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1. Samenvatting .
1.1. Onderwerp van het PIO traject
Stad Gent is op zoek naar een inclusieve en innovatieve oplossing om haar werknemers beter te
kunnen dienen op vlak van HR vragen. De veelheid van systemen die vandaag bestaat om
informatie uit te krijgen is niet inzichtelijk voor de werknemers en weinig gebruiksvriendelijk.
Daarbovenop wordt er weinig informatie uitgewisseld tussen deze systemen.
Dit zorgt o.a. voor gebrek aan juiste data om een correcte loonberekening te garanderen en dus
overbodig veel verificatiewerk. Het zorgt bovendien voor frustratie bij medewerkers.
Dit PIO traject focust op het in kaart brengen van de behoefte en deze te toetsen aan de markt.
Door het gebruik van innovatieve technologieën zoals RPA, NLP, AI en Conversational UI, wil
Stad Gent een oplossing naar voor schuiven die zowel technisch als sociaal innovatief is en die
inclusie en gebruiksvriendelijkheid voorop stelt.

1.2. Verloop van de studie
•
•
•
•
•
•
•

Opstartvergadering.
Grondige analyse van de behoefte om zo het doel, de context en de uitdagingen helder te
beschrijven.
Wekelijkse statusmeetings.
Gewenste soorten technologieën en marktpartijen in kaart brengen.
Marktbevraging op basis van onderzoeksvragen organiseren en modereren.
Door middel van innovatieve vergadertechnieken zorgen voor inclusieve interactie
tussen de deelnemers.
Conclusies en advies.

1.3. Conclusies van de marktbevraging
1.4. Innovatiegraad
We detecteerden gedurende de studie de volgende aspecten die van dit project een innovatief
project maken;
•
•

Complexe HR materie laagdrempelig toegankelijk maken voor alle gebruikers
Een zeer innovatieve technologie stack om dit mogelijk te maken;
o Conversational UI
o NLP
o Low Code
o Case Management
o RPA

1.5. Advies
Een aanpak in 4 stappen
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•
•
•
•

SDWorx mee in de boot krijgen
UX partner en 2 consortia selecteren
MVP laten bouwen door minimaal 2 consortia ism UX partner
Consortium kiezen en het project opstarten op een agile manier
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2. Doelstellingen van het project .
Dit PIO traject moet ons leren welke oplossingen er kunnen zijn voor medewerkers van Stad
Gent door het inzetten van (een combinatie van) vernieuwende technologieën.
We willen de behoeften van Stad Gent toetsen aan de markt. Zijn er oplossingen beschikbaar?
Bestaat de oplossing uit kleine puzzelstukjes die Stad Gent zelf samenbrengt of een globale
oplossing? Hebben technologieën zoals Conversational UI, RPA, NLP en AI of een combinatie van
deze een meerwaarde? Moeten er andere technologieën overwogen worden? En hoe pakken we
deze uitdaging dan best aan?

3. Beschrijving van de opdracht .
Deze opdracht bestond uit een aantal stappen die doorlopen werden in nauwe samenwerking
met Stad Gent. We sommen ze hier kort op:

3.1. Leerfase
In de leerfase analyseerden we de bestaande kennis en documentatie in nauwe samenwerking
met het projectteam en experten bij Stad Gent en District09. Alle voorbereidingen werden met
ons gedeeld en we brachten de huidige context in kaart. Een van de belangrijkste use cases werd
in detail visueel uitgewerkt, een functionele architectuur werd opgesteld, een top task analyse
van de belangrijkste HR gerelateerde werknemers-vragen werd opgesteld en een technisch
kader werd gesynthetiseerd. Daarnaast werden ook Persona’s opgesteld om de doelgroep beter
in kaart te brengen. We zorgen ook voor een leermoment voor Stad Gent door een inspiratie
sessie rond een aantal technologieën te geven.
We brachten structuur aan in de hoeveelheid informatie waarover Stad Gent reeds beschikte.

3.2. Markt uitnodigen
We stelden voor de marktbevraging een aantrekkelijke pitch en briefing op waarin de
probleemstelling en het doel duidelijk verwoord en gevisualiseerd werden. We zorgden
vervolgens voor een samenvattende video die verspreid kon worden op sociale media. De
uitnodiging werd gepubliceerd op de website van PIO en via het Bulletin der
Aanbestedingen/OJEU . Elke inschrijvende partij werd ontving de vraag om kort voorbereidend
werk te doen en in te dienen.

3.3. Marktconsultatie
Op 26 Januari 2021 werd een online sessie georganiseerd om de deelnemers te bevragen en in
gesprek te laten gaan. Elke deelnemende partij kreeg de kans achteraf zijn eigen ideeën en
diensten duidelijk te pitchen in een video van 6 minuten.
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3.4. Advies
We brachten de kennis van de voorbereidingen, besprekingen tijdens de marktconsultatie en
achteraf ingezonden pitches samen in een advies en in dit samenvattend document.

3.5. Takenpakket bij deze opdracht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestaande documentatie induiken
Wekelijkse update calls
Interviews opstarten met verschillende experten binnen Stad Gent
Het opstellen en visualiseren van Use Cases, Persona’s, functionele architectuur,
technische architectuur en consolideren in een behoefteanalyse
Inspiratie sessie geven over RPA, Conversational UI en NLP
Mogelijke technologieën verzamelen
Gewenste soort marktpartijen & contactgegevens in kaart brengen
Onderzoeksvragen van de marktconsultatie vastleggen
Vorm van de (online) sessie uitwerken, inclusief & participatief
Opstellen van een gedetailleerd marktconsultatie draaiboek
Marktpartijen voorbereiding definiëren en uitwerken
Wervende uitnodiging maken en publiceren/delen
Voorbereidingen consolideren en verwerken
Marktconsultatie faciliteren en modereren
Alles verwerken in een rapport
Advies formuleren en presenteren in een afsluitende vergadering
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4. Behoeftebeschrijving .
4.1. Huidige situatie.
Een complexe context
Informatie over verschillende HR topics zit vandaag vervat in een veelheid van systemen. Een
werknemer die op zoek is naar informatie over een specifiek onderwerp ondervindt daardoor
problemen: de medewerker weet niet altijd waar hij moet beginnen zoeken, wie hem het beste en
het snelste kan helpen bij het oplossen van zijn vraag en in welke systemen de werknemer
eventueel terecht kan. Voor verschillende HR benodigdheden zijn er specifieke professionele
systemen voorzien, maar de werknemer weet niet altijd welk systeem waarvoor dient.
Daarbij komt nog dat de werknemer in elk systeem apart moet inloggen met (potentieel) andere
logingegevens. Sommige van die systemen laten self-service toe om bvb aanvragen of
veranderingen te doen. Spijtig genoeg slagen zeker niet alle medewerkers erin dat autonoom tot
een goed einde te brengen. Kortom, heel wat van de tools laten te wensen over wanneer het gaat
om gebruiksvriendelijkheid.
Dit gegeven wordt alleen nog versterkt door het feit dat het gaat over heel complexe materie, die
vaak gebonden is aan een ingewikkeld juridisch stelsel. Welke zaken in welk geval juist voor die
persoon van toepassing zijn, is in vele gevallen zoekproces naar de juiste informatie voor de
persoonlijke situatie, een ingewikkelde puzzel die men niet zelf kan of durft te leggen.
Daarom is Stad Gent op zoek naar een oplossing die denkt vanuit de werknemer. Een oplossing
die de werknemer centraal stelt en de complexe realiteit voor hem/haar verbergt.

Diverse eindgebruikers
Stad Gent stelt ongeveer 7.500 werknemers te werk, in diensten die reiken van administratie tot
management, tot groendiensten. Elke werknemer heeft een eigen achtergrond en we hebben dan
ook te maken met een heel divers doelpubliek.
Het project E-infopunt focust in eerste fase enkel op die diensten waarvoor het departement HR
instaat voor de loonberekening. Het gaat hier dan over gemiddeld 7.500 actieve loondossiers,
verdeeld over 5 juridische entiteiten en 16 departementen.
Alle werknemers binnen de scope vallen onder de rechtspositieregeling Stad/OCMW Gent ;
OCMW Ouderenzorg ; SVK Gent ; AGB Kunst en Design ; AGB Erfgoed.
Kennis van personeelszaken is een belangrijke factor in het vinden van de juiste informatie in de
complexe context. Door de diversiteit aan gebruikers, wordt dit een bepalende factor om
doelgroepen uit te lichten.
Daarnaast wees een recente studie uit dat 10-20% van de werknemers aangeeft een
basisopleiding digitale vaardigheden te willen volgen. Dit geeft aan dat een significant percentage
minder digitaal geletterd is. Digitale geletterdheid zal dan ook een belangrijke factor worden om
de eindgebruiker in kaart te brengen.
Stad Gent legt ook nadruk op e-inclusie, waarbij accessibility voor alle gebruikers hoog in het
vaandel wordt gedragen.
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De waarden van Stad Gent
Het HR-beleid van Stad Gent zet in op volgende waarden die Stad Gent als werkgever wilt uit
dragen:
• Waardengedreven
• In evenwicht
• Aantrekkelijk
• Innovatief
• Helder beleid met heldere doelstellingen
• Kiezen voor talent
• Inzetten op administratieve eenvoud
Elk traject dat start vanuit het departement HR zal ontstaan uit bovenstaande waarden. Vooral
de waarden innovatief en administratieve eenvoud moeten een leidraad vormen in de keuzes en
prioriteiten van dit project.

Over herberekeningen in het loon door foute informatie
Een gevolg van de complexe realiteit is ook dat informatie niet up-to-date kan zijn voor de
eerstkomende verloning. Dit heeft een herberekening tot gevolg.
Organisatorisch gezien zal een oplossing voor de eindgebruiker ook een correctere
loonberekening tot gevolg hebben, wat de Stad Gent én haar medewerkers ten goede komt.
Transparantie van informatie over systemen heen zal zorgen voor juiste input voor de
loonberekening.

4.2. Stakeholders.
•
•
•

Stad Gent: departement HR is vragende partij
District09: digitale partner van Stad Gent
Werknemers: doelgroep van de oplossing. Eindgebruikers.

4.3. Use case thema’s.
Op basis van verschillende databronnen kunnen we volgende top 6 thema’s onderscheiden,
gerangschikt van meest voorkomend naar minder voorkomend:
• Aan- en afwezigheid
• Ziekte en verzekering
• Woon-werkverkeer
• Rechtspositieregeling en regelgeving
• Salaris
• Einde tewerkstelling
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4.4. Functionele en applicatie architectuur.
Het huidige IT landschap is een verzameling van bestaande applicaties, zowel in eigen beheer als
in extern beheer bv door het sociaal secretariaat.
In onderstaand schema zijn er reeds één of meerdere bestaande toepassingen om de
funcitionaliteiten in te vullen van de groene functies. Om een gebruiksvriendelijk e-infopunt te
kunnen aanbieden verwachten we ook de gele blokken te moeten realiseren. Voor deze blokken
kijken we naar innovatieve oplossingen uit de markt.

Bestaande toepassingen om de functionele noden in te vullen zijn de volgende:
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4.5. Technologische opties.
Na het onderzoek van de context en de behoeftes kwamen wij voorlopig op volgende combinatie
van technologieën die mogelijk een oplossing kunnen bieden aan delen van de uitdaging.

Natural Language Processing
NLP kan een manier zijn om de overgang tussen gebruiker en systeem zo toegankelijk mogelijk te
maken. Een door NLP ondersteunde interface zou gebruikers hun vraag of probleem kunnen
laten ‘verwoorden’ op een manier dat ze dat tegen een mens zouden doen. NLP kan er dan voor
zorgen dat deze informatie vertaald wordt, of dat er bijkomende vragen gesteld worden om zo tot
een juiste definitie te komen van wat de gebruiker wilt.
Een NLP gebaseerde interface zou een eerste stap kunnen zijn en ook nuttig alvorens de
achterliggende systemen er volledig op aangesloten zijn. Een eerste zinvolle stap zou kunnen zijn
dat op basis van de vraag van de werknemer een juiste contactpersoon of procedure wordt
teruggegeven, zodat de gebruiker wèl zijn weg kan vinden in de bestaande systemen.

Conversational/Wizard UI
NLP kan op zijn beurt gebruikt worden binnen een Conversational UI. Verder aangevuld met de
meer klassieke voor gedefinieerde vragen en antwoorden van een 'wizard'. Deze manier van
interactie leunt het kortst aan bij menselijke interactie.
Dit type interactie is vooral nuttig onder de volgende condities:
• Data ingave die maar sporadisch gebeurt
• Niet-opgeleide gebruikers
• Serie afhankelijke en vertakte data input
• Complexe taken en subtaken
Deze condities zijn heel sterk aanwezig in de problematiek die zich hier stelt.

Robotic Process Automation
Doel van RPA is om de robot uit de mens te halen. Veel werknemers hebben saaie repetitieve
routinetaken over verschillende applicaties heen. Sommige van deze taken kunnen sneller en
accurater gebeuren door software.
Maar RPA kan ook ingezet worden om complexe UI's af te schermen voor gebruikers die niet
vertrouwd zijn met een bepaalde toepassing en vaak ook niet alle mogelijkheden nodig hebben.
Dit laatste is de toepassing die wij zien voor de inzet van RPA in deze case. Volgende
mogelijkheden van RPA zijn zeer relevant:
•
•
•
•
•

Formulieren invullen
Copy/paste van informatie van 1 systeem naar een ander
Informatie ophalen uit verschillende systemen
Informatie bewerken
Informatie wegschrijven in verschillende systemen
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Case Management
Het scenario dat de eindgebruiker graag wilt;
• Ik doe een aanvraag.
• Ik weet wie en wat er met mijn aanvraag gebeurt.
• Ik krijg het resultaat van of de feedback op mijn aanvraag.
De problematiek van het beheer van verschillende aanvragen van aanvraag tot finaal antwoord is
pertinent en hier zijn specifieke software toepassingen voor gebouwd. Deze functie zit echter
vaak ook (deels) ingebouwd in RPA oplossingen, maar ze bestaan ook als losse applicaties.
Afhankelijk van de RPA oplossing en de behoeften kan een extra case management oplossing
noodzakelijk zijn.
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5. Marktbevraging .
5.1. Methodologie
De online sessie bestond uit de volgende onderdelen, gebaseerd op de Liberating Structures
methode om inclusieve interactie in grote groepen mensen te faciliteren.

Welkom en introductie
Elke organiserende partij kreeg de gelegenheid zichzelf en hun rol tijdens te sessie/in het traject
voor te stellen. De volgorde was achtereenvolgens Foursevens, PIO, Stad Gent.

Kennismaking
Speeddate in random one2one breakout sessies achtereenvolgens kennismaken met drie
verschillende deelnemers op basis van twee vragen.
- Waarom ben je hier vandaag?
- Wat wil je bijdragen?

Warm Water breakout
De groep werd manueel in 2 gedeeld in breakout rooms om een juiste mix van aanwezige
bedrijven/expertise bij elkaar te brengen.
Rond 2 verschillende use cases (1 in elke breakout) werd gediscussieerd over mogelijke
(combinaties van) oplossingen binnen die use case. De discussie werd door de deelnemers zelf
gevisualiseerd op een digitaal bord. Elke breakout werd gemodereerd door iemand van
Foursevens en inhoudelijk begeleid door één of meerdere personen van Stad Gent.

Loodgieterij breakout
De verschillende breakout rooms werden behouden, maar het onderwerp van de discussie
verschoof naar de meer technische onderbouw van de voorgestelde oplossingen. Op die manier
konden we komen tot mogelijke voorstellen van applicatie architectuur. Ideeën werden opnieuw
gevisualiseerd door de deelnemers zelf en de discussie werd geleid door mensen van Foursevens
en Stad Gent.

Polls
Om de intensieve sessie zowel voor de deelnemers als de organisatoren bevattelijk te houden,
werden verschillende onderdelen onderbroken door een poll. Deze waren eenvoudiger te
beantwoorden en doelden op gerichte antwoorden op specifieke vragen:
- Haalbaarheid van de oplossingen
- Schatting van budget
- Informatie over het soort traject en de marktbevraging
- Aanwezigheid van reeds bestaande oplossingen en expertise
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Wicked Question
Om de risico’s van dergelijke projecten te weten te komen en de waarschijnlijkheid dat deze
risico’s zich zouden voordoen, deden we de wicked question oefening via de 1-4-all liberating
structure techniek:
Deelnemers werd gevraagd om eerst na te denken over de vraag “op welke manier ondermijn je
dit project indien je er mag aan deelnemen en de opdracht hebt het te sabotteren?”.
Vervolgens werden de deelnemers in random groepen van 4 gedeeld om hun ideeën met elkaar
te delen en tot 1 idee (bom) te komen dat het meest waarschijnlijk was om voor te komen.
De deelnemers plaatsten hun ideeën op postits op een digitaal bord. Daarna werden de ideeën
toegelicht in de plenaire sessie en werd er verder discussie gevoerd over hoe deze scenario’s
kunnen vermeden dan wel geremedieerd worden indien ze zich tóch zouden voordoen in de
realiteit.
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6. Input voor marktbevraging .
Inschrijvende deelnemers werden meer in detail geïnformeerd via een briefing over de
doelstellingen van het project en de scope van de uitdagingen.
Functioneel bestaat de scope uit volgende uitdagingen.

6.1. HR informatie
De oplossing dient HR informatie uit verschillende bronnen ter beschikking te stellen. In eerste
fase gaat het voornamelijk over wet- en regelgeving van personeelsadministratie en lonen.
Gepersonaliseerd advies wordt op dit moment heel vaak manueel door een HR medewerker
samengebracht en gepresenteerd aan de werknemer. De vraag is of dit automatisch kan.

6.2. Aanvraagopvolging
Vandaag heeft de werknemer geen zicht op de status van zijn aanvra(a)g(en), en is er geen
centrale plaats om communicatie met betrekking tot de aanvraag te raadplegen. Het inzicht
verkrijgen in die status en de mogelijkheid geven om daarrond contact op te nemen is daarom een
uitdaging van dit project.

6.3. Interpretatie van vragen
We zien een mogelijke functie om door gebruikers getypte vra gen om te zetten naar vragen die
interpreteerbaar en beantwoordbaar zijn door een digitale oplossing. In combinatie met uitdaging
6.1 en 6.4 kan dit zowel het HR personeel ontlasten als een innovatieve en gebruiksvriendelijke
manier zijn om werknemers te bedienen.

6.4. Gebruikersinteractie
Alle functies en informatie moet op een gebruiksvriendelijke en toegankelijke manier worden
gepresenteerd. Er wordt nadruk gelegd op e-inclusie en op accessibility. Hierin speelt ook
authenticatie een belangrijke rol.
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7. Conclusies uit de marktbevraging .
7.1. Functionele en technische visies op de Use Cases
Hier sommen we het geheel van elementen op die tijdens de marktbevraging ter sprake kwamen
als (deel)oplossingen van de uitdagingen van het e-Infopunt.

Authenticatie
Het zal belangrijk zijn op elk moment te weten welke persoon toegang vraagt tot bepaalde
gegevens. Er worden oplossingen als Azure Active Directory en integratie met Itsme voorgesteld
als mogelijke oplossingen.

API of webservices
Die achterliggende systemen die een API of webservice aanbieden kunnen via die weg
aangesproken worden vanuit de Conversational UI.

Low Code
RPA oplossingen hadden traditioneel expert development nodig om oplossingen in te bouwen. Er
zijn recent Low Code RPA oplossingen ontstaan die deze drempel verlagen en de snelheid van
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ontwikkeling enorm verhogen. Veel van de huidige low-code en no-code tools bieden visuele
modelleeromgevingen die tussenliggende representaties van applicatiegedrag creëren in XML of
andere formaten. Het Low-Code platform kan deze representatie interpreteren en de RPA
oplossing aansturen. Deze model gebaseerde aanpak zorgt voor veel tijdswinst.

Chatbot en Conversational UI
Door gebruik te maken van een chatbot die vragen ‘stuurt’ door gebruik van buttons, quick
replies, keuzemenu’s en waar nodig vrije tekst kan een gebruiksvriendelijke, laagdrempelige
toegang aan de eindgebruiker gegeven worden.

Speechbot
Een deelnemer legde uit dat de functionaliteit van de chatbot ook zou kunnen aangeboden
worden via een speechbot. Dit zou een interactie bieden zoals bijvoorbeeld Siri. Je kan er tegen
praten en het kan terugpraten. Dit zou een nog laagdrempeliger manier kunnen vormen voor
interactie met e-Infopunt.

NLP Engine
Het systeem waarin natuurlijke taal wordt omgezet naar de gegevens die onderliggende
systemen nodig hebben om er mee aangestuurd te kunnen worden. Omgekeerd zullen de
antwoorden uit de onderliggende systemen door middel van een NLP engine omgezet worden in
een talig antwoord naar de eindgebruiker.

RPA
Robotic process automation tools kunnen menselijke handelingen in verschillende software
systemen nabootsen. RPA zal gebruikt kunnen worden als er een 1 op 1 vertaling kan gemaakt
worden van bepaalde vragen en het proces dat moet worden uitgevoerd om deze informatie op
te halen of om deze actie uit te voeren over 1 of meerdere HR applicaties.

Smart Automation & Machine Learning
Dit is een meer ontwikkelde automatisatie dan RPA. Smart Automation werkt op basis van
beslissingen ipv op basis van vaste sets van regels. Dit kan een rol spelen in het ‘leren’ op basis van
historische data, bijvoorbeeld informatie over vragen die aan het Infopunt gesteld worden.
Machine learning zou ook een mogelijke piste zijn om informatie uit MIA te halen en op basis
daarvan een engine (ook deductiemotor genoemd) te laten ‘leren’ welke processen er horen bij
elk soort vraag/aanvraag. Deze informatie kan dan aangeboden worden in de Chatbot wanneer
een bepaalde vraag gesteld wordt die verder nog niet geautomatiseerd werd, om zo de
medewerker toch op weg te zetten.

Digital Process Automation/BPM
Dit zijn workflow automatisatie systemen die zonder het gebruik van code toelaten
gestructureerde werkprocessen te automatiseren. Deze processen kunnen ook deels manueel
deels geautomatiseerd zijn. DPA/BPM kan een rol spelen in het feedback mechanisme naar de
werknemer, die op die manier informatie kan krijgen over de voortgang en status van zijn
vraag/aanvraag.
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Analytics
Het verzamelen van gebruiksgegevens komt ook aan bod. Aan de input zijde kan informatie
bijgehouden en geïnterpreteerd worden over vragen die dikwijls terugkomen maar nog niet
geautomatiseerd werden. Welke vragen elkaar opvolgen en of daar relaties tussen zijn die in het
systeem verbeterd kunnen worden. Hoe vaak mensen het systeem gebruiken etc. Door deze
informatie bij te houden kan het dienen als input voor systeemevoluties.

Document interpretatie
Verschillende partijen maken ook melding van de mogelijkheid om medewerkers documenten te
laten ‘inscannen’ of fotograferen en vervolgens die gegevens te interpreteren en te gebruiken in
bepaalde processen. Dit zou ook mogelijk gemaakt kunnen worden voor handgeschreven
documenten. Technologieën die daarvoor vermeld worden zijn o.a. Azure Ink Recognizer en
Azure Forms.

Integratie in bestaande front-ends
Zowel integratie met pakketten als MS Teams, Slack als het eigen intranet MIA worden geopperd,
om daar een logische plaats te creëren waarin de Conversational UI te vinden is voor
medewerkers en om ook de fallback naar chat met een medewerker gemakkelijk te laten
verlopen.

Geintegreerde oplossingen
Er zijn ook marktpartijen die oplossingen aanbieden waarin bovenstaande onderdelen reeds
geïntegreerd zijn in een off-the-shelf oplossing zoals bijvoorbeeld HR Service Delivery gebaseerd
op ServiceNow of de OpenIMS digitale werkplek.
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7.2. Wicked Questions
Om de haalbaarheid en de risico’s in kaart te brengen, maakten we gebruik van de Wicked
Question methodiek uit Liberating Structures. Deze methode maakt het voor de deelnemers
mogelijk om na te denken over de risico’s op een niet-traditionele manier, waardoor er veel
relevantere zaken naar boven komen. Het biedt een perspectief dat minder voor de hand liggend
is.
De vraag “Indien je meewerkte aan dit project, wat zou je doen om dit project te ondermijnen?”
werd aan de deelnemers voorgelegd. Deze “bommen” zullen interessante input blijken als risico
waarmee Stad Gent rekening kan houden bij het uitvoeren van dit project.
Vervolgens maakten we gebruik van de 1-4-All methodiek om input te verzamelen.
Deelnemers kregen de tijd om eerst zelf een aantal minuten na te denken over mogelijke bommen
die het project kunnen ondermijnen (1). Vervolgens werden de deelnemers ingedeeld in
breakout-rooms van 4 personen, waarin discussie over deze bommen werd gevoerd (4). De
bedoeling was dat ze samen tot een consensus kwamen van 1 bom, die het meeste kans op
voorkomen zou hebben.
Tot slot werden de bommen voorgesteld en toegelicht in de hele groep (All).
We synthetiseerden volgende punten uit deze oefening.

Bommen
We kunnen de bommen die de deelnemers aanbrachten als volgt categoriseren.

Scope
Deelnemers waarschuwen voor het teveel in één keer proberen realiseren. Een te uitgebreide
scope (technisch en functioneel) zonder prio’s kan nefast zijn voor het project. Ze raadden aan
niet teveel informatie en scenarios in één keer aan te bieden en geen te hoge verwachtingen te
creëren bij het doelpubliek. Een eerste overdonderende ervaring resulteert vaker in een lage
adoptiegraad.

Operations
Vervolgens spraken veel deelnemers hun bezorgdheid uit over hoe de implementatie van dit
soort project zou verlopen. Zaken zoals een Big Bang release, waterfall werken, eindgebruikers
niet betrekken, geen ownership van het projectteam, onheldere afspraken tussen business en IT,
geen verantwoordelijkheid nemen enzovoort moeten vermeden worden. Een project van deze
grootorde heeft best ook geen parttimers als key-personen. Beschikbaarheid van de juiste
personen op het juiste moment is dus belangrijk. Een vast team dat iteratief tewerk gaat in
samenwerking met de eindgebruikers heeft meer kans op slagen.

Lost in tech
Innovatieve technologieën hebben nogal de neiging zichzelf te verkopen net omdat ze innovatief
zijn. Dit is echter niet altijd de juiste oplossing. Deelnemers waarschuwden om niet vast te pinnen
op 1 technologie en de combinatie van (innovatieve) technologieën zeer goed af te toetsen met
de bestaande gebruikersnoden. Een onduidelijk zicht op de noden van alle partijen bij het kiezen
van de technologie, heeft negatieve gevolgen.
Daarnaast is het van belang om bij iedereen de verwachtingen rond de technologie gepast te
temperen. Te hoge verwachtingen leiden vaak tot teleurstelling en lagere adoptiegraad.
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Users
In lijn met de vorige categorie waarschuwden deelnemers ook voor het onvoldoende betrekken
van (alle types) eindgebruikers. Het zijn uiteindelijk zij die de oplossing zullen moeten gaan
gebruiken. Hoe dichter die bij hun noden ligt, hoe eenvoudiger ze de stap zullen maken. Hou
daarbij rekening met simpliciteit. Een technologie mag nog zo vooruitstrevend en innovatief zijn,
als ze niet eenvoudig is in gebruik heeft de eindgebruiker er niets aan. Negeer daarbij ook niet de
digitale diversiteit van de doelgroep.
“Do it with them, don’t do it to them”.

Vision & project management
Na het selecteren van de technologie kan het ontbreken van een duidelijk strategisch plan ook
een risico zijn. Duidelijke beslissingslijnen en structuur, een vast projectbeheer door een “design
& build committee” kunnen daarbij zeker helpen. Een visie van hoe de toekomst eruit ziet waar
iedereen achter staat, zal helpen om de neuzen steeds in dezelfde richting te krijgen.
Het kan ook waardevol zijn om de huidige processen steeds in vraag te stellen. Tot slot is een
duidelijk change management plan cruciaal voor het succes van de oplossing.

Andere
De keuze van de partner(s) is ook van belang. Onderschat de betrokkenheid en technische skills
niet die noodzakelijk zijn voor een succes.
RPA is volledig afhankelijk van een stabiele werking van de onderliggende systemen. Elke
aanpassing aan onderliggende systemen kan een aanpassing aan de RPA regels vergen. Dit is een
groter risico in een omgeving waar de onderliggende systemen niet allemaal in eigen beheer
zitten.
Chatbot en NLP oplossingen hebben fallback mechanismes nodig, bvb live chat met een
medewerker, om frustraties over niet herkende of onbeantwoorde vragen te voorkomen. Dit is
een regelmatig terugkerende suggestie. Men noemt het ook ‘human handover’.
User adoption, gebruikers zo ver krijgen dat ze de applicatie gaan gebruiken, wordt aangehaald
als risico. Ook het kiezen op welk moment de oplossing live gaat is daarom niet vanzelfsprekend
(hoe ‘af’ moet het zijn?). Men raadt aan voldoende tijd te maken om consensus te vinden over de
MVP, hoever moet de applicatie staan om live te kunnen gaan en waardevolle feedback van
eindgebruikers te kunnen gaan verzamelen.
Te snel kiezen voor een bepaalde technologie, zonder grondig de onderliggende use-case te
kennen, wordt vermeld als een risico. Het is de functionaliteit en het gebruiksgemak voor de
eindgebruiker die cruciaal is, alles andere keuzes moeten daaraan onderhevig zijn.
Er moet ook voldoende aandacht besteed worden aan de verandering die e-Infopunt voor
verschillende groepen en departementen in de organisatie teweeg zal brengen.
Het zal makkelijk zijn om in dit project een te brede scope te definiëren en daarmee het project te
groot te maken. Te veel ineens willen doen wordt door veel partijen vermeld als groot risico.
Te snel een technologie-keuze maken.
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7.3. Polls
Het doel van het invoegen van verschillende polls op strategische momenten in de sessie was
tweeledig: moderatoren en organisators de nodige ademruimte geven en de aandacht van de
deelnemers vasthouden door interactie te voorzien. In totaal werden er 5 polls gedaan, waarbij
de laatste een revisie was van de eerste.

Poll 1 start-up
Als dit een start-up was, zou je er dan in investeren? Waarom wel/niet?

We bemerken dat de overgrote meerderheid wel zou investeren. Het idee/concept/probleem
resoneert bij de deelnemers en ze zien er ook een grotere markt in. Deze quote van een
deelnemer vat het goed samen: “Als je dit technisch goed geïntegreerd krijgt, dan kan je echt
waarde creëren voor de verschillende types eindgebruikers, waardoor je een complexer
kennisdomein kan ontsluiten via een intuïtieve interface in welke vorm dan ook”.
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Een aantal deelnemers zou niet meteen investeren, voornamelijk omdat het hen ontbreekt aan
voldoende informatie op dit moment. 1 iemand zei dat scaling minder eenvoudig zal zijn omdat
elke HR organisatie anders werkt.

Poll 2 markt
Zie je in jouw markt nog andere uitdagingen die van een gelijkaardige oplossing gebruik zouden
kunnen maken?
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Deelnemers antwoordden voornamelijk positief op deze vraag;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onboardingsprocedures en nieuwkomer begeleiding
Verlofaanvragen
HR policies
Mandatering van rechten
Portalen voor ziekenfondsen
Interimbureaus
Loopbaanbegeleiding
Crisiscommunicatie
Elk bedrijf dat kampt met administratieve werkdruk
Wordt al toegepast binnen HR maar voornamelijk maatwerk.
Breder dan Stad Gent Werknemers? Waarom niet voor burgers van de stad om diensten
van de stad te raadplegen?
Cultuur
Veiligheid/politiediensten
Andere steden en gemeenten
…

1 iemand gaf de opmerking dat dit niet in de markt kan gezet worden als totaaloplossing, maar de
aparte subcomponenten misschien wel.

Poll 3 budget
We polsten naar ordegrootte van budget voor MVP enerzijds en een totaaloplossing anderzijds.
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Dit is een zeer gevoelige vraag voor de meeste deelnemers. Het is helemaal niet zo voor de hand
liggend voor concurrenten om zo publiekelijk prijsindicaties te geven. De meesten denken dan
ook eerst goed na vooraleer ze iets zeggen en gaan eventueel hun antwoord hierdoor bijsturen.
De respons hierop moeten we dan ook met de nodige genuanceerdheid bekijken.
Budget
MVP

Totaal

category (€)

votes

votes (%)

category (€)

votes

votes (%)

20,000

5

36

200,000 - 500,000

8

73

60,000

7

50

500,000 - 1,000,000

1

10

100,000

2

14

>1,000,000

2

17

MVP
Wanneer het gaat om een MVP, denken de meesten dat 60.000 euro een realistische inschatting
is, hoewel er toch velen ook neigen naar 20.000. Het eigenlijke bedrag ligt waarschijnlijk ergens
daar tussenin. Slechts één persoon maakt notie van een budget van 100.000 euro en vermeldt
dat een goede basis leggen cruciaal is voor het slagen van de totaal oplossing.
2 personen konden moeilijk kiezen tussen categorie 2 en 3. Een aanzienlijk deel van de
deelnemers vermeldde ook duidelijk dat hun antwoord sterk afhankelijk is van wat er
gedefinieerd wordt als MVP.

Totaaloplossing
Hier spraken minder deelnemers zich over uit, maar is de consensus wel duidelijker. De meesten
denken tussen de 200.000 en de 500.000 euro te eindigen. De ene is daarbij al zekerder dan de
andere.
1 persoon meent de totaaloplossing in de categorie €500.000 - €1.000.000 te zien. Hij stelt wel
de vraag van hoe “wild” er gegaan zal worden.
2 personen denken eerder een budget nodig te hebben van meer dan 1.000.000 euro, alles in
rekening gebracht (project management, tools, licenties, FTE’s, opleidingen en trainingen
medewerkers…).
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Poll 4 bijgeleerd
Wat heb je bijgeleerd in deze sessie?
We stelden deze vraag voornamelijk omdat dit soort marktconsultaties niet evident is voor
bedrijven. Ze investeren een paar uur tijd in iets waar ze op korte termijn niets voor terugkrijgen.
Dus polsten we naar wat ze hier zelf uitgehaald hebben. Dit kan interessant zijn voor zowel Stad
Gent, PIO als voor Foursevens.

We merkten dat velen positieve input gaven op de manier waarop Stad Gent naar de
problematiek kijkt en wenst aan te pakken. User centric approach in een complexe materie is niet
evident. Dat Stad Gent iteratief, MVP-gewijs tewerk wil gaan, vonden ze interessant.
Anderen leerden dat het geen probleem is om vendors/concurrenten met elkaar te laten praten.
Deelnemers realiseerden zich dat ze vaak op een andere manier over hun concurrentie denken
en dat deze nauwe interactie met elkaar veel meerwaarde biedt voor alle partijen. “Iedereen leert
van elkaar om tot de beste puzzel te komen.” Het werd voor sommigen duidelijk dat dit geen
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oplossing kan zijn van 1 multinational, maar dat een samenwerking met verschillende experten
vereist is.
Ook het feit dat Stad Gent een co-creatie traject als dit verkiest boven het uitsturen van een RFP
werd positief onthaald.
De manier van faciliteren en de invulling van de sessie werden ook positief onthaald.

Poll 1 revisited
Als dit een start-up was, zou je er dan in investeren? Waarom wel/niet? Is je mening veranderd na
deze sessie?
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Deelnemers bleven voornamelijk van dezelfde mening na de sessie. Er waren weinig
aanpassingen (in paars).
1 iemand nuanceerde zijn mening met wat er eerst dient worden aangepakt en een andere wou
meer informatie over de inhoud en het partnership vooraleer hij zou investeren.
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8. State of the art versus innovatiegraad .
Tijdens de marktconsultatie peilden we naar de mate waarin men de uitdagingen en mogelijke
oplossingen voor e-infoloket als innovatief beschouwt. De deelnemers duidden dit aan op een
functioneel architectuur schema van de oplossing met raketten.

Hieruit blijkt duidelijk dat de tussenlaag tussen user-interface en datatoegang als de meeste
innovatieve uitdaging van e-infoloket wordt gezien.

Innovatiegraad van e-infopunt
Deze marktstudie toont aan dat alhoewel de individuele technologieën die aan bod kwamen
reeds een zekere graad van maturiteit hebben, een aantal factoren niet aangetoond zijn in
bestaande implementaties. Ze bepalen daarmee het innovatieve karakter van deze implementatie
en omvatten tegelijk onvermijdelijk de risico’s van deze uitdaging.
We bespreken hier elke factor, daarna gevolgd door de maturiteitsgraad van de individuele
technologieën.

NLP met HR gerelateerde inhoud + bronnen van leerdata
Een Natural Language engine moet kennis vergaren over de betekenis van natuurlijke taal in een
specifiek lexicon, in dit geval HR gerelateerde vragen en aanvragen. De engine moet die

Eindrapport voorstudie en marktconsultatie E-Infopunt Stad Gent

vervolgens interpreteren en kunnen omzetten naar ondubbelzinnige en gestructureerde
informatie.
Veel NLP implementaties kunnen gebruik maken van historische data als ‘leermateriaal’ voor de
engine. Dit kan gaan van archieven van reeds gestelde vragen en antwoorden tot
ongestructureerde databronnen zoals dossiers. Het zal een innovatieve aanpak vergen om in de
huidige context van Stad Gent tot de juiste bronnen te komen. Dit kan gebeuren door enerzijds
bestaande bronnen te onderzoeken, anderzijds door een werkwijze op te zetten waarin de
huidige manuele processen in voldoende mate gerecord worden zodat ze op termijn een
voldoende grote corpus van data bevatten om als leermateriaal te gaan dienen.

Aansturen van Case Management vanuit NLP engine
De opbouw van conversational interface met achterliggende NLP engine die de aansturing doet
van een Case Management systeem is bijzonder innovatief. De uitdaging zit o.a. in het juiste
matchen van het case type op de veelheid van soorten vragen die gesteld kunnen worden.
Bovendien moeten de juiste gegevens uit de conversatie gedistilleerd worden om als data-input
voor de case te dienen. Vandaag hebben de meeste Case Management systemen een aansturing
vanuit een complexe interface die gebruikt wordt door mensen met doorgedreven kennis van de
materie en de oplossing.

Laagdrempelige interface voor complexe HR taken in diverse groep
De doelgroep van e-infopunt bestaat uit een zeer breed gamma van gebruikers, gaande van
mensen met weinig tot geen interactie met digitale oplossingen tot mensen die alle uren van hun
werkdag achter de computer doorbrengen.
Toch wil e-infopunt een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke toegang verschaffen tot
complexe HR materie aan al deze groepen. Dit betekent waarschijnlijk dat niet alle groepen door
dezelfde front-end interface bediend kunnen worden. Dossierbeheerders en antennemedewerkers moeten in iemands plaats kunnen inloggen en zullen dat niet noodzakelijk doen via
dezelfde conversational interface als de eindgebruikers. Er zal innovatief moeten worden
nagedacht over de juiste keuzes voor de gebruikers en op welke manier dit stap voor stap
gerealiseerd kan worden.

Menselijke fallback als methode tot change en tot iteratief implementeren
Er ligt bovendien een grote opportuniteit tot innovatie in het creëren van vlotte overgangen
tussen digitale en menselijke communicatie binnen e-infopunt. Om de adoptie van een chat
interface vlot te laten verlopen, moeten er overgangen gemaakt worden waarbij een HR
medewerker de communicatie overneemt wanneer de chatbot geen antwoorden meer heeft. Dat
zal niet alleen leiden tot een ononderbroken opvolging van vragen en aanvragen naar de
eindgebruiker toe. Het is ook een manier waarop de kennis in het systeem gevoed en/of
geverifieerd kan worden.
Geleidelijk aan kan de NLP engine zo bijleren en steeds meer taken gaan automatiseren,
eventueel met manuele verificatiestappen ertussen. De eindgebruiker verlaat zijn chat-interface
niet en krijgt eenduidige opvolging van al zijn vragen terwijl er achterliggend toch een iteratieve
aanpak mogelijk wordt.
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Het zal ook toelaten het nieuwe e-infopunt toegankelijk te maken voor eindgebruikers, zelfs
wanneer de achterliggende implementatie nog maar voor een klein deel gerealiseerd werd. Dit
schept de mogelijkheid om de grote organisatorische verandering die e-infopunt zal creëren zo
vroeg mogelijk in het project op te starten. Wat dan weer vroege feedback mechanismes mogelijk
maakt die nog invloed kunnen hebben op de verdere keuzes en prioriteiten in het project.

Technologische maturiteit van de beoogde stack
Recent ontstane technologie brengt risico’s met zich mee, voornamelijk op vlak van stabiliteit,
duurzaamheid, veiligheid en privacy. De maturiteit van een technologie laat zich meten in deze
aspecten. We tonen hieronder de status van de belangrijkste innovatieve technologieën die in
deze studie aan bod kwamen en als oplossingen naar voor werden geschoven door de
deelnemers.

AI en NLP
AI is nog bezig om voortgang te maken op vlak van performantie, schaalbaarheid en
betrouwbaarheid. AI implementaties worden nog dikwijls geplaagd door problemen rond
onderhoudbaarheid, schaalbaarheid, transparantie en ook organisatorische governance. De state
of the art bevindt zich in de uitdaging om AI oplossingen te integreren in bredere DevOps
processen en niet langer te laten bestaan als aparte, zeer gespecialiseerde en geïsoleerde
projecten. State of the art AI combineert AI met het creëren van vertrouwen, transparantie (XAI),
ethiek.

Hyperautomation
Hyperautomation is het idee dat alles wat geautomatiseerd kan worden in een organisatie
geautomatiseerd moet worden. Hyperautomation wordt gestuurd door organisaties met legacy
processen die niet gestroomlijnd zijn, waardoor ze dure en uiteenlopende problemen creëren
voor de organisatie. Veel organisaties draaien op een patchwerk van technologieën die niet Lean,
geoptimaliseerd of expliciet zijn. State of the art hyperautomation slaagt er in om zowel efficiëntie
als snelheid als digitale wendbaarheid te creëren.

Low Code
"Hoewel low-code applicatieontwikkeling niet nieuw is, heeft een samenloop van digitale
disrupties, hyperautomatisering en de opkomst van composable business geleid tot een
toestroom van tools en een stijgende vraag", zegt Fabrizio Biscotti, research vice president bij
Gartner.

Bronnen
https://www.gartner.com/en/conferences/na/enterprise-architecture-us/gartner-insights/swgdetermine-which-trends-matter
https://thenewstack.io/how-low-code-can-take-over-robotic-process-automation/
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https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for2021/
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-15-gartner-forecastsworldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-23-percent-in-20

