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Capture

Rien van Ravenhorst, 
teamleider DIV: 
Slimme capture geeft
ons tijd voor advies
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Rien van Ravenhorst, teamleider ‘Documentaire Informatie 

Voorziening’ bij waterschap Vallei en Veluwe, heeft met zijn 

team grote stappen gezet. Een verdere digitalisering van hun 

werkproces in de postkamer biedt nieuwe mogelijkheden.

Team  ‘Documentaire Informatie Voorziening’ 
(DIV) van Waterschap Vallei en Veluwe be-
staat uit elf medewerkers, acht fte. Eén van 
de grootste verantwoordelijkheden van deze 
DIVers is het beheren en beheersen van de 
informatiestromen. Die taakstelling is de laat-
ste jaren nogal veranderd en daar kan het 
team nu goed invulling aan geven. Door de 
volledige digitalisering is het mogelijk om de 
basisdienstverlening van de afdeling efficiën-
ter en dus sneller te doen. Daardoor houdt 
het team tijd over om te adviseren en daar-
mee concreet toegevoegde waarde te realise-
ren aan het informatiemanagement van het 
waterschap.

“De primaire taak van team ‘Documentaire 
Informatie Voorziening’ was te kenmerken 
als ‘postkamer’ ”,  stelt Rien van Ravenhorst. 
“Door de inzet en het voordeel van de digi-
tale postkamer is de toegevoegde waarde van 
DIV toegenomen. Natuurlijk behandelen we 
de post nog, maar dat gaat veel efficiënter en 
de kwaliteit van verwerken is echt aanzienlijk 
verbeterd. Voorheen lag de focus echt op de 
handelingen;  post open maken, scannen  en 

Tijd over, dus ruimte om te adviseren

Waterschap 
Vallei en 

Veluwe pakt 
door in digitaal

• Volledige digitalisatie
• Meer tijd voor advies
• Van handmatig naar geautomatiseerd
• 115.00 documenten
• Ondersteuning en educatie voor team
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handmatig vastleggen van de metadata  van 
de documenten.  Vandaag de dag gaat dat 
veelal  automatisch.  Het proces is nu zoda-
nig ingericht dat de metadata van een groot 
aantal documenten al herkend en ingevuld 
worden in de betreffende velden. DIV heeft 
nu een controlerende taak om te bezien of 
de juiste gegevens in de betreffende velden 
staan en eventueel deze aan te passen en/
of aan te vullen. De directe koppeling tus-
sen de capture via Kofax en het Document  
Management Systeem heeft een enorm posi-
tieve invloed op de efficiency.”

Geheel digitaal
De fysieke post wordt bij Waterschap Vallei en 
Veluwe nog wel gearchiveerd, maar het pro-
ces na ontvangst door de postkamer is voor 
alle medewerkers in de organisatie geheel 
digitaal; de basis daarvoor is het Document 
Management Systeem Verseon. Dit systeem 
vormt het hart van de bedrijfsvoering en is in 
hoge mate afhankelijk van documenten en 
data. Rien van Ravenhorst: “Het ging in 2015 
om zo’n 115.000 documenten. Dan hebben 
we het niet alleen over ingekomen post (ana-
loog en digitaal), maar ook over brieven die 
worden verzonden en intern opgestelde do-
cumenten.”

Rien van Ravenhorst, als ik terug kijk, 

kan ik niets verzinnen wat ik anders 

gedaan zou hebben.

<

WATERSCHAP 
VALLEI EN VELUWE

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de 
zorg voor ruim één miljoen inwoners 
in 37 gemeenten. Bij de organisatie 
werken ongeveer 406 fte, zij werken 
hoofdzakelijk vanuit de hoofdvestiging 
in Apeldoorn.  
Een waterschap zorgt voor veilige 
dijken, schoon en voldoende 
oppervlakte water en het zuiveren van 
afvalwater. Waterschap Vallei en Veluwe 
doet dat voor het gebied dat ligt tussen 
de IJssel, de Nederrijn, de Utrechtse 
Heuvelrug en de Randmeren.
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Van Ravenhorst geeft aan dat de correspon-
dentie rond de verwerking van de documen-
ten van de waterschapsbelasting niet bij dit 
volume zit. “Dat doet het GBLT, het Gemeen-
schappelijke Belastingkantoor. In feite een 
‘shared services center’, dat doen we om de 
kosten laag te houden.”

Rien van Ravenhorst: “Scannen deden we 
al jaren. Maar het verwerken van die scans 
zodat ze konden worden opgenomen in het 
DMS was handwerk. Elk document moest 
handmatig van meta-data worden voorzien. 
Dat moest anders, want ik had en kreeg er 
geen budgettaire ruimte bij om meer mede-
werkers in te zetten, maar er was binnen de 
organisatie steeds meer vraag naar de inzet 
van het team voor adviestaken rond proces-
sen met documenten.”

Samen met BMconsultants is gezocht naar 
een nieuwe aanpak waarmee tijd kon worden 
bespaard zodat de nieuwe taken konden wor-
den ingevuld. “We besloten het hele traject 
projectmatig aan te pakken. Met als belang-
rijkste doelstellingen: Efficiëntie, kwaliteit van 
registratie en het inzetten op nieuwe taken 
voor de DIV-medewerker. Met een verdere 
digitalisering van de postkamer, konden we 

onze doelstellingen behalen”, vertelt Rien van 
Ravenhorst. Bijkomend voordeel is dat de 
medewerkers bij Vallei en Veluwe die de post 
nodig hebben om hun werk te kunnen doen, 
veel eerder in de dag - uren eerder - deze 
post beschikbaar hebben en er mee kunnen 
werken.

Stoppen met manueel
Het DIV-team maakte al gebruik van Kofax 
bij de capture van de documenten. Rien van  
Ravenhorst: “We zijn nu ‘slim aan het scan-
nen’, in de praktijk betekent dit dat infor-
matievelden automatisch worden ingevuld. 
Heel veel informatie, zeker informatie die op 
standaard plekken staat, wordt automatisch 
herkend. In plaats van het moeten ‘invullen’ 
van allerlei informatie, is het team nu vooral 
bezig met ‘controleren’. Een hele vooruitgang 
en door de enorme tijdsbesparing gaan wij de 

investering in de nieuwe infrastructuur snel 
terugverdienen en dat in korte tijd.”

Die nieuwe aanpak betekent wel dat de 
DIV-ers op een andere manier hun taken 
moeten invullen; een andere houding moe-
ten aannemen ten opzichte van het proces.  
Van Ravenhorst: “Dat betekent ook bijscholen 
en begeleiden. Wij willen iedereen in het team 
meekrijgen in de nieuwe manier van werken 
en ook daarin moet worden geïnvesteerd. Het 
hele team is overigens bijzonder enthousiast. 
Ze willen ook niets liever dan aan een nieuwe, 
adviserende taak invulling geven.”

Rien van Ravenhorst is met de specialisten 
van BMconsultants in het tweede kwartaal 
van 2014 het gesprek begonnen over de 
vraag hoe de productiviteit van het team ho-
ger kan worden, om tijd vrij te maken voor an-
dere, nieuwe taken. We zijn toen een analyse 
en advies traject ingegaan waaruit een voor-
stel is gekomen om de Digitale Postkamer 
door de implementatie van zes deelprojecten 
te realiseren. Zodoende konden we met elk 
project direct resultaat behalen en is de ver-
andering geleidelijk ingevoerd. Meteen na de 
jaarwisseling van dit jaar - dus anderhalf jaar 
later - was het totale systeem in werking.

Zorgvuldig proces 
opgesplist in 

deelprojecten

Karin Dittrich, teamlid DIV, bezig met 

het scannen van documenten waarna 

deze verrijkt worden met metadata.
<
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• Verwerking van analoge post: 60% sneller.
• Verwerking van digitale post (emailberichten, etc.  met bijlagen): 75% sneller.
• Verwerken van inkooporders: van gemiddeld zes minuten naar zes seconden.
• Verwerken aanvragen via OmgevingsLoketOnline (OLO): van gemiddeld 32 minuten 

naar gemiddeld zeven minuten.
• Verwerken van digitaal aangeleverde afgeronde projecten: van één tot twee dagen 

naar één tot twee uur. 

BELANGRIJKSTE RESULTATEN

Advieswerk
Het beschikbaar stellen   van de DIV-ers voor  
advieswerk rond documentatieprocessen 
haalt het team ook weg achter de zgn. pa-
ternosterkast (kasten waarin het fysieke ar-
chief is opgeborgen). Volgens teamleider Van  
Ravenhorst is het ook goed dat de DIV-ers 
nu meer zichtbaar zijn voor de rest van de 
organisatie.

Van Ravenhorst: “In het team komt er met de 
nieuwe  werkwijze tijd vrij en die tijd hebben 
we ook nodig. Van de DIV-ers wordt binnen 
Vallei en Veluwe  steeds meer verwacht dat 
zij assisteren en adviseren bij allerlei pro-
cessen en vraagstukken rond documenten.  
Dat kan natuurlijk alleen als we onze handen 
vrij hebben. Om dat te kunnen doen, was die 
efficiëntieslag in het inputproces echt nood-
zakelijk.”

Behalve de versnelling die is gerealiseerd met 
het nieuwe platform voor Informatie Manage-
ment is ook de input van veel documenten 
en informatie anders dan in het verleden. Van 
Ravenhorst: “Vroeger was het echt allemaal 
scannen van fysieke documenten, maar nu 
gaat het ook om allerlei digitale documenten, 
vooral e-mails en dat kan natuurlijk recht-
streeks Kofax in. Dat scheelt heel veel.”

Transitie
De DIV teamleider van Vallei en Veluwe is 
blij dat hij tijdens de transitie naar de nieuwe 
processen rond ‘documentenstromen’ hulp 
heeft gekregen van BMconsultants. Van  
Ravenhorst: “Je bent als organisatie zelf 
minder goed op de hoogte dan zo’n partij. 
Zeker als het gaat om het toepassen van 
de nieuwste technieken, is het goed als 
je wordt gesteund door de partij die op de 
hoogte is van alle nieuwe innovaties.”

De slag die de afdeling ‘Documentaire  
Informatie Voorziening’ maakt, staat bij Val-
lei en Veluwe niet op zichzelf. Het sluit aan 
bij een bredere innovatieslag, die wordt 
gemaakt op het gebied van ICT binnen het 
waterschap. In dat programma zijn zo’n 21 
projecten gedefinieerd die allemaal leiden 
tot een verdergaande digitalisering van de 
organisatie en daarmee een grotere effi-
ciëntie van de processen. Van Ravenhorst:  

“Dit programma wordt uitgerold vanuit de 
afdeling ‘Informatiemanagement’ en de slag 
met de Digitale Postkamer is niet het enige 
dat we op gebied van DIV doen binnen dit 
programma. Ook het besluit tot vervanging 
van archiefbescheiden  valt onder deze pa-
raplu.  Vervanging is het digitaliseren/scan-
nen van papieren documenten waarbij het 
digitale exemplaar in de plaats komt van het 
papieren exemplaar en het papieren exem-
plaar vernietigd wordt.  We willen niet alleen 
documenten digitaal beschikbaar hebben 
voor de processen, maar deze zelfs niet 
meer fysiek bewaren.”

Het project is relatief snel en met een klein team 
gerealiseerd. Van Ravenhorst: “De specialisten  
van BMconsultants hebben het werkproces 
geanalyseerd, zodat een goede ‘flow’ kon 
worden ontwikkeld. In het projectteam zaten 
een projectleider, de teamleider DIV, twee 
DIV-ers, onze  technische applicatie beheer-
der van Verseon/Kofax, een consultant van 
BMconsultants en een consultant van Circle, 
de leverancier van Verseon.”

Ravenhorst: “Als ik terug kijk, kan ik niets ver-
zinnen wat ik anders gedaan zou hebben.” 


