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Hoe drie gemeenten de 
postverwerking harmoniseren en 
moderniseren
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Om zich nog beter te kunnen concentreren op de inwoners, ondernemers en 
organisaties, hebben de drie gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden een gezamenlijke 
bedrijfsvoeringorganisatie gevormd: De Connectie. De Connectie is officieel van start 
gegaan op 1 juli 2017 en verzorgt sindsdien verschillende bedrijfsvoeringsdiensten 
voor de drie gemeenten en nog enkele andere partijen. Daarbij heeft De Connectie een 
harmonisatie opdracht gekregen, met als doel om de drie gemeenten beter te laten 
samenwerken en zo hun dienstverlening kwalitatief en financieel te verbeteren.

Arnhem, Renkum en Rheden hadden alle drie hun eigen DIV (Documentaire 
Informatie Voorziening) afdeling en werkten al ieder met hun eigen Kofax platform. 
Deze softwareoplossing maakt het mogelijk om documenten vanuit elke bron en 
in elk formaat om te zetten in digitaal te verwerken informatie voor achterliggende 
applicaties, zoals bijvoorbeeld zaaksystemen. Wanneer de afzonderlijke platformen 
worden geharmoniseerd kan er gezamenlijk effectiever en efficiënter gewerkt worden. 
BMconsultants heeft de opdracht gekregen om voor de Connectie en de gemeenten tot 
één oplossing te komen. In deze referentiecase leest u hoe we dit hebben gedaan en hoe 
die samenwerking is verlopen.

Inleiding



2

Hoe is de samenwerking met BMconsultants tot 
stand gekomen?
Afdelingsmanager DIV bij De Connectie, Sanne de Kleyn, was voor de start van De Connectie 
kwaliteitsmedewerker DIV voor de gemeente Rheden. Vanuit deze rol werkte ze al samen met BMconsultants 
en was dan ook al goed bekend met hun diensten en software. Toen de drie gemeenten gingen 
harmoniseren, werkten alle drie gemeenten binnen hun eigen platform met Kofax Capture en BMconsultants 
was de leverancier hiervan voor de gemeenten Renkum en Rheden. “Die dienstverlening werd goed 
gewaardeerd.”, vertelt de Kleyn. De beslissing van De Connectie om samen te werken met BMconsultants was 
daardoor makkelijk gemaakt.

Wat was de vraag van De Connectie?
De Connectie kwam met een gerichte vraag bij BMconsultants. Sanne de Kleyn: “We wilden harmoniseren 
maar de manier van werken niet fundamenteel veranderen.” BMconsultants had vanuit de eerdere 
samenwerking alle processen al ingericht en de oplossingen en werkwijze van BMconsultants zijn daarom dus 
al bekend. Dit was een groot voordeel voor de gebruikers.



3

De stap naar Kofax TotalAgility
Begin 2020 zijn de gesprekken tussen De Connectie en BMconsultants gestart. Het fundament van het 
project werd gelegd door een analyse van de huidige omgevingen. Zo werd er gekeken naar wat er nog 
nodig was voor de nieuwe omgevingen en werd er in beeld gebracht waar eventueel aanpassingen nodig 
waren. 

Bij aanvang van het project heeft de Connectie er voor gekozen om over te stappen op het Kofax TotalAgility 
platform. Deze software is bekend en herkenbaar voor de gemeenten én heeft een aantal functionaliteiten 
die interessant zijn voor de Connectie.

Volgens de Kleyn sluit KTA aan op hun toekomstvisie:
 ■ Kofax Capture was alleen gekoppeld aan het zaaksysteem, maar wij voorzien dat we meerdere 

vakapplicaties en poststromen gaan aansluiten en verwerken. Hiermee faciliteren we de vakafdelingen 
beter bij het digitaal werken en KTA biedt hiervoor meer flexibiliteit.

 ■ BMconsultants heeft voor de postverwerking met de KTA software een standaard oplossing ontwikkeld: 
het DigitaalOntvangstPortaal. Hierin is een aantal workflows al voorgedefinieerd en verder kunnen we 
deze naar wens uitbreiden en aanpassen aan onze eigen processen.

 ■ KTA kan beter gekoppeld worden aan procesapplicaties en kan ook per document registreren naar welke 
afdeling het moet, bijvoorbeeld op basis van de (meta)gegevens die (grotendeels geautomatiseerd) 
worden meegegeven.

 ■ KTA biedt de mogelijkheid om eventueel mensen van de vakafdeling toegang te geven tot 
registratiewerk. Daardoor kunnen zij zelf zo nodig metadata meegeven aan de documenten, zodat de 
registratie in één keer juist en volledig is.
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Hoe is de samenwerking verlopen?
De Connectie had de wens om in snel tempo verder te harmoniseren en processen over te zetten naar de 
nieuwe omgeving. We hebben een prioritering aangebracht in de processen die als eerste werden overgezet 
naar de nieuwe omgeving. “Wij namen daarin zelf de lead, maar BMconsultants dacht daar proactief in mee. 
Als wij aangaven dat we dachten dat een bepaald proces op dat moment belangrijk was, dan gingen zij vast 
nadenken over hoe ze dat zouden kunnen gaan bouwen.” 

Voorafgaand aan het project is er een projectplan gemaakt met BMconsultants, de business projectleider en 
de ICT-afdeling van De Connectie. De timing van dit plan is een aantal keer aangepast. Op het moment van 
schrijven (maart 2022) zijn we bezig met het laatste proces, terwijl we eigenlijk hadden gedacht begin 2021 
klaar te zijn. De Connectie is zich volop aan het ontwikkelen. Niet alleen bij DIV maar bijvoorbeeld ook op 
het gebied van ICT. 

“De tijd en mensen moesten verdeeld worden. Dit had op sommige momenten effect op de projectplanning. 
Op zo’n moment wordt vooral gekeken wat de meeste urgentie heeft in de totale harmonisatieopdracht 
van De Connectie”, zegt De Kleyn. “Ondanks dat we het afgelopen jaar nog druk bezig zijn geweest met het 
overzetten van processen, viel mij op dat de relatie met BMconsultants hierdoor nooit onder druk is komen 
te staan. Als er een issue was, kregen we snel reactie. We hebben best een uitzonderlijke omgeving met 
meerdere oplossingen en werkwijzen binnen één platform. Na livegang waren er hierdoor wat technische 
issues. Er was heel snel contact én een oplossing. Wat ik vooral belangrijk vind is: hoe wordt er gehandeld als 
iets niet werkt? Dat heeft BMconsultants uitstekend opgepakt. Daar ben ik blij mee.” vervolgt De Kleyn.
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Het DigitaalOntvangstPortaal
Momenteel werken er zo’n 30 medewerkers in de postkamer van De Connectie die allemaal werken met het 
op KTA gebaseerde DigitaalOntvangstPortaal, kortweg DOP genoemd. Dit portaal ontvangt alle inkomende 
documenten, informatie en post (e-mail, formulieren, etc.) van de 3 gemeenten. De DIV medewerkers 
registreren de informatie in het DOP en worden daarbij ondersteund door tekstherkenning en automatische 
controles op juistheid van gegevens. Daarna worden de documenten met metadata automatisch in het juiste 
formaat naar het juiste achterliggende systeem, gestuurd. “We hebben daarin geharmoniseerd wat echt 
van DIV is, maar we hebben nog niet geheel kunnen overstappen op Kofax. Dit komt omdat er nog zoveel 
uitzonderingen zitten in de systemen van de verschillende gemeenten.”, vertelt de Kleyn.

Wat ligt er in de toekomst van het 
DigitaalOntvangstPortaal?
“We hebben Kofax KTA aangeschaft met het idee om als DIV zijnde straks niet meer in de verschillende 
zaaksystemen van de gemeenten te hoeven werken. Door het gebruik van Kofax, de koppelingen met de 
zaaksystemen en in de toekomst ook met andere procesapplicaties, voert DIV de werkzaamheden in haar 
eigen applicatie uit, ongeacht in welke doel applicatie de documenten worden opgeslagen.”, vertelt de 
Kleyn.

Binnen het DigitaalOntvangstPortaal worden diverse documentstromen uit verschillende bronnen en in 
meerdere formaten verwerkt tot digitale informatie voor achterliggende applicaties zoals 
zaaksystemen, de belastingapplicatie en applicaties binnen het sociaal domein.

Het DigitaalOntvangstPortaal biedt ons ook veel inzichten in onze postverwerkingsprocessen. Op dit 
moment zijn we met BMconsultants in gesprek over een uitbreiding van het platform met Kofax Process 
Intelligence. Hiermee kunnen we kwalitatieve en kwantitatieve management informatie verzamelen over de 
documentverwerking binnen het DOP. Op basis van de kennis, die we hiermee verzamelen kunnen we onze 
processen verder gaan optimaliseren.

Aandachtspunten voor een volgende keer
“Het scherp hebben van de processen is belangrijk. Dat is voor ons een leerschool geweest. Om het 
complexe proces van harmoniseren makkelijker te maken is het belangrijk dat je goed in beeld hebt hoe 
het werkt, wat je verwerkt en wie er nodig zijn om het proces goed in te richten. Dat is door dit project 
inzichtelijk geworden,” vertelt De Kleyn.
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Over BMconsultants
Met advies over Intelligent Information Management en de daarbij behorende oplossingen, biedt 
BMconsultants u ondersteuning om uw digitale transformatie efficiënt, toekomstgericht en gedegen uit te 
voeren. Door intelligent informatiebeheer, procesorkestratie en applicaties en systemen te verbinden, zorgt 
u ervoor dat uw medewerkers hun kennis optimaal kunnen inzetten en meer tijd krijgen voor de klant. Dat 
levert uw organisatie optimalisatie, innovatie en efficiëntie op.

Met onze innovatieve oplossingen gebaseerd op Kofax en M-Files helpen wij u om uw digitaliseringsambities 
te realiseren. Voor onze klanten optimaliseren wij de bedrijfsvoering en klantcontacten met inzet van de 
nieuwste technologieën zoals machine learning, artificial intelligence, Robotic Process Automation en 
geautomatiseerde workflows.

Meer informatie
Wilt u uw digitaliseringsambities ook waar gaan maken en zoekt u een betrouwbare partner die u hierbij 
kan helpen? Dan bent u bij BMconsultants aan het juiste adres. Onze kritische en professionele consultants 
helpen u om uw behoeften helder te maken en een geschikte oplossing hiervoor te vinden.

Meer weten over onze oplossingen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar 
033 - 460 60 50 of te mailen naar info@BMconsultants.com. 
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