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mID OFFICE
marco mulder is projectleider voor het zogenaamde 
mid office project: “als een van de eerste gemeenten in 
nederland zijn wij gaan werken aan de automatisering van 
het mid office proces. burgers kunnen daarbij bijvoorbeeld 
via de website (het front office) meldingen doorgeven over 
de openbare ruimte. deze meldingen worden door het mid 
office automatisch uitgezet naar de juiste afdeling en de 
juiste mensen (het back office). ook aanvragen voor diverse 
vergunningen kunnen op deze manier worden geregeld.”  

mODERNISERING
“voor de invulling van het mid office project hebben we 
destijds een openbare aanbesteding uitgezet. We hebben 
toen gekozen voor de leverancier, die ook diverse 
specifieke applicaties in onze back office heeft verzorgd. 
op basis van het totaalplaatje zijn wij begonnen met de 
modernisering van onze werkplekken en de beveiliging. 
dit was nodig om het mid office project daadwerkelijk 
handen en voeten te kunnen geven. ook storage was 
toen een actueel onderwerp. We hadden zelfs de netapp 
hardware al aangeschaft toen cam ineens in beeld kwam.”

 ZORGVULDIGE REGIE
“via een folder maakten wij kennis met cam it solutions. 
Wat we daarin lazen sprak ons direct aan. niet veel later 
kregen we een uitnodiging voor de cam solutions day 
en die heb ik met een collega bezocht. Het enthousiasme 
van de mensen van cam sprak ons meteen aan, net als de 
inhoud van het gepresenteerde 4-lagen model. na enkele 
gesprekken bleek dat cam uitstekend in staat was om 
de inrichting van het mid office project te verzorgen. 
Het technisch ontwerp was tot in detail uitgewerkt en 
bood volop mogelijkheden. maar we liepen natuurlijk 
wel tegen het probleem aan dat we ineens met meerdere 
partijen om de tafel moesten. dat bleek in de praktijk 
geen enkel probleem, mede dankzij de door cam 
zorgvuldig uitgevoerde regie.”

EVEN WENNEN
“nu de basis voor onze mid office is gelegd, hoor ik meer 
en meer positieve geluiden. uiteraard heb je bij veranderin-
gen in werkprocessen altijd te maken met een afwachtende 
houding en duurt het even voordat iedereen gewend is. 
in ieder geval is in de dienstverlening naar de burgers een 
flinke stap vooruit. Processen gaan sneller, burgers kunnen 
sneller en gemakkelijker hun gegevens inzien, ze worden 
sneller geholpen en de communicatie is verbeterd.”

SamENWERKEN
“Wij zijn zonder meer erg tevreden over de samenwerking 
met cam. in eerste instantie waren we dat over de theorie 
achter het 4-lagen model, maar ook de invulling ervan in 
de praktijk en de manier waarop het project is begeleid is 
goed bevallen. gedurende het project ben ik wekelijks 
met de projectmanager van cam om de tafel gegaan 
om alle (on)mogelijkheden en de voortgang te bespreken. 
vervolgens ontving ik van elke bespreking een gedetailleerd 
verslag. op die manier kunnen er geen misverstanden 
insluipen. ook de wijze van documenteren door cam 
gebeurt minutieus. daarbij wordt niets aan het 
toeval overgelaten!”

IN HET KORT

organisatie
gemeente barneveld

brancHe
overheid

aantal gebruiKers 
circa 450 werkplekken

verbeteringen
- betrouwbaarheid
- beschikbaarheid 
- continuïteit (uitwijkmogelijkheid)
- veiligheid
- efficiency

tecHniscHe bouWstenen
- netapp storage
- vmware esX 
- microsoft operating system
- commvault

Barneveld ‘luistert, zegt en doet’; dat is het 
motto waarmee de gemeentelijke organisatie 
zich profileert naar de inwoners. De ‘klant’ staat 
centraal en het ‘klaar terwijl u wacht’ principe 
wordt dan ook toegepast waar mogelijk. 
Beleidsontwikkelingen en de bedrijfsvoering 
zijn erop gericht de inwoners en ondernemers 
zo goed mogelijk te faciliteren. Dat vraagt nogal 
wat van de medewerkers van de Gemeente 
Barneveld. Maar vooral ook van hun ICT!

DE ORGaNISaTIE 
met negen dorpen is barneveld een middelgrote gemeente 
in het centrum van het land. in een uitgestrekt gebied van 
176 km2 tussen randstad en veluwe is barneveld de 
gemeente waar werken, wonen en recreëren hand in hand 
gaan. de gemeente telt zo’n 51.000 inwoners. barneveld 
heeft door zijn gunstige ligging een prima ontsluiting, 
zowel via de snelwegen a1 en a30 als via de spoorlijn ede/
Wageningen - amersfoort. de gemeentelijke organisatie 
bestaat uit een driehoofdige directie en heeft dertien 
afdelingen en een ontwikkelingsbedrijf. in totaal zijn zo’n 
500 mensen werkzaam bij de gemeente, waarvan ongeveer 
300 fulltime.  

marco mulder is systeembeheerder bij de gemeente 
barneveld. op zijn afdeling werken 14 medewerkers in 
uiteenlopende ict-functies. de afdeling faciliteert de 
medewerkers van de gemeentelijke organisatie bij hun 
dagelijkse werkzaamheden met de inzet van flexibele en 
betrouwbare ict. office-applicaties en specifieke 
applicaties o.a. voor burgerzaken zijn hierbij van groot 
belang. daarnaast zijn in 2009 de eerste zeven van in 
totaal 34 interne processen grotendeels geautomatiseerd. 
daarbij was het de uitdaging om een vlekkeloze koppeling 
te maken tussen het front en back office.  

niet alleen bedrijven hebben te maken met kritischer wordende klanten, 

die waar voor hun geld willen. bij gemeentelijke organisaties is dat niet 

anders. Zo ook bij de gemeente barneveld, een aantrekkelijke woon- en 

werkgemeente in de provincie gelderland. om inwoners en ondernemingen 

optimaal van dienst te kunnen zijn, kiest barneveld voor een vooruitstrevend 

ict-beleid. 

“ bij cam werken professionals, 
die ook nog eens prettig 
communiceren”

“ cam laat niets aan 
het toeval over”

“ de theorie klopte, 
de praktijk sloot er 
naadloos op aan”

Cam IT Solutions B.V.

edisonbaan 6

3439 mn  nieuwegein
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