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Dat gemeenten dagelijks veel post verwerken is algemeen 

bekend. Deze verwerking levert een hoge werkdruk op DIV-

afdelingen. De informatiestroom en variëteit in informatie die 

op organisaties afkomt wordt alleen maar groter. Een juiste en 

uniforme registratie van deze informatiestromen wordt steeds 

belangrijker. Automatische herkenning van metadata helpt om 

deze toenemende datastroom te reguleren en helpt tevens bij 

de inrichting van processen. 

“Inputmanagement is een voorwaarde bij de 
invoering van digitaal en zaakgericht werken. 
De informatiestroom, die op organisaties af-
komt, is steeds omvangrijker en gevarieerder. 
Daarnaast komt informatie 24/7, via vele ka-
nalen binnen. Een behoorlijke uitdaging voor 
de dienstverlening. Om alle documenten en 
data snel en goed digitaal beschikbaar te 
stellen aan de processen is een visie op de 
samenhang van diverse inputstromen onont-
beerlijk. Het streven is om zo veel mogelijk 
geautomatiseerd af te handelen. Dit bereiken 
we door automatische classificatie, metadata 
extractie, controles en verrijking te bewerk-
stelligen,” aldus Jackie van de Loo, partner 
bij BMConsultants.

Automatisering van zaakgegevens 
Een aantal DIMPACT gemeenten hebben de 
export naar het zaaksysteem zodanig inge-
richt dat zowel document- als zaakgegevens 
vanuit het Kofax Capture platform geauto-
matiseerd worden geregistreerd in het me-
dewerkersportaal (de E-Suite, de oplossing 
van DIMPACT). Met de Digitale Postkamer 
van BMConsultants is het mogelijk om op 
alle documentstromen of informatiestromen 
(analoog én digitaal) de volledige registratie 
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in één processtap in te richten. Vanuit Kofax  
validatie wordt - indien nodig - een zaak 
aangemaakt in de E-Suite. Het zaaknum-
mer wordt vervolgens aangeboden door de  
E-Suite aan Kofax waarbij het document en 
de bijlagen tijdens de validatiestap direct aan 
de nieuwe zaak worden gekoppeld. De her-
kende gegevens worden gevalideerd en aan-
gevuld met reeds bekende gegevens uit de  
E-Suite. De (initiërende) documenten en bij-
lagen inclusief zaaknummer, zaakgegevens 
en metadata worden automatisch geëxpor-
teerd en zijn hiermee op de juiste wijze, com-
pleet geregistreerd in de E-suite.

Case gemeente Emmen 
Peter Hazelaar, projecteider ‘Slim Scannen’ 
heeft binnen de DIMPACT-gemeenten de op-
lossing voor automatische registratie van do-
cument- en zaakgegevens naar zich toe ge-
trokken. De gemeente Emmen heeft hierdoor 
een passende oplossing kunnen realiseren. 

In de zomer van 2014 zag de gemeente  
Emmen de noodzaak van efficiëntere ver-
werking van de inkomende post. Hazelaar: 
“Inkomende post werd handmatig geregi-
streerd en gekoppeld aan zaken. Scannen 
gebeurde nog met multifunctionals en de 
gemeente Emmen maakte daarbij gebruik 
van twee bulkscanners. Vervolgens voerden 
we het zaakgericht werken met een ‘big bang’ 
in voor de hele organisatie. Mede door de 
contacten met andere Dimpactgemeentes 
kozen we voor een samenwerking met BM-
Consultants en hun oplossingen, gebaseerd 
op de techniek van Kofax. De optimalisatie 
van de scanstraat moest zich richten op het 
efficiënter registreren en het standaardiseren 
van metadata door invoering van het Digitale 
Postkamer concept. Naast herkenning op de 
inkomende post- en documentstromen is in-
middels ook efficiënte verwerking van email-
berichten voor het Zaaksysteem toegevoegd.” 

Peter Hazelaar, projecteider ‘Slim 

Scannen’ bij de gemeente Emmen: 

“Voorheen waren de DIV-medewerkers 

vooral uitvoerend bezig. Nu is dat 

duidelijk anders. Ik zie de collega’s nu 

veel meer naar afdelingen gaan om 

te overleggen en procesverbeteringen 

toepassen. Dit is echt een omslagpunt.”
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Sturen op doorlooptijden 
Gemeente Emmen heeft ervoor gekozen dat 
de werkverdeler van de afdeling vervolgens 
de zaak naar de juiste behandelaar leidt. “De 
werkverdeler weet exact welke collega welk 
proces uitvoert en de eventuele workload 
die daarbij hoort. Op die manier kan er be-
ter op doorlooptijden worden gestuurd. Deze 
laatste stap in het proces kan overigens per 
gemeente verschillen. Ik weet dat bij an-
dere gemeentes de documenten direct naar 
de juiste behandelaar gaan”, aldus Peter  
Hazelaar. “Voor de gemeente Emmen is het 
nu belangrijk dat de basis op orde blijft. We 
ontwikkelen de Digitale Postkamer stap voor 
stap door en nemen dan ook meteen de be-
treffende werkprocessen onder de loep.” 

Controle versus registratie
“De validatiestap waar de herkende gege-
vens worden gecontroleerd en/of aangevuld 
is het moment waar de noodzakelijke verifi-
catie plaatsvindt. Voor DIV-medewerkers een 
andere manier van werken, die meer gericht 
is op controle dan op handmatige registratie. 
“Door de geautomatiseerde registratie van 
zowel documentgegevens als zaakgegevens 
hebben de DIV medewerkers meer tijd om 
de processen onder de loep te nemen”, geeft 
Peter aan. “Voorheen waren de DIV mede-
werkers vooral uitvoerend bezig. Nu is dat 
duidelijk anders. Ik zie de collega’s nu veel 

meer naar afdelingen gaan om te overleggen 
en procesverbeteringen toepassen. Dit is echt 
een omslagpunt.”

Efficiencyvoordeel 
“Harde cijfers kunnen we nog niet geven. 
Daar is meer een totaalplaatje voor nodig. 
Zoals gezegd zie ik dat onze medewerkers 
zich wel meer bezig kunnen houden met 
processen en kwalitatieve ondersteuning van 
de afdelingen”, zegt Hazelaar. “Het is lastig 
om deze voordelen met cijfers te benoemen. 
Belangrijk punt is namelijk ook hoe wij de 
diverse documentatie ontvangen. Een hand-
geschreven brief heeft een andere bewerking 
nodig dan een mailbericht. Bovendien zijn 
wij nog niet klaar en hebben we nu maar een 
gedeelte van de mogelijkheden benut. Bij 
een totale inzet denk ik wel aan 40-60 pro-
cent efficiencyvoordeel. Maar dan is project-

sturing en de effort die we in de uitwerking 
steken wel van groot belang. We hebben in 
ieder geval onze eerste doelstelling gehaald.  
De verwerking van de inkomende post door 
onze Digitale Postkamer gaat veel sneller en 
is dus direct efficiënter. Daarnaast worden de 
zaken en documenten automatisch aange-
vuld met voor gedefinieerde metadata.” 

Toekomst
Tot slot vertelt Hazelaar nog over de toekom-
stige mogelijkheden. “Het zou mooi zijn als al 
onze documenten worden geregistreerd met 
behulp van de Kofax software. Daarnaast zie 
ik ook mogelijkheden in kanaalsturing met 
behulp van webformulieren. Verder denk ik 
dat DIV steeds beter inzicht krijgt in de di-
verse processen en om die reden heel goed 
kan adviseren hoe deze processen verbeterd 
kunnen worden.” 

Na het digitaliseren van het document worden zaakgegevens en documentgegevens 
vastgelegd.  Documenten kunnen in Kofax validatie aan een nieuwe of een bestaande 
zaak  gekoppeld worden. De verantwoordelijke afdeling kan direct met de juiste 
documenten en data aan de slag. Door inzet van de Digitale Postkamer is een efficiency 
slag van 50 procent te behalen.
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