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een sliMMe 
en slanKere
overheid
Vorig jaar werd het ministerie van landbouw, Natuur en Visserij (lNV) volledig 
aan gesloten op p-Direkt, een rijks breed en proactief Shared Service centre voor 
 personeels- en  salarisadministratie. omstreeks 2011 zullen alle departementen, 
uitgezonderd Defensie, de overstap maken naar dit Hrm-zelfbedieningsportaal. 
Femmeke van  Welsenes, programma manager implementatie p-Direkt: ‘Van een 
geslaagd project kun je pas spreken als de lijnorganisatie er ook blij mee is.’
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Wij hebben bijvoorbeeld buitendiensten. medewerkers 
van de Voedsel en Waren autoriteit, die dagelijks 
en route zijn, kunnen dus niet altijd bij hun pc en zij 
hebben een eigen bedrijfsvoeringsysteem waarin zij 
onder andere hun declaraties registreren. Er is dus in 
een aantal gevallen sprake van enige spanning tussen 
de wensen van lNV zelf en die van een rijksbrede 
aanpak. Toch is de dialoog altijd goed geweest. oké, af 
en toe heeft het gespetterd, maar dat hoort erbij. Het 
is een kwestie van evenwicht zoeken tussen dingen die 
echt moeten en wat echt niét kan.’ 
Dat lNV één van de eerste departementen was die 
met p-Direkt ging werken, had ook voordelen. Van 
Welsenes: ‘Daardoor konden we invloed uitoefenen op 
de oplossingen. ook is het mooi om te zien dat we voor 
andere ministeries een voorbeeld zijn; men komt bij ons 
kijken hoe wij zaken hebben aangepakt en opgelost.’

De programmamanager vat p-Direkt samen als ‘een 
systeem voor de salarisadministratie waarin de mede-
werkers en managers zelf hun zaken kunnen regelen’. 
De snelle verwerking van hun input noemt zij een groot 
winstpunt. ‘Eerder moest je bijvoorbeeld voor een 
declaratie allerlei formulieren invullen waar verschil-
lende mensen hun handtekening onder moesten zetten 
voordat tot uitbetaling werd overgegaan. Nu is het een 
kwestie van op een knop drukken en het bedrag wordt 
overgemaakt.’ ook de transparantie is een vooruitgang: 
‘Voorheen werd de regelgeving nogal eens verschillend 
geïnterpreteerd. met p-Direkt heb je duidelijkheid.’ 
Zoals gezegd, dragen de medewerkers zelf zorg voor 
zaken als verlofaanvragen en reisdeclaraties. Het zelf-
bedieningsportaal is gebaseerd op een ‘controlfilosofie’ 
waarin vertrouwen centraal staat. Verlofaanvragen 
bijvoorbeeld worden niet meer goedgekeurd door 
leidinggevenden. ook declaraties worden niet meer 
vooraf, maar achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd. 
‘Dat vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid sluit 
helemaal aan bij de lNV-filosofie die wij richting boeren 
en burgers hanteren’, vindt Van Welsenes. 
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Het digitaliseren van de personeelsadministratie 
voor 130.000 medewerkers in rijksdienst, bleek en 
blijkt een enorme klus met een jarenlange voor-
bereiding die, zacht uitgedrukt, niet over rozen ging. 
programmamanager implementatie p-Direkt bij lNV 
Femmeke van Welsenes weet er over mee te praten. 
maar ook de dagelijkse praktijk van wat destijds 
zelfs een ‘hoofdpijndossier’ werd genoemd, is geen 
een voudige opgave. ‘Na de implementatie bij lNV werd 
al snel duidelijk dat de nazorg bijna nog belangrijker 
is dan de aanloop. Voor dit traject stond aanvankelijk 
drie maanden, maar dat bleek tekort. onze mede-
werkers hebben nog tijd nodig om te wennen aan het 
p-Direkt portal en de bijbehorende werkwijze. Extra 
inspanningen om hen daarbij te helpen zijn absoluut 
nodig. Van een echt geslaagd project kun je immers 
pas spreken als de lijnorganisatie er ook blij mee is en 
dat is op dit moment nog onvoldoende het geval. ook 
moeten we door de kinderziektes heen. Je kunt nog zo 
goed testen, er zijn altijd zaken waar je geen rekening 
mee hebt gehouden’, aldus Van Welsenes.

EVENWICHT ZOEKEN
aan de basis van p-Direkt lag een kabinetsbesluit uit 
2003. Het doel van de oprichting van een rijksbreed 
Shared Service centre was en is een hogere kwaliteit 
van Hrm-dienstverlening, doelmatigere  administratieve 
processen, een verkleining van de administratieve 
lastendruk en een optimaal gebruik van icT. ‘Wij willen 
naar een slimme, slankere organisatie’, zegt van 
Welsenes. ‘Dat je rijksbreed maar één – digitaal – 
systeem in de lucht hoeft te houden en dat de werk-
wijze uniform is, betekent uiteraard dat je rijksbreed 
met minder medewerkers toe kan.’

Hoewel van Welsenes voorstander is van een uniform 
systeem – ‘je moet af van het maatwerk, want pas  
dan haal je de businesscase’ –, heeft dat voor haar 
eigen ministerie ook haken en ogen. ‘lNV heeft een 
paar specifieke zaken waar wel oor voor moet zijn. 
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GEbRUIKSKLAAR MAKEN 
Toen Van Welsenes begin 2008 programmanager werd, 
stond zij voor een grote uitdaging: ‘Hoe gaan we 
p-Direkt gebruiksklaar maken in een zeer ingewikkelde 
omgeving, waar je interdepartementaal met iedereen te 
maken hebt en waar ook nog eens binnen het depar-
tement reorganisaties spelen bij directies en diensten? 
Er speelde zoveel tegelijk en alles had een eigen 
tijdsdynamiek. Zie dan de planningen maar eens bij 
elkaar te krijgen. En last but not least leg je een enorme 
veranderlast in je organisatie, zeker in de lijn.’ 

De invoering kende drie zuilen: de processen, de 
systemen en de zuil ‘mens en organisatie’ waar het 
ging om voorbereiding, informatie en begeleiding in 
de eigen organisatie. Van Welsenes: ‘als voorberei-
ding op p-Direkt voerde lNV een ander Hr portaal in, 
Emplaza, om de medewerkers en managers alvast te 
laten wennen aan zelfbediening. Vervolgens zijn de 
p-medewerkers van de directies en diensten centraal 
geplaatst in een personeel Service center. Daar zitten 
de mensen die bij lNV de administratieve en beheers-
matige personeelsprocessen begeleiden en die de 

managers ondersteunen. Nieuwe procesbeschrijvingen 
werden gemaakt en tot slot werd de conversie van 
gegevens van een oud naar nieuw systeem uitgevoerd. 
Spannend was dat binnen een kort tijdsbestek met de 
medewerkers van het personeels Service centrum veel 
werk verzet moest worden: de ‘oude werkvoorraad’ 
werd weggewerkt, de bestanden werden opgeschoond 
en klaargemaakt voor conversie, de nieuwe p-Direkt 
werkwijze werd geleerd en de helft van de medewer-
kers werd overgeplaatst naar het rijksbrede p-Direkt 
contactcenter met vestigingen in Den Haag en Zwolle.’ 

ook de voorlichting is stevig aangepakt, vertelt ze: 
‘Vanaf begin 2009 zijn we het land ingetrokken met 
het geven van informatie, een roadshow en nog heel 
veel andere communicatie-uitingen.’ Van Welsenes 
bekent: ‘Waar ik me in deze fase op heb verkeken is 
dat je dat nog zo goed voor kunt bereiden, maar dat 
mensen pas gaan reageren als het echt zover is.  
En wat toen leefde waren onderwerpen als: ‘Klopt 
mijn verlofkaart?’ of ‘Krijg ik mijn salaris wel op tijd?’. 
logisch, dat wel. Daar komt emotie bij kijken.  
En er ligt al zoveel op hun bord. 
We hebben binnen lNV de fout gemaakt na de live-
gang vooral positieve geluiden te laten horen. Wij 
waren vanuit projectoptiek namelijk blij met het resul-
taat: het systeem werkte en de conversie van gegevens 
was geslaagd. Niet zo’n handige zet; want wat wij als 
een succes beschouwen, kan door het personeel heel 
anders worden beleefd. Een nieuwe inlogprocedure, 
een (conversie)fout in je personeelsgegevens of het niet 
kunnen vinden van je weg in het portaal beschouwt 
men niet als een vooruitgang.’ leermomenten waren  
er te over: ‘Juist omdat dit binnen een interdeparte-
mentale, complexe context speelt.’ 

KWESTIE VAN WENNEN
Van Welsenes heeft begrip voor de weerstanden die 
p-Direkt heeft opgeroepen, maar enige relativering is op 
zijn plaats: ‘Sowieso zijn mensen niet gecharmeerd van 
veranderingen en zeker niet als bijvoorbeeld door een 
reorganisatie de werkdruk toch al hoog is. maar ik ben 
ervan overtuigd het een kwestie van wennen is. Het lijkt 
misschien nu zo dat p-Direkt eerder meer werk kost dan 
minder, maar dat is echt niet het geval. Die ingewikkelde 
formulieren van vroeger waren veel bewerkelijker en 
bovendien kwamen daar veel meer handen aan te pas 
dan nu het geval is.’ Zelf ziet ze de zonzijde: ‘Snel uitbe-
taald worden, snel terugzien, transparant, veel online 
managementinformatie beschikbaar, allerlei handige 
overzichten zoals van de bezetting op een afdeling, 
demo’s, links naar regel geving en noem maar op. Voor 
managers geldt dat zij meer tijd over hebben voor échte 
Hrm-taken. Dit in overeenstemming met de doelstelling 
van een betere en efficiëntere dienstverlening. Kortom, 
ik vind het nog steeds een heel goed verhaal dat we hier 
met zijn allen neerzetten.’

p-Direkt bij lNV bevindt zich nu in het nazorgtraject: 
‘We zetten een bezemwagen in om de onderdelen 
op te rapen die we onderweg ‘verliezen’. Je kunt het 
immers niet uit je handen laten vallen. Daar moet je 
vooraf al rekening mee houden. Na de live-gang zijn 
de werkzaamheden weer terug de lijn in. En dan nog 
moet je er rekening mee houden dat een dergelijk groot 
systeem nooit helemaal klaar is. Er komen steeds nieuwe 
verzoeken, nieuwe regelgeving, nieuwe releases… 
p-Direkt is een levend systeem dat vraagt om voort-
durend onderhoud. ook daarom is er een blijvende 
overlegstructuur neergezet binnen de overheid.’ De 
programmamanager is overwegend tevreden: ‘Er zijn 
nog genoeg verbeterslagen te maken in bijvoorbeeld 
de gebruiksvriendelijkheid en de logica van het portal. 
Desondanks is de basis goed geregeld, het kader staat. 
ik hoop en verwacht dat als het systeem een jaar draait, 
het vanzelfsprekend is geworden.’

K. Auer is freelance journalist bij onder meer 
Tekstschrijvers.nl 
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in 2004 vatte de gemeente Utrecht het plan op om samen 
met de projectontwikkelaar Burgfonds de hoogste toren van 
Nederland te bouwen in de vinexwijk leidsche rijn. Voor 
circa 500 miljoen euro zou de zogeheten Toren van Belle 
verrijzen, een pistachegroen diabolovormig gebouw met 
kantoren, appartementen, winkels en een hotel nabij de 
a2. Waarlijk een project van Bijbelse proporties dat die van 
Babel naar de kroon zou gaan steken.
Zoals gebruikelijk in Nederland is natuurlijk veel te doen 
geweest over dit voor Utrecht gezichtsbepalende project. 
De Toren van Belle zou maar liefst 262 meter hoog worden 
en van 60 kilometer afstand te zien zijn. Dat is zo ongeveer 
vanaf elke flat en kerktoren in de randstad tot aan arnhem. 
afgezien van de enorme  horizonvervuiling, zou het ook de 
radarwaarneming van Defensie gaan verstoren.
meer basaal is natuurlijk de vraag of een dergelijk megalo-
maan project nog wel rendabel is te exploiteren. Niet dat de 
projectontwikkelaar daaraan twijfelde, want die had er al 
‘een crisisbestendig plan van gemaakt.’ om hier een verge-
lijking te maken met de Betuwelijn, de Noord-Zuid metrolijn 
in amsterdam of de hoge snelheidslijn die het groene Hart 
doorklieft, is wellicht wat overdreven, maar toch ook weer 
niet zo vreemd.
Heel opmerkelijk is daarom dat de gemeente Utrecht en met 
name de verantwoordelijke wethouder Harrie Bosch (pvda, 
Wonen) wel het lef heeft gehad om de bouw af te blazen. 
Wat mij bij dit alles wel verbaast, is de reactie van minister 
cramer (Vrom) en de provincie Utrecht. De minister is 
blij, want hiermee is de openheid van het groene Hart 
 verzekerd. De provincie Utrecht wil voortaan meer en in een 
vroeger stadium betrokken worden bij hoogbouwplannen.
Dit gemis aan communicatie tussen de drie overheids-
instanties die in Nederland verantwoordelijkheid dragen 
voor de landschappelijke en stedenbouwkundige  inrichting, 
voert mij toch weer terug naar het Bijbelse verhaal over die 
andere toren die nooit is afgebouwd.

Dr. E. Melse MBA is program director van het fulltime 
MSc in Management bij Nyenrode Business Universiteit en 
 columnist voor RTL Z
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P-Direkt is een 
levend  systeem 
dat vraagt om 
voortdurend 
 onderhoud




