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advertorial

 De grenzen van wat de ict-af-
deling van het Kadaster met 
de bestaande werkwijze van 
projecten en de bestaande or-

ganisatie kon realiseren, waren bereikt. 
Voor Stella Kuin (hoofd Ict) aanleiding 
grondig na te denken over de aanpak 
en werkwijze van ict-projecten. Voor de 
opdrachtgevers van deze ict-projecten 
was het wenselijk dat de voorspelbaar-
heid van de uitvoering van projecten 
verder zou verbeteren. Inzicht in de 
marktconformiteit bij de uitvoering 
hoorde daar ook bij.
Stella Kuin onderzocht de mogelijkhe-
den van lean management als middel 
om hier verbetering in aan te brengen. 
“Begin 2012 nam ik contact op met 
Quint Wellington Redwood om ons te 
helpen een Lean-traject op te zetten en 
te begeleiden”, vertelt Stella Kuin.

Systeemontwikkeling
De afdeling Systeemontwikkeling van 
het Kadaster is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de ict-projecten. Bin-
nen deze afdeling – die onder leiding 
staat van manager Egon Engelbertink 

– zijn verschillende vakexpertises. Het 
is belangrijk de inzet daarvan zo ef-
ficiënt en effectief mogelijk in te richten, 
met de primaire focus op de klant. De 
eerste stap om daartoe te komen, was 
het definiëren van domeinen waar 
verbeterpotentieel aanwezig was. De 
inzet van visueelmanagementaspecten 
van Lean vormden hierbij het hulpmid-
del. Een bijkomende doelstelling bij de 
begeleiding van Lean was de inzet van 
Quint terug te verdienen in termen van 
bijvoorbeeld procesefficiency, maar ook 
concreet in euro’s. Een doelstelling die 
ruimschoots is gehaald.
“Het eerste team dat met de nieuwe 
aanpak goed begon te draaien en beter 
ging presteren, gaf feitelijk het sterkste 
signaal naar de andere teams”, zegt 
Engelbertink. “Ook zij wilden beter 
presteren, mee in de positieve aanpak, 
dus haakten ze spontaan aan bij het 
Lean-project.”

Quint speelde een belangrijke rol op 
het gebied van gedragsverandering 
en competentieontwikkeling. Door 
Quints onafhankelijkheid, expertise en 

aanpak konden bepaalde aspecten van 
gedragsverandering, die meestal uiterst 
gevoelig liggen, toch worden besproken 
en geaccepteerd. Stella Kuin voegt daar-
aan toe dat Quint ook actief oplossingen 
aandroeg die medewerkers het gevoel 
gaven dat ze echt geholpen werden om 
het anders en beter te doen.
Tot de zomervakantie van 2012 liep er 
een pilotproject bij de afdeling Systeem-
ontwikkeling; daarna werden steeds 
meer projecten opgepakt. Het ontwikkel-
de dashboard, dat de kritische prestatie-
indicatoren visualiseerde, werd binnen 
alle projecten ingevoerd. Met name het 
visueel maken van de prestaties van het 
projectteam vanuit het perspectief van 
de klant, maakte het verschil.

Beheer en onderhoud
Binnen Beheer & Onderhoud, een 
andere afdeling van het Kadaster, 
was in de eerste helft van 2012 een 
benchmark uitgevoerd van de be-
langrijkste diensten. Daaruit bleek 
dat het Kadaster in het totale beheer 
en onderhoud beter dan marktcon-
form presteert, met uitzondering  
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van enkele aandachtsgebieden.
Mark Braam, manager Beheer en On-
derhoud: “Natuurlijk zijn wij trots op 
het resultaat van de benchmark. Maar 
het succesvolle resultaat van Lean bij 
de afdeling Systeemontwikkeling gaf 
aanleiding om nog verdere verbetering 
bij Beheer en Onderhoud op te pakken. 
Het sturen op kosten in relatie tot de 
opgeleverde dienstverlening bijvoor-
beeld kon verbeterd worden.”
Uit de lean aanpak voor projecten 
is binnen de ict-organisatie van het 
Kadaster een aantal aanvullende ver-
beterdomeinen naar voren gekomen. 
De wijze van uitvoering van Beheer 
en Onderhoud was het belangrijkste 
domein met verbeterpotentieel.
Braam onderzocht met Quint de manier 
om, op basis van de ervaringen bij de 
afdeling Systeemontwikkeling, Lean 
ook toe te gaan passen bij Beheer & 
Onderhoud. Zijn team heeft een andere 
dynamiek dan de afdeling Systeemont-
wikkeling, want een van de taken is het 
storingsvrij in de lucht houden van sys-
temen tegen marktconforme kosten. In 
de producten-dienstencatalogus staan 

negentig diensten. “Door het grote 
aantal en de onderlinge samenhang 
tussen de verschillende diensten is het 
binnen het team soms lastig de goede 
focus en juiste prioritering te krijgen. 
Het eigenaarschap van de verschillende 
diensten speelt daarbij een cruciale rol”, 
aldus Braam. De vorming van resultaat-
verantwoordelijke teams, de invoering 
van visueel management en het betrek-
ken van de eigenaar van de dienst bij 
beslissingen, is cruciaal geweest voor 
het succes van dit traject.
Er zijn binnen de afdeling Beheer & 
Onderhoud inmiddels negen teams ge-
formeerd, aangeduid als Resultaatver-
antwoordelijke Teams. Dat is gebeurd 
in één veranderslag en gebaseerd op 
Lean-principes. De teams hebben vol-
ledige focus op het conform afspraak 
leveren van diensten aan de klant. Het 
team draagt zorg voor het in de lucht 
houden van de applicatie, het oplossen 
van incidenten, en de nodige changes 
en projecten. Kortom: de kwaliteit van 
het gehele systeem. “Een geïntegreerd 
landschap van nieuwe en bestaande 
bouw”, noemt Braam het. Hij merkt 

wel op dat de verandering voor de 
teams een grotere inspanning vergde 
dan tevoren was ingeschat.

Positieve aanpak
Hoewel er in het begin wat achter-
dochtig werd aangekeken tegen de 
komst van consultants van buiten 
de organisatie, wordt dit door Kuin, 
Braam en Engelbertink achteraf als 
bijzonder positief ervaren. “Er zijn 
scherpe maar constructieve gesprek-
ken gevoerd in een ontspannen sfeer”, 
benadrukt Stella Kuin. “Met name  
de expertise en ervaring die Quint 
meebracht, is een belangrijke succes-
factor geweest.”
Het ict-MT van het Kadaster is inge-
nomen met het succes. Focus op klant 
en output, de beoogde doelstellingen 
van het verandertraject, zijn gehaald 
en de resultaten hebben de kosten 
van inhuur van externe consultants 
gecompenseerd. En het belangrijkste: 
de voorspelbaarheid is vergroot en de 
klanttevredenheid toegenomen.

Meer informatie: www.quintgroup.nl
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