mee te ontwikkelen binnen de 
werkzaamheden.

3. De functie medewerker recordmanagement is een functie in schaal 6. Dit om 
recht te doen aan de ontwikkeling van deze functie vanuit de visie op DIV, 
de combinatie van taken die binnen deze functie worden verricht, en meer 
mogelijkheden voor ontwikkeling te bieden.
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4. Voor de functies in de was-lijst geldt dat deze een vertaling hebben gekregen 
in het nieuwe functieboek, met uitzondering van de functie van senior 
medewerker facilitair (OEG) welke niet overkomt naar de nieuwe organisatie. 
De formatie-uren van die functie worden wel overgedragen.

5. Voor Oegstgeest geldt dat de gemeente een eigen archivaris heeft en niet is 
aangesloten bij Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). De keuze om dit wel te 
doen en daarmee ook de plaatsing van de medewerker is buiten de scope 
gehouden van de transitie VRIS, omdat het hier een politiek-bestuurlijke 
keuze van de gemeente zelf betreft. Het gesprek tussen beide partijen over 
eventuele aansluiting is gaande.

6. Voor Zoeterwoude geldt dat op dit moment geen DIV-functies meer 
structureel zijn ingevuld. Zij dragen wel formatie-uren over.

7. In Leiderdorp wordt gewerkt met zelfsturende teams en komt de bijdrage 
voor managementcapaciteit uit de formatie van het team.

Conclusies
1. Voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de reorganisatie blijkt uit 

de taakinventarisatie dat zij meer dan 70% aan DIV-taken vervullen. Deze 
medewerkers kunnen rechtstreeks geplaatst worden op één van de functies 
op basis van de geraamde formatie.

2. Samenhangend met punt 1 is geconstateerd dat er slechts een enkele niet 
DIV-taak achterblijft bij de latende organisaties. Hierover worden afspraken 
gemaakt voor zover nodig in de tweede helft van 2020 bij de voorbereiding 
van de start van de nieuwe DIV-organisatie.

3. Voor met name Zoeterwoude en Oegstgeest geldt dat formatie overkomt 
zonder bezetting. Dit brengt als vraagstuk het waarborgen van continuïteit 
in met name de uitvoerende werkzaamheden met zich mee. In goed 
overleg wordt bekeken welke oplossingen passend zijn voor deze 
partnerorganisaties. De inspanningen die hiervoor nodig zijn worden in een 
eigen plan vastgelegd en zijn geen onderdeel van het implementatieplan voor 
de transitie van Groep 3 als geheel.

4. Ten opzichte van de was situatie neemt de totale formatie met 0,6 fte af. 
Dit vloeit voort uit de hierboven in de toelichting genoemde specifieke 
situaties. Dit leidt tot de noodzaak om bij alle organisaties na de start goed 
te monitoren of met de overgedragen formatie de taken conform het 
organisatieplan uitgevoerd kunnen worden.
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6 Huisvesting

De algemene uitgangspunten voor de huisvesting van de regionale i-organisatie 
uit het generieke organisatieplan krijgen voor Groep 3 op de volgende manier 
hun invulling. 

Dienstverlening nabij
Medewerkers van team Documenten hebben veel contact met gebruikers in 
de lijnorganisaties. Medewerkers werken daarom zoveel mogelijk op locatie. 
Dit betekent dat de lijnorganisaties hiervoor werkplekken beschikbaar hebben. 
In de praktijk betekent dit dat de huidige werkplekken van deze medewerkers 
beschikbaar moeten blijven. Ook wanneer het werk deels kan worden 
uitgevoerd vanuit een thuiswerksituatie.

De huidige werkplek in stand houden, betekent dat de huidige middelen: stoel, 
bureau, beeldschermen, specifieke div-spullen (scanapparaten, barcodeprinters, 
stempels), en telefoon beschikbaar blijven voor medewerkers om de werkzaam-
heden te kunnen verrichten. Dit geldt ook voor specifieke afspraken over het 
gebruik van werkplekken. Bijvoorbeeld Leiderdorp werkt met het principe van 
de voorkeursplek voor de DIV-medewerkers. Zij mogen zitten op de plekken 
bij de archiefruimte vanwege hun werkzaamheden. Als zij niet aanwezig zijn 
kunnen op deze plekken ook andere medewerkers flexen.

Van belang is ook het in stand houden van de huidige scanvoorzieningen. 
Zowel het scanproces als de middelen vormen de basis waarop vervanging van 
archiefbescheiden is verkregen. Aanpassingen hierin leiden tot hertoetsing 
van de toestemming tot vervanging of tenminste tot aanpassingen in de 
handboeken vervanging.

De beschikbaarheid van de werkplekken is geen onderdeel van de overheveling 
van financiën. Bij de implementatie wordt nagegaan of het noodzakelijk is 
om voor specifieke apparatuur extra afspraken te maken voor toekomstige 
wijzigingen.
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Integraal werken en samenwerking in een robuuste keten
Om samenwerking te faciliteren is het nodig dat er ruimte beschikbaar is om 
met collega’s en collega’s uit andere vakdisciplines te overleggen en afstemming 
te zoeken. We gaan er vooralsnog vanuit dat op alle locaties voldoende 
vergader ruimte beschikbaar is. De samenwerking die nodig is om integraal en 
in een robuuste keten te werken, vraagt vooral ook praktische werkafspraken, 
zodat de relevante collega’s elkaar op één van de locaties weten te treffen. 
Tevens kan dit ook op afstand plaatsvinden met behulp van de beschikbare 
digitale tools voor afstemming en overleg.

Lid zijn van een team en collega binnen Servicepunt71
Om integraal werken te ondersteunen is het van belang dat medewerkers 
ervaren dat ze onderdeel zijn van een team en collega zijn binnen Servicepunt71. 
Dit betekent dat er bij Servicepunt71 voldoende werkplekken beschikbaar 
moeten zijn voor medewerkers om daar wanneer nodig hun werk te doen.

De huisvestingsbehoefte, die voor Servicepunt71 ontstaat door de vorming van 
de regionale i-organisatie, kent samenhang met de voorgenomen veranderingen 
in de werkwijze van Servicepunt71, waarbij werken als één organisatie en 
nabijheid de uitgangspunten zijn. Beide elementen worden meegenomen in 
het project huisvesting Servicepunt71 dat in 2019 is gestart. Dit project heeft 
twee doelen:
1. Het uitwerken en adviseren over de huisvesting van Servicepunt71 met 

specifieke aandacht voor de komst van de drie groepen medewerkers van de 
i-organisatie en de wijziging in het dienstverleningsmodel van Servicepunt71.

2. Het realiseren en opleveren van het geadviseerde huisvestingsconcept met 
de bijbehorende (ICT-) hulpmiddelen en begeleiding in de bijbehorende 
manier van werken.

Bovenstaand zijn de afspraken die eerder zijn gemaakt en deze bieden voor 
Groep 3 voldoende waarborg geven om werk te kunnen verrichten op de plek 
die voor de specifieke taak het meest gewenst is.

Inmiddels is door de maatregelen die getroffen zijn om verdere uitbraak van 
het coronavirus te voorkomen, de toevoeging op zijn plaats dat een deel van 
de werkzaamheden ook zo georganiseerd en uitgevoerd kunnen worden, dat 
deze vanuit de thuissituatie kunnen plaatsvinden. Dat geldt echter niet voor 
alles en met name voor het sorteren en digitaliseren van ontvangen post. 
De ervaringen, die we nu daarmee opdoen, zetten we ook in om het werk in 
diverse werksettings met elkaar te kunnen organiseren.
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7 Financiën

7.1 Inleiding

Net zoals bij groep 1 en 2 maken we ten aanzien van de kosten een onderscheid 
in de formatiebudgetten en de materiële budgetten. Hieronder verstaan we het 
volgende:

• Formatiebudgetten
De budgetten waarmee de formatie en de bijkomende kosten gefinancierd 
worden van de medewerkers die zich bezighouden met de activiteiten uit 
Groep 3. De formatiebudgetten zijn in dit organisatieplan opgenomen.

• Materiële budgetten
Dit betreft de middelen waarmee verschillende kosten voor DIV-werkzaamheden 
bekostigd worden. Het gaat hier met name om hulpmiddelen en (kantoor)
benodigdheden die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. De opgenomen 
post is een schatting op basis van enerzijds eerder gemaakte kosten die in 
de administratie zijn terug te vinden en anderzijds de hoeveelheden post en 
registraties die de DIV-teams verwerken op jaarbasis.
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De personele kosten voor de nieuwe organisatie zijn opgenomen in 
onderstaande tabel.

Tabel 1 – Kosten nieuwe organisatie

Formatie- en materieel budget Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Budget formatie en overige personele kosten 1.954.679 1.879.679 1.879.679 1.879.679

Materieel budget 14.000 14.000 14.000 14.000

Totaal formatie- en materieel budget 1.968.679 1.893.679 1.893.679 1.893.679

Budget benodigd in verband met afwijkende, hogere betaalschalen in nieuwe organisatie

Formatie- en materieel budget Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Budget formatie i.v.m. hogere betaalschaal 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal formatie- en materieel budget 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal 1.998.679 1.923.679 1.923.679 1.923.679

In de volgende sub paragrafen worden de verschillende kostensoorten in beeld 
gebracht waaruit de budgetten in deze tabel zijn opgebouwd. 

7.2 Formatiebudget en budget voor overige 
personele kosten

We geven inzicht in het benodigde budget voor de gewenste formatie voor de 
inhoudelijke werkzaamheden en voor leiding en administratieve ondersteuning 
van Groep 3. Verder ramen we de overige personele kosten volgens de lijn 
van Groep 1 en 2. In de hieronder vermelde tabel worden de totaal benodigde 
budgetten weergegeven voor team Documenten. 

Tabel 2 – Formatie en overige personele kosten

Budget formatie en overige 
personele kosten

Formatie Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Formatie – inhoudelijk 26,5 1.659.744 1.659.744 1.659.744 1.659.744

Formatie – man/adm 1,7 153.442 153.442 153.442 153.442

Toelagen en vitaliteit pm pm Pm Pm

Overige personele budgetten 141.243 66.243 66.243 66.243

Totaal budget formatie en 
overige personele budgetten

28,2 1.954.429 1.879.429 1.879.429 1.879.429

Formatiebudgetten – inhoudelijk
In onderstaande opstelling zijn de kosten in beeld gebracht voor de inhoudelijke 
werkzaamheden van Team Documenten, dus exclusief leidinggevende en 
administratieve ondersteuner. De formatie van het team is 26,4 fte en het 
budget bedraagt 1.948.145 euro. Per functie is gerekend met de hoogste trede 
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van de functieschaal. Er is geen rekening gehouden met de korting of opslag, 
zoals die per gemeente gehanteerd kan worden.

Tabel 3 – Formatiebudgetten inhoudelijke functies

Functie Functie-
schaal

Formatie Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

medewerker 
recordmanagement

6 8,5 457.858 457.858 457.858 457.858

recordmanager 7 11,6 690.466 690.466 690.466 690.466

senior recordmanager 9 4,0 305.592 305.592 305.592 305.592

adviseur DIV 10 2,4 205.828 205.828 205.828 205.828

Totaal Formatie – inhoudelijk 26,5 1.659.744 1.659.744 1.659.744 1.659.744

Formatiebudgetten – leiding en administratieve ondersteuning
Het team wordt aangestuurd door een teammanager. Daarnaast is binnen team 
behoefte aan administratieve ondersteuning. Het gaat in totaal om 1,7 fte met 
een bijbehorend budget van 153.442 euro. Voor dekking van de formatie voor 
de leidinggevende en administratieve ondersteuning zijn middelen elders uit 
de begroting van de gemeentelijke organisaties nodig. Deze kosten worden in 
de huidige situatie wel gemaakt maar zijn niet bij alle deelnemers in een direct 
over te dragen budget aanwezig. In Leiderdorp wordt gewerkt met zelfsturende 
teams en komt de bijdrage voor managementcapaciteit uit de formatie 
van het team. De benodigde formatie voor beide functies is opgenomen in 
onderstaande tabel.

Tabel 4 – Formatiebudgetten management en ondersteuning

Functie Functie-
schaal

Formatie Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Teammanager 1,0  117.402  117.402  117.402  117.402 

Administratief medewerker 0,7  36.040  36.040  36.040  36.040 

Totaal Formatie – management en 
ondersteuning

1,7 153.442 153.442 153.442 153.442

Overige personele budgetten
De additionele personele budgetten bestaan, net als voor Groep 1 en 2, uit 
structurele budgetten voor opleidingen en voor overige personele kosten. 
In overeenstemming met het organisatieplan voor Groep 1 en 2 rekenen we 
voor opleidingen met een bedrag van 1.500 euro per fte, gebaseerd op een 
percentage van de loonsom volgens de normering van de CAR-UWO en voor het 
budget voor personele kosten met 1.000 euro per fte. Deze kosten maken een 
gering onderdeel uit van de totale kosten. In lijn met de organisatieplannen voor 
Groep 1 en Groep 2 (resp. 75.000 euro en 150.000 euro) is voor Groep 3 een 
eenmalig budget van 75.000 euro opgenomen (2021) voor (team)-ontwikkeling.
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Tabel 5 – Overige personele kosten

Functie Formatie Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Opleidingen 1.500 26,5  39.746  39.746  39.746  39.746

Overige personele kosten 1.000 26,5  26.497  26.497  26.497  26.497 

Eenmalige bijdrage voor 
ontwikkeling

raming  75.000 

Totaal overige personele kosten  141.243 66.243 66.243 66.243

7.3 Totaal in te brengen bijdrage

In de onderstaande tabellen wordt per organisatie voor de verschillende 
onderdelen het totaal van in te brengen bijdrage aangegeven.

Tabel 6 – Bijdrage formatie en materiële budgetten

Bijdrage formatie en materieel Bijdrage 
2021

Bijdrage
2022

Bijdrage 
2023

Bijdrage 
2024

Leiden Formatie – inhoudelijk Inbreng in € 1.161.738 1.161.738 1.161.738 1.161.738

Formatie – management/administratief Inbrengverhouding fte 103.917 103.917 103.917 103.917

Toelagen en vitaliteit Budget pm pm pm pm

Overige personele budgetten Inbrengverhouding fte 97.826 45.972 45.972 45.972

Materiële budgetten Budget 9.464 9.464 9.464 9.464

Kapitaallasten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

  Totaal bijdrage Leiden   1.372.944 1.321.090 1.321.090 1.321.090

Leiderdorp Formatie – inhoudelijk Inbreng in € 273.771 273.771 273.771 273.771

Formatie – management/administratief Inbrengverhouding fte 26.764 26.764 26.764 26.764

Toelagen en vitaliteit Budget pm pm pm Pm

Overige personele budgetten Inbrengverhouding fte 22.240 10.451 10.451 10.451

Materiële budgetten Budget 2.464 2.464 2.464 2.464

Kapitaallasten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

  Totaal bijdrage Leiderdorp   325.239 313.450 313.450 313.450

Oegstgeest Formatie – inhoudelijk Inbreng in € 162.036 162.036 162.036 162.036

Formatie – management/administratief Inbrengverhouding fte 13.971 13.971 13.971 13.971

Toelagen en vitaliteit Budget pm pm pm pm

Overige personele budgetten Inbrengverhouding fte 13.152 6.181 6.181 6.181

Materiële budgetten Budget 1.316 1.316 1.316 1.316

Kapitaallasten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

  Totaal bijdrage Oegstgeest   190.474 183.503 183.503 183.503

Zoeterwoude Formatie – inhoudelijk Inbreng in € 92.809 92.809 92.809 92.809

Formatie – management/administratief Inbrengverhouding fte 8.791 8.791 8.791 8.791

Toelagen en vitaliteit Budget Pm pm pm pm

Overige personele budgetten Inbrengverhouding fte 8.275 3.889 3.889 3.889

Materiële budgetten Budget 756 756 756 756

Kapitaallasten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

  Totaal bijdrage Zoeterwoude   110.631 106.244 106.244 106.244

TOTAAL Bijdrage formatie en materieel   1.999.288 1.924.288 1.924.288 1.924.288
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Per component beschrijven we hoe we binnen de begrotingen tot de vermelde 
bedragen zijn gekomen. Hierbij zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd 
als in het Generieke organisatieplan met betrekking tot de budgetten voor 
de teammanager & administratieve ondersteuning, toelagen en vitaliteit, 
opleidingsbudgetten en overige personele budgetten. 

Voor de invulling van de totale bijdrage van de inzichtelijk gemaakte kosten 
wordt aansluiting gezocht bij de afspraken die ook golden bij transitie van 
de groepen 1 en 2. De eerste afspraak is dat dekking voor management en 
administratieve ondersteuning worden ingebracht op grond van de geldende 
verdeelsleutel. 

Een tweede afspraak is dat na de voltooiing van de gehele transitie opnieuw 
wordt gekeken of de geleverde bijdragen over het totaal van alle 3 de groepen, 
overeenstemmen met deze sleutel. Binnen de exploitaties van de individuele 
groepen zien we hierin variaties. Zo ook voor Groep 3. Met deze afspraak wordt 
enerzijds bijgedragen aan het waarborgen van voortgang in de besluitvorming 
als basis voor daadwerkelijke transitie en anderzijds aan het waarborgen van 
een evenredige verdeling van de kosten passend binnen de afspraken.

Formatie voor de inhoudelijke werkzaamheden
Door taakinventarisatie is bepaald of werkzaamheden van medewerkers binnen 
de scope van Groep 3 vallen, en zo ja, voor welk percentage. Daarnaast is 
nagegaan of er nog onbezette formatie was die ook binnen de scope hoort te 
vallen. Volgens de formatiebegrotingsmethodiek die in de regio is afgesproken, 
hebben we gerekend met het bedrag van de functionele schaal met de hoogste 
trede. We hebben geen rekening gehouden met de korting of toeslag die per 
organisatie gehanteerd kan worden.

Formatie voor de teammanager en administratief medewerker
Het aandeel van iedere organisatie in de benodigde budgetten is berekend naar 
rato van het aantal ingebrachte inhoudelijke fte. Voor dekking van de formatie 
voor de leidinggevende en administratieve ondersteuning zijn middelen elders 
uit de begroting van de gemeentelijke organisaties nodig. Deze kosten worden 
in de huidige situatie wel gemaakt maar zijn niet bij alle deelnemers in een 
direct over te dragen budget aanwezig. Het is aan de deelnemende organisaties 
om te bepalen hoe zij hiervoor de middelen beschikbaar willen stellen. In 
Leiderdorp wordt gewerkt met zelfsturende teams en komt de bijdrage voor 
managementcapaciteit uit de formatie van het team.

Toelagen en vitaliteit
Medewerkers die meegaan hebben mogelijk een toelage in de huidige functie. 
Pas na plaatsing van de medewerkers kan worden bepaald voor wie dit geldt. 
Het benodigde budget bij Servicepunt71 zal uiteindelijk gelijk zijn aan de 
verplichting van de betreffende organisatie, tenzij hierover een specifieke 
afspraak wordt gemaakt. Deze post is daarom vooralsnog pm opgenomen.
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Overige personele budgetten
De overige personele budgetten bestaan uit de structurele componenten 
opleidingen en overige personele kosten. We nemen aan dat daar binnen de 
organisaties dekking voor is. 

Materiële budgetten
Het materiële budget is op basis van ervaringscijfers ingeschat. Het betreft 
hulpmiddelen en (kantoor)benodigdheden voor de uitvoering van het 
dagelijkse werk. 

Kapitaallasten
Voor Groep 3 zijn kapitaallasten voor zover tot dusver bekend niet van 
toepassing gebleken. Dit komt vooral door het buiten scope houden van de 
archiefruimten. De daarbij behorende kapitaal- en exploitatielasten blijven 
daardoor bij de gemeenten achter. 

Reserves en voorzieningen
Voor Groep 3 zijn reserves en voorzieningen niet van toepassing gebleken.

7.4 Dekking voor kosten van de formatie

In onderstaande tabel is de dekking (prijspeil 2021) opgenomen voor de kosten 
van de formatie van Groep 3 binnen Servicepunt71. 

Tabel 7 – dekking

Dekking Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Dekking Leiden 1.372.944 1.321.090 1.321.090 1.321.090

Dekking Leiderdorp 325.239 313.450 313.450 313.450

Dekking Oegstgeest 190.474 183.503 183.503 183.503

Dekking Zoeterwoude 110.631 106.244 106.244 106.244

Totaal dekking 1.999.288 1.924.288 1.924.288 1.924.288

Bij bovenstaande tabel passen verder nog de volgende kanttekeningen:
•  De bijdrage van de organisaties in de totale dekking is gebaseerd op de 

formatiekosten van de ingebrachte, inhoudelijke fte door de betreffende 
organisatie. De inbreng is op basis van een taakinventarisatie met de 
organisaties vastgesteld. Ter informatie geeft onderstaande tabel aan hoe 
deze bijdragen zich verhouden tot de reguliere verdeelsleutel. Na de voltooiing 
van de gehele transitie opnieuw wordt gekeken of de geleverde bijdragen 
over het totaal van alle 3 de groepen, overeenstemmen met de algemene 
verdeelsleutel.
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Organisatie % verdeling kosten Groep 3 alg verdeelsleutel begroting 2020

Leiden 68,7% 76,6%

Leiderdorp 16,3% 10,8%

Oegstgeest 9,5% 8,9%

Zoeterwoude 5,5% 3,7%

Totaal 100,0% 100,0%

•  Doordat voor het bepalen van de beschikbare formatie gerekend is met 
de eindschaal met eindperiodiek, is de dekking bij de organisaties die een 
kortingspercentage hanteren niet volledig aanwezig;

•  Voor dekking van de formatie voor de leidinggevende en administratieve 
ondersteuning zijn middelen elders uit de begroting van de gemeentelijke 
organisaties nodig. Deze kosten worden in de huidige situatie wel gemaakt 
maar zijn niet bij alle deelnemers in een direct over te dragen budget 
aanwezig. De inbrengverhouding per organisatie is hierboven weergegeven 
in tabel 6.

•  Mogelijk moeten de organisaties dekking vinden voor het deel van 
de 1.500 euro voor opleidingskosten en de 1.000 euro voor overige 
personeelskosten als bij hen andere bedragen per fte worden gehanteerd.

•  Bedragen zijn tot en met 2021 geïndexeerd. De index, t.o.v. prijspeil 2020, voor 
lonen is bepaald op 2,00%.

7.5 Personele kosten toekomstvisie DIV 2020-2025

Op 19 februari 2020 is de Visie op DIV 2020 – 2025 in het SGB vastgesteld. 
In deze visie is verwoord hoe DIV in de komende jaren als onderdeel van de 
regionale informatievoorziening verder kan ontwikkelen tot een volwaardige 
partner in de i-kolom en hoe daarmee wordt bijgedragen aan de dienstverlening 
aan de deelnemende organisaties. Voor de inzet van personeel passend bij 
deze ontwikkelingen is gekozen voor het scenario om natuurlijke momenten 
in personeelsverloop te benutten. De keuze voor dit scenario is gemaakt om 
de overgang van Groep 3 als een zelfstandige transitie vorm te geven en te 
waarborgen dat personeel geplaatst kan worden in de i-organisatie.

Bij dit scenario is aangegeven dat wanneer inzet op natuurlijke momenten 
onvoldoende mogelijkheden biedt om de visie structureel te implementeren 
er mogelijk extra middelen voor personeel budget ingezet moeten worden. 
De geschatte kosten daarvoor bedragen 150.000 euro maximaal. Dit bedrag 
is slechts een indicatie en vormt geen onderdeel van de huidige transitie, 
volgens de eerder afspraken die zijn gemaakt voor de VRIS-transitie als geheel. 
Voorstellen voor deze doorontwikkelingen zullen te zijner tijd separaat worden 
voorgelegd.
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8 Implementatieplan

De hoofdactiviteiten die plaatsvinden om in de transitie naar Servicepunt71 
te voorzien zijn gelijk aan die in het organisatieplan regionale informatie-
voorziening. De uitwerking van deze hoofdactiviteiten vindt plaats in een 
projectplan, dat wordt vormgegeven en uitgevoerd samen met medewerkers.

Het gaat om de volgende hoofdactiviteiten:
• Het traject van besluitvorming en voorbereiding
• De personele reorganisatie, ofwel het plaatsingstraject van medewerkers
• De administratieve reorganisatie
• Het opzetten van de beheerorganisatie
• Start van medewerkers in de nieuwe organisatie
• De huisvesting

Bij de uitwerking wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de ervaringen 
die zijn opgedaan met de implementatie van de groepen 1 en 2. Belangrijke 
lessen zijn:

1. Goed blijven communiceren over wat er daadwerkelijk verandert en wat 
niet en dat ook blijven doen. De uitgangssituatie is dat bij de start alle 
dienstverlening 1 op 1 overgaat maar het moet ook helder zijn dat daarin 
op geplande momenten er ook wijzigingen kunnen komen als gevolg van 
de opgaven van het team.

2. Reguliere aandachtspunten in de dagelijkse uitvoering zoals bijv.: een 
foute registratie, probleem in JOIN kunnen in het licht van de transitie 
anders beleefd worden. Het is belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn 
en communicatief op inspelen.

3. En daarnaast zullen ook de DIV-medewerkers en hun dagelijkse omgeving 
zich moeten realiseren dat ze op een andere manier worden aangestuurd en 
dus andere afstemmingsroute moeten volgen als zich problemen voordoen.

In de hierna volgende paragrafen geven we per hoofdactiviteit aan welke 
activiteiten plaatsvinden. Dat is geen uitputtend overzicht, in de komende 
maanden zullen hier nog meer elementen bij komen. 

Een belangrijk element willen we er alvast uitlichten: de overdracht.

48



 Implementatieplan

8.1 Overdracht

Om te zorgen dat Servicepunt71 de taken per 1-1-2021 goed kan uitvoeren, 
is een goede overdracht vanuit de partnerorganisaties zeer belangrijk. Voor 
groep 3 vinden geen grote verschuivingen in formatie en medewerkers plaats 
bij de start per 1-1-2021. 

Toch is het zaak om met de partnerorganisaties in overleg te blijven over hoe de 
daadwerkelijke situatie er per 1-1-2021 uitziet per organisatie. Deze overdracht 
vraagt om zorgvuldigheid en een actieve rol van zowel de partnerorganisaties 
als de ontvangende organisatie. 

Aandachtpunten bij de afstemming hierover zijn:
1. Overdracht van taken die door DIV-medewerkers worden vervuld maar 

geen onderdeel zijn van de dienstverlening zoals die is omschreven voor 
de nieuwe organisatie, het gaat hier slechts om een enkele beperkte taken;

2. Afstemming over de te volgen route bij onvoorziene knelpunten voor zowel 
de medewerkers van Team Documenten als de partnerorganisaties;

3. Afstemming over aan te stellen contactpersonen bij de partnerorganisaties.

8.2 Besluitvorming en voorbereiding

Onderdeel Gereed Advies, besluitvorming en voorbereiding 
implementatie

Besluitvorming SGB Mei 2020 Vaststelling organisatieplan (voorbehoud positief advies).
Adviesaanvraag aan ondernemingsraden.

Advies 
ondernemingsraden

Mei 2020

Begin Juli 2020

Verzending en toelichting adviesaanvraag aan. 
ondernemingsraden
Termijn indienen adviezen.

Besluitvorming SGB Juli 2020 Ambtelijke analyse en beoordeling van adviezen voor 
besluit.
Vaststellingsbesluit SGB.

Besluitvorming 
bestuur

September 2020 Besluitvorming colleges en bestuur Servicepunt71.

Voorbereiding 
implementatie

Augustus 2020 Projectplan implementatie gereed.
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8.3 Personele reorganisatie 

Onderdeel Gereed Reorganisatie personeel, plaatsingstraject

Inventarisatie taken 
medewerkers 
Groep 3

April 2020
Inventarisatie taken om % i-taken te bepalen.
Vaststellen resultaten inventarisatie per brief.

Werving functie 
manager 

September 2020
Oktober 2020

Start werving volgens gebruikelijke sollicitatiecode. 
Resultaat interne werving bekend.

Plaatsing functies 
team 

September/Oktober 
2020 januari 2021

Start plaatsing medewerkers na collegebesluit. Door 
inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (WNRA) geldt een andere procedure ten 
opzichte van de groepen 1 en 2.
Start medewerkers in nieuwe teams.

8.4 Administratieve reorganisatie

Onderdeel Gereed Administratieve reorganisatie

Herinrichting 
bedrijfsvoerings-
systemen

1 januari 2021 Aanpassing systemen aan nieuwe organisatiestructuren, 
zoals de HRM-systemen (Youforce, Beaufort), 
het financiële systeem (Decade), ICT-systemen, 
zoals Top-desk en mappen-structuur.

Digitale verhuizing 1 januari 2021 Aanpassing accounts, aanpassing toegang tot applicaties, 
overzetten van data van individuele medewerkers, etc.

8.5 Opzetten van de beheerorganisatie

Onderdeel Gereed Opzet en inrichting beheerorganisatie

Dienstverlenings-
overeenkomst

1 januari 2021 Aanpassing DVO, PDC en leveringsafspraken – bestaande 
sla’s overzetten tussen SP71En de partnerorganisaties.

Begrotingswijzigingen 1 januari 2021 Begrotingswijziging Servicepunt71 en van de deel-
nemende gemeenten ten behoeve van de overdracht van 
budgetten.

Bevoegdheden en 
regelgeving

1 januari 2021 Aanpassing bevoegdheden en regelgeving.

Wijziging contracten 1 januari 2021 Wijziging contracteigenaarschap en opstellen of 
aanpassen van verwerkersovereenkomsten t.b.v. het 
gebruik van data.

Opstellen van een 
jaarplan en capaciteits-
planning voor 2020

1 januari 2021 Jaarplan en capaciteitsplanning 2020 opstellen, met daarin 
opgenomen o.a. lopende en nog te starten projecten, 
klussen etc. 

In de detailuitwerking zijn in ieder geval de volgende elementen opgenomen: 
met elke budgethouder de aanlevering van informatie over financiën 
doornemen, het op orde krijgen van de huidige registratie van contracten 
en financiën. 

Start van medewerkers in de nieuwe organisatie
De overgang naar Servicepunt71 betekent voor de betrokken medewerkers 
dat zij in een andere setting terecht komen. Dit vraagt om een traject waarin 
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aandacht is voor teamvorming en dat richting geeft aan de nieuwe rol en positie 
binnen Servicepunt71. Om hier invulling aan te geven wordt gedurende de 
transitie een traject doorlopen om dit samen met de betrokken medewerkers 
vorm te geven. Hiervoor worden in de begroting middelen gereserveerd in 
het kader van opleiding en training. Door de gemaakte keuzes betreft het een 
geleidelijke overgang voor wat betreft de uitvoering van met name de dagelijkse 
werkzaamheden. Het tempo van de inzet hierop wordt mede bepaald door de 
voortgang in de opgaven die zijn geschetst in de route naar de toekomst.

8.6 Huisvesting

Voor huisvesting zijn geen bijzondere activiteiten voorzien in het 
implementatieplan. Wel is van belang dat de huidige werkplekken bij de 
partnerorganisaties in stand blijven, om invulling te kunnen geven aan het 
principe van nabijheid voor de dienstverlening.
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9 Communicatie

In het organisatieplan generiek en Groep 1 is opgenomen hoe in de 
communicatie met de verschillende doelgroepen is voorzien en welke thema’s 
daarin bepalend zijn voor elke fase. In deze paragraaf is het generieke 
communicatieplan (op hoofdlijnen) opgenomen. Het wordt verder uitgewerkt 
in een communicatieplan specifiek voor Groep 3, toegespitst op de mijlpalen en 
activiteiten die daarbij horen. 

9.1 Communicatiedoelstellingen 

1. Communicatie moet bijdragen aan een soepele en zorgvuldige overgang 
van de betrokken medewerkers van de latende afdelingen naar de nieuwe 
afdeling van Servicepunt71.

2. Communicatie draagt bij aan de werving van nieuwe medewerkers. 
3. Communicatie moet bijdragen aan de inrichting, vorming en positionering 

van de nieuwe i-afdeling en integratie in de staande organisatie van 
Servicepunt71. 

4. Communicatie moet bijdragen aan goed verwachtingsmanagement naar de 
partners over wat er al dan niet veranderd in dienstverleningsprocessen, 
uitgevoerd door de nieuwe i-afdeling.

9.2 Uitgangspunten & aanpak

We streven ernaar dat de communicatie transparant, proactief, helder, 
persoonlijk en indien nodig op maat is. In de communicatieaanpak ligt de 
focus vooral op het op een herkenbare manier informeren en betrekken 
van alle betrokkenen. Dit gebeurt via persoonlijk contact met de betrokken 
medewerkers, digitaal ondersteund per mail en intranet. Daarnaast is het 
periodiek informeren en afstemmen met de diverse besluitvormingsorganen, 
klankbordgroep en de medezeggenschap. 
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9.3 Organisatie en afstemming

Communicatie wordt in het programmateam VRIS afgestemd en is belegd bij 
de communicatieadviseur van het programma. Deze werkt nauw samen met de 
communicatieadviseur en -medewerker van Servicepunt71. Medewerkers zijn 
uitgenodigd om mee te denken over en bij te dragen aan de communicatie. 

9.4 Doelgroepen

Betrokken medewerkers latende afdelingen Management Servicepunt71

Latende managers Bestuur Servicepunt71

Collega’s en gebruikers in de partnerorganisaties Colleges gemeenten

Collega’s op de nieuwe plek (Servicepunt71) Gemeenteraden gemeenten

Opdracht gevende managers Medezeggenschap

9.5 Communicatiemiddelen

Via de lijn (functioneel en hiërarchisch leidinggevenden) Mail

Nieuwsflits VRIS Informatiebijeenkomsten

Intranet (VSP) Persoonlijke gesprekken

Voortgangsrapportages
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10 Bijlagen

De volgende documenten zijn bijlagen bij dit organisatieplan:

1. Schema sociaal plan
2. Functieboek (separaat document)
3. Visie op DIV 2020 – 2025, vastgesteld in het SGB van 19 februari 2020 

(separaat document)

Bijlage 1 – Schema sociaal plan 
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