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Voorwoord

De Shared Service Organisatie 3W levert sinds ruim 2 jaar producten en diensten ter 
ondersteuning van diegenen die voor de Nederlandse rijksoverheid in het buitenland 
werken, reizen en verblijven. Ik ben blij te kunnen melden dat de organisatie in die korte 
tijd een stevige basis heeft gelegd voor een flexibele en efficiënte dienstverlening.

Het projectteam dat zorgt voor de ontwikkeling van het Travel and Expense Management 
(TEM)-systeem, heeft inmiddels een aantal pilots afgerond. Met dit systeem kan de 
reiziger zelf alles regelen voor zijn buitenlandse dienstreis. Tot nu toe bestaat er onder  
de pilotgebruikers grote tevredenheid over het systeem zelf, het gebruiksgemak en de 
begeleiding. TEM lijkt klaar te zijn voor een verdere uitrol. Het streven is om deze dienst 
uiterlijk in 2017 beschikbaar te laten zijn voor alle medewerkers van het Rijk.  
De uitkomsten van het rijksbrede project dat het reisbeleid harmoniseert kunnen 
bijdragen aan een efficiënt gebruik van TEM. Dit is ook in het belang van de reiziger.
 
Afgelopen jaar was er ook tijd voor reflectie op inhoud, proces en organisatie. Er werd een 
doorkijk gemaakt naar de toekomst van 3W. Om verantwoord verder te kunnen 
ontwikkelen en groeien moet 3W de bestaande kwaliteit van de dienstverlening wel 
kunnen vasthouden.

Voor de opdrachtgevende departementen heb ik trendrapportages laten ontwikkelen.  
In 2016 zullen we kijken of deze voldoende inzicht in de tijdigheid, beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van de dienstverlening geven. Meer inzicht in de bekostiging moet ook 
helpen om een goede kwaliteit te kunnen blijven realiseren. Dit is in lijn met het 
programma van SGO 5. 

Eind 2015 was duidelijk dat 3W vanaf 2016 ook de legalisatie van documenten voor 
gebruik in Nederland en in het buitenland op zich zou nemen. Publieke dienstverlening  
is weliswaar nieuw voor 3W maar verandert niets aan haar principes en kernwaarden.  
Wat 3W betreft doet iedereen die diensten afneemt er toe, zowel (rijks)ambtenaren als 
het algemeen publiek. Dat straalt 3W uit en daar ben ik trots op!

Renée Jones-Bos
Secretaris Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken
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Inleiding

Dit jaarverslag staat in het teken van het verder optimaliseren en stroomlijnen van de 
3W-processen en daarmee het enigszins aanpassen van onze organisatie.  

2015 was alweer het tweede jaar waarin 3W volledig operationeel was met al onze 
producten en diensten. Ik ben trots op het hoge klanttevredenheidscijfer, maar dat is 
geen aanleiding om rustig achterover te zitten. Het afgelopen jaar hebben we onze 
organisatie tegen het licht laten houden om te onderzoeken hoe we nog beter kunnen 
functioneren. 

Eén van de resultaten is dat we de organisatiestructuur van 3W hebben herzien. Het is 
geen ingrijpende aanpassing, maar wel is de naamgeving van de afdelingen veranderd  
en hebben we onderdelen een andere positie gegeven in de structuur. In het eerste 
hoofdstuk van dit jaarverslag beschrijven we de vernieuwde 3W-organisatie. 

We doen er alles aan om de rijksbrede afnemers en klanten optimaal te (blijven) 
bedienen. Daarvoor zijn we het project ‘3W nog beter’ gestart, dat door de medewerkers 
wordt vormgegeven. Het herzien van missie en visie is ook een voorbeeld van de 
gezamenlijke 3W-brede aanpak. 

Tevens zijn er flinke stappen gezet in het kader van de ontwikkeling van monitorings-
instrumenten op basis van het rapportagemodel en het kostprijsmodel. Deze instrumenten 
zijn in nauwe samenwerking met de gedelegeerd eigenaar tot standgekomen. 

Dit allemaal omdat het vertrouwen dat 3W thans geniet van zowel het Opdrachtgevers-
overleg (OGO/3W) als de rijksbrede afnemers geen vanzelfsprekendheid is. Daar moeten 
alle 3W’ers extra aan blijven werken. 

3W groeit nog steeds. In 2015 hebben we het overhevelen van het Consulair Diensten-
centrum van de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid naar 3W voorbereid.  
Per 1 januari 2016 is deze dienst onderdeel van 3W. 

De nieuwe dienst voor het aanvragen van buitenlandse dienstreizen, TEM 3W (Travel and 
Expense Management) kende succesvolle pilots binnen BZ. Voor de volledige uitrol is in 
eerste instantie het departement van Buitenlandse Zaken aan de beurt en volgen later de 
posten. De gefaseerde rijksbrede uitrol van TEM staat voor medio 2016 op de rol. 

Uiteraard is er nog veel meer gerealiseerd en dat kunt u allemaal lezen in dit jaarverslag.

Paul Heemskerk
Directeur 3W | WereldWijd Werken



3W Jaarverslag 2015 | WereldWijd Werken

| 8 |   
AndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJan
HoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-
deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOoster
veenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerk
senNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-
BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattii
haMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVee
rFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSeb
astiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHec
kmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolH
elenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJ
annydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnAndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaar
ChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftH
ansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvande
MortelKasparHanenberghJannydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-
FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxP
erryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarrema
nsRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaAndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckman
nDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJa
nsen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannyd
eBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClard
yNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBee-
nhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-
KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaAndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDuc
BoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-
SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannydeBoer
LiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNico
levanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakk-
ersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-
KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-
deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoo
nRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRij
ndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhu
ysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOos
thoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenR
oosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnAndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCoster
Peter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapellevee
nJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKe
nnethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongen
eelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeH
aan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschate
WilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaAndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandr
aSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJo
anPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVicto
rMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAlie
keOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-
BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilli
amEldersYvonneGerzZandriaPattiiha



3W Jaarverslag 2015 | WereldWijd Werken

| 9 |
AndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJan
HoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-
deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOoster
veenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerk
senNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-
BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattii
haMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVee
rFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSeb
astiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHec
kmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolH
elenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJ
annydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnAndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaar
ChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftH
ansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvande
MortelKasparHanenberghJannydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-
FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxP
erryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarrema
nsRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaAndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckman
nDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJa
nsen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannyd
eBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClard
yNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBee-
nhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-
KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaAndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDuc
BoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-
SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannydeBoer
LiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNico
levanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakk-
ersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-
KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-
deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoo
nRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRij
ndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhu
ysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOos
thoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenR
oosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnAndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCoster
Peter’tHooftDebbyBouhuysSandraSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapellevee
nJanetBakkerJeanetteOosthoekJoanPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKe
nnethRamdhaniMaartenRoosVictorMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongen
eelPetradeKosterElaineDaniëlsAliekeOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeH
aan-BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschate
WilliamEldersYvonneGerzZandriaPattiihaAndrévanDuijnAngeliquevanDijkeAstridSchoutenAstridVooisBastiaanRoonBenHendriksenChrisWagenaarChristelJansenDonaldHeckmannDoortjeKerpershoekDucBoorsmaEdwinGroenendijkMyriamBlaauwJarnoGijsbersIndraSietaramFransVorwaldHansdeCosterPeter’tHooftDebbyBouhuysSandr
aSlusserWendydeBlankenEricBernardJanHoitingErikStamEstherTijssenFemkeBinkFerroHalussijFredBergsGijsPansierGilbertCroesHansvanderGraftHansvanKintsHeleenKoolHelenJansen-SteenHelenevanderGugtenHenkNouwensHennydeGraaffJacquelineMiddendorpJanLindemanJanWillemvanCapelleveenJanetBakkerJeanetteOosthoekJo
anPfeifferErikaKoek-deZwartCarellaSpiegel-vanderLindeLenyBaaij-deWolfJohannaDondorpJobienHekkingJohnBordewijkJoopdeWaalJulesvandeMortelKasparHanenberghJannydeBoerLiaHogervorst-DenHartogFonsWoltersRonaldLangrasMiraidaLourensAstridBaarsKatinkaCremanKennedySanchesKennethRamdhaniMaartenRoosVicto
rMataheruRiaOosterveenMarcelCocxMarikaMaasMarkBlankestijnMikeCammingaCarmenJangi-SewdienAnnemarieRalanIngridColeridgeMing-FengKuMirjamvanEsMoniqueClardyNicolevanderVeldenPatriciaHeppener-deBerkPatriciaMesserschmidtPaulDrostPaulHeemskerkPaulRövekampMarjaJongeneelPetradeKosterElaineDaniëlsAlie
keOtterMaartenDerksenNellekeColenbranderMariellevanderVeerFrancisKoijen-BlijswijkJannaKrosJoyceHoogeveenEdwardVoorhamHuubDierxPerryZoutendijkPeterGeelsPetraBeenhakkersPhilippienNoordamRenéSchoonRobKouveldPetronellavanHaperen-VandeKlundertMarjoleineHolwerdaWilmadeHaan-
BruinsmaHadewychDautzenberg-BollenYvonneHoetYdevanderWijngaartMarkoLammertsSebastiaanBloemsmaIngeborgHeilbron-DenkerRobPiekarRomyHardinRonKarremansRonKrulSandradeSteur-KlaasmanSimoneDuykersBramZwartsSuzetteRijndersTheaFriggen-vanVeenTonHurxToosVanHasselt-LangerakWillemtenDoeschateWilli
amEldersYvonneGerzZandriaPattiiha



Missie, visie en organisatie
2.



3W Jaarverslag 2015 | WereldWijd Werken

| 11 |

Missie, visie en organisatie

Missie van 3W
Als rijksbrede Shared Service Organisatie levert 3W diensten en adviezen aan alle 
uitgezonden en lokale medewerkers voor optimaal werken, wonen en reizen in het 
buitenland en de terugkeer naar Nederland. Ter ondersteuning van de rijksbrede 
beleidsterreinen faciliteert 3W de burger waar het gaat om legalisatie van documenten 
voor gebruik in Nederland en in het buitenland. Wij zijn een rijksbreed expertisecentrum 
voor de Nederlandse internationale functie, waarbij de mens centraal staat.

Visie van 3W
Onze afnemers zijn te allen tijde tevreden over onze dienstverlening. 3W biedt een breed 
samenhangend pakket van diensten via één loket. De diensten zijn vindbaar, transparant 
en via betrouwbare informatie ontsloten. We verbeteren onze werkwijze en 
dienstverlening continu. 

3W levert de ondersteunende producten en diensten aan de departementen (inclusief hun 
uitvoeringsorganisaties) en hun medewerkers die uitvoering geven aan de internationale 
functie voor de Nederlandse rijksoverheid. De wijze van communiceren is op de afnemers 
afgestemd. We werken digitaal waar mogelijk, persoonlijk waar nodig. 3W is hét WereldWijd 
werkende expertisecentrum voor het Rijk.

De werkwijze van 3W
Om haar missie en visie te realiseren en haar kerntaak optimaal uit te voeren, werkt 3W 
vanuit een aantal principes en kernwaarden.

Principes van 3W

Vraaggericht werken
3W biedt haar diensten vraaggericht aan op basis van een producten- en diensten-
catalogus die periodiek wordt bijgesteld. Dit betekent dat de vraag van de afnemer  
(het gebruiksgemak voor de afnemer) centraal staat bij het inrichten van het dienst-
verleningsproces. De ambitie is de dienstverlening daar waar mogelijk integraal aan  
te bieden.

Standaardisatie én maatwerk
Om efficiënt te kunnen werken wordt zo veel mogelijk gewerkt met standaard producten 
en diensten. 3W gaat uit van het adagium ‘standaardiseren waar mogelijk, maatwerk 
waar nodig’. Daarmee wordt enerzijds recht gedaan aan de voordelen die standaardisatie 
oplevert, en anderzijds erkend dat er verschillende behoeften bestaan bij de afnemers die 
om maatwerk vragen. Maatwerk is zeker mogelijk, maar altijd op basis van een offerte en 
dat brengt extra kosten mee voor de afnemer. 

‘Lean & Mean’
De 3W-organisatie is ‘lean & mean’ ingericht door te werken vanuit gestructureerde 
processen en maximale inzet op digitale werkprocessen en self service. 

‘Best breed’ principe
De diensten worden geleverd door de meest geschikte aanbieder (‘best breed’ principe). 
In de meeste gevallen zal dat de backoffice van 3W zelf zijn, maar als dat efficiënter is 
worden andere partijen ingeschakeld. Dat kunnen zowel andere SSO’s zijn (inclusief 
diensten van het ministerie van Defensie) als marktpartijen. 
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‘Trust based’ werken
3W werkt ‘trust based’: door goede kwaliteit en volgens afgesproken voorwaarden  
te leveren wil 3W het vertrouwen van haar afnemers (blijvend) verdienen.

Kwaliteit van medewerkers
De kwaliteit van de dienstverlening wordt voor een belangrijk deel ook bepaald door  
de kwaliteit van de medewerkers van 3W. Daarom investeert 3W in haar medewerkers 
zodat zij met kennis van zaken zowel klantgericht als intern kunnen (samen)werken.  
Een “gezond” 3W staat daarbij voorop.

Samenwerken voor optimalisatie & innovatie
3W is altijd op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren. Zij zoekt 
daartoe maximaal de samenwerking met andere partners: de opdrachtgevers/afnemers 
en de leveranciers (andere SSO’s en de markt). Door duurzame relaties op te bouwen kan 
samen worden gekeken naar mogelijkheden om te optimaliseren (verbeteren) en te 
innoveren (vernieuwen). 

Financieel Kader
Ten aanzien van de financiën en managementcontrol van 3W staan de uitgangspunten 
eenvoud, transparantie en minimale bureaucratie centraal. Een door alle partijen 
geaccepteerd bekostigingsmodel wordt ontwikkeld.

Kernwaarden 3W

Omgevingssensitief
3W kent de internationale context en haar afnemers. 3W is daardoor in staat optimaal  
in te spelen op de vragen en behoeften van de afnemer om het gewenste resultaat te 
kunnen bereiken.

Betrouwbaar
3W is helder in wat zij te bieden heeft, hoe zij vragen afhandelt, komt haar afspraken  
na en handelt altijd integer.

Professioneel
3W is in haar handelen doelgericht (het moet efficiënter én beter) en oplossingsgericht. 
3W komt altijd met een resultaat/voorstel - binnen de kaders van de dienstverlening van 3W -
waar de afnemer wat aan heeft.

Organisatieverandering 3W
Vanaf 1 januari 2016 ziet de organisatie van 3W er anders uit. Dit heeft twee oorzaken.  
Ten eerste zijn de aanbevelingen van het eindrapport “WereldWijd Werken:  
3W in transitie” van Frans Vergossen geïmplementeerd, gerealiseerd en uitgevoerd  
(zie onderdeel “3W nog beter”) en ten tweede is het Consulair Diensten Centrum (CDC) 
van de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) overgeheveld naar 3W.

De structuur is op een gering aantal onderdelen gewijzigd om een betere onderlinge 
samenwerking te stimuleren. Daarnaast is er ruimte gemaakt voor een verantwoorde 
groei van 3W met de ambitie om de bestaande (goede) kwaliteit van de dienstverlening 
verder te verhogen.
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Organogram 3W
De totale formatie van 3W telt op dit moment 136,5 Fte’s.

Het organogram ziet er als volgt uit:

Directeur

1 FTE

Huisvesting
Buitenland

46 FTE

Dienstverlening en
Relatiemanagement 

(+CDC)

Control en Inkoop
Informatie-

management

24,5 FTE

5 FTE12,5 FTE

Personeel
Buitenland

42 FTE

Advies Management 
Ondersteuning

3 FTE 2,5 FTE



3.
Wat doen de afdelingen 
van 3W?
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Wat doen de afdelingen van 3W?

Staff Office Algemene Leiding 3W
De leiding van de directie 3W is in handen van Paul Heemskerk. De dagelijkse aansturing 
van en personeelsverantwoordelijkheid voor de onderdelen van het Staff Office (SO) 
berusten bij Paul. Ben Hendriksen, tevens hoofd DRM, is plaatsvervangend directeur. 

Het SO omvat de onderdelen Management Ondersteuning (secretariaat), Advies,  
Control en Inkoop en Informatiemanagement. 

Management Ondersteuning
Management Ondersteuning, ook wel het secretariaat genoemd, verricht alle secretariële, 
administratieve en organisatorische activiteiten ter ondersteuning van de directeur,  
de afdelingshoofden, en in voorkomende gevallen van de overige 3W-medewerkers. 

Control en Inkoop
De medewerkers van Control en Inkoop staan onder leiding van een controller.  
De medewerkers van ’Control’ verrichten werkzaamheden op het terrein van 
management control, managementinformatie, administratieve organisatie, interne 
controle en financiële administratie. De medewerkers van ‘Inkoop’ adviseren en  
ondersteunen klanten bij aanbestedingstrajecten in hun rol als inkoopadviseur.  
De contractmanagers ondersteunen binnen 3W het leveranciers- en contractmanagement 
en verzorgen het contractbeheer.

Informatiemanagement
Om het belang van informatievoorziening binnen 3W te benadrukken is de positionering 
van het onderdeel Informatiemanagement (IM) gewijzigd naar een stafonderdeel onder 
Directeur 3W. IM was voorheen een onderdeel van VAM (nu DRM). De IM-medewerkers 
verrichten werkzaamheden rond informatietechnologie, informatiemanagement en 
functioneel beheer en staan onder leiding van de informatiemanager. 

Advies
De medewerkers Advies verrichten alle activiteiten gericht op het verstrekken van 
onafhankelijk (juridisch) advies ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming van  
de directeur 3W, die exclusief bevoegd is om juridische beslisproducten af te doen.

Dienstverlening- en Relatiemanagement
De afdeling Dienstverlening en Relatiemanagement (DRM) verzamelt en bundelt vragen 
van en verleent service aan externe afnemers en monitort de dienstverlening. 
De afdeling DRM en haar onderdelen staan onder leiding en personele verantwoordelijk-
heid van het afdelingshoofd, tevens plaatsvervangend directeur 3W.

DRM/Relatiemanagement
De beide Vraag- en Aanbodmanagers verzorgen rijksbreed de relaties met de opdracht-
gevende ministeries en andere organisaties.

DRM/Contentbeheer
De rol en taken van deze medewerker omvatten naast contentbeheer van het Rijks-
portaal, huisstijl bewaking, communicatie en (communicatie)advies ook het bijdragen  
aan de inhoudelijke ontwikkeling en beheer van digitale aanvraagformulieren.

DRM/Vastgoedadvies
De twee adviseurs vastgoed adviseren op het gebied van strategische/tactische 
huisvesting in het buitenland. 
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DRM/Servicedesk
De twee medewerkers Servicedesk zorgen voor:
• verstrekken van informatie over de te leveren producten en diensten van 3W aan 

klanten;
• doorgeleiden van vragen naar de juiste backoffices;
• monitoren dat gevraagde producten en diensten binnen de afgesproken termijn 

worden geleverd;
• signaleren van knelpunten en meedenken in oplossingen;
• doen van voorstellen ter verbetering van de informatieverstrekking aan de klant  

en de werkprocessen binnen 3W;
• begeleiding van attachés.

DRM/Consulair Diensten Centrum
Het CDC bemiddelt bij het opvragen en/of legaliseren van akten in het buitenland en 
legaliseert Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland. Het CDC is naast de 
legalisatiebalie ook verantwoordelijk voor de diplomatieke paspoort- en visumbalie waar 
de medewerkers aanvragen voor diplomatieke paspoorten en visa in behandeling nemen. 

DRM/Overvliegfunctie
De medewerkers van deze afdeling zijn belast met de aanvragen voor overvlieg-
vergunningen van inkomende en uitgaande vluchten.

Project Travel and Expense Managementsysteem (TEM 3W)
3W ontwikkelt een applicatie waarmee de reiziger alles regelt voor internationale dienst- 
reizen. Het projectteam maakt onderdeel uit van DRM.

Huisvesting Buitenland
De afdeling Huisvesting Buitenland (HB) levert een veelheid van producten en diensten in 
het kader van bouw, onderhoud en beheer van huisvestingsobjecten in het buitenland, 
inclusief kunst, inrichting en beveiliging.

HB/Diplomatieke Koerier
De Diplomatieke Koeriersdienst verzorgt de verzending van dienstpost en dienstgoederen 
onder diplomatiek zegel naar de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Personeel Buitenland
De afdeling Personeel Buitenland (PB) biedt ondersteuning aan medewerkers van 
(hoofdzakelijk) de rijksoverheid die voor korte of lange duur in het buitenland of in het 
Caribisch deel van het Koninkrijk verblijven voor de uitoefening van de internationale 
functie. PB levert hiervoor producten en diensten zoals buitenlandvergoedingen  
(BZ- en BZK-regelingen), internationale verhuizingen, voorlichting en voorbereiding aan 
de medewerker die wordt uitgezonden en diens gezinsleden, internationale reizen en 
keuringen en vaccinaties. Daarnaast maakt “Werken bij de EU” deel uit van PB, en zorgt 
PB voor de vaststelling en toepassing van rechtspositionele handelingen lokaal personeel.

PB/Voorbereiding, Vergoeding en Verhuizing
Dit cluster ondersteunt de uitzendingen naar de posten en naar het Caribisch deel van  
het Koninkrijk. VVV verzorgt voorlichting en voorbereiding aan de medewerker die wordt 
uitgezonden en diens gezinsleden, zorgt voor keuringen en vaccinaties en behandelt 
zaken die voortvloeien uit de vergoedingenstelsels: Dienst Buitenlandse Zaken 
Voorzieningenstelsel 2007 (DBZV 2007), Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (VU BZK) en Voorzieningenstelsel Buitenlandtoelagen 
Rechterlijke Ambtenaren.
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PB/Lokale Medewerkers
De afdeling Lokale Medewerkers (LM) is verantwoordelijk voor het juist toepassen van de 
rechtspositionele regelingen die gelden voor de medewerkers die in het land waar de 
Nederlandse vertegenwoordiging is gevestigd, worden aangenomen en daar gaan werken 
(de zgn. lokale medewerkers). 

PB/Internationale Reizen (Travelmanagement)
Dit cluster is belast met reisaanvragen, declaraties en contracten op het gebied van 
internationale reizen. Daarnaast wordt hier het travel management gevoerd wat betekent 
dat reisgedragingen inzichtelijk worden gemaakt en managementinformatie wordt 
verstrekt over zaken als tijdige boekingen, gemiste besparingen en reisuitgaven in het 
algemeen. Ook heeft deze afdeling een adviserende rol op gebieden van optimalisering 
reisbeleid en verbetering van processen op het gebied van reizen.

PB/Internationale Functies
Het cluster Internationale Functies (IF) verzorgt de werving, selectie, voorlichting en 
voorbereiding van Nederlandse experts die ingezet worden bij verkiezingswaarneming en 
civiele missies. Ook biedt IF professionele begeleiding aan Nederlanders in het voortraject 
naar een mogelijke functie bij EU-instellingen (WbdEU).



Dienstverlening
4.



3W Jaarverslag 2015 | WereldWijd Werken

| 19 |

3W nog beter!

Vanaf 15 april 2013 is 3W operationeel, met een vliegende start, ondertussen verbouwend, 
de winkel open houdend en, rijksbreed dienstverlenend. Afgelopen jaar was het tijd voor 
reflectie, op inhoud, op proces, op organisatie. Er werd ook een doorkijk gemaakt naar de 
verdere toekomst van 3W en haar medewerkers, haar afnemers, producten en diensten. 
Om dit te realiseren heeft Frans Vergossen van de Algemene Bestuursdienst (ABD) de 3W 
organisatie tegen het licht gehouden. Daartoe zijn met tal van medewerkers en leiding-
gevenden van 3W interviews gevoerd. De bespiegeling resulteerde begin april 2015 in een 
eindrapport: “WereldWijd Werken: 3W in transitie”. 

Naast enkele veranderingen in de organisatie (zie hoofdstuk “Organisatie en missie”)  
is het rapport aanleiding geweest om de dienstverlening verder te verbeteren. In het 
rapport staat het volgende advies aan het Managementteam (MT) van 3W: “Maak een 
aanzet waarover 3W intern kan spreken, waarmee 3W waar nodig en mogelijk haar 
medewerkers, producten en diensten, processen nog verder kan verbeteren en als nodig 
veranderen.” Een advies dat opvolging kreeg. Het MT heeft een interne programma-
manager de opdracht gegeven met een klein team de noodzakelijke veranderingen in 
kaart te brengen, te ordenen en nog eens te checken bij de 3W-medewerkers of  
“we alles hebben”. Deze fase werd in 2015 afgerond en het is de bedoeling dat het project 
“3W nog beter!” vanaf 1 januari 2016 een looptijd van 2 jaar zal hebben. De activiteiten 
(lijn, project of improvisatie) die hieruit voortvloeien zullen in principe door de 
medewerkers zelf worden opgepakt en uitgevoerd. Zo is en blijven de verbeteringen  
en veranderingen door, voor en van de 3W’ers. 

Afnameoverzicht
3W heeft met alle afnemers dienstverleningsafspraken (DVA) gemaakt. Deze DVA’s zijn 
afgesloten voor de periode van één jaar. Hierin is afgesproken wat de klant aan producten 
en diensten afneemt van 3W. Een actueel overzicht hiervan is te vinden op het 
Rijksportaal.

Het overzicht is niet alleen interessant voor onze klanten maar ook voor onze backoffices 
die in één oogopslag kunnen zien welke klant wat afneemt. 
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Producten en Diensten 2015 Voor
lichting

Voorbereidingscursussen Voorber. Cursus Global Internationale DBZV 2007- Tegemoet Oudedags Vergoeding Vergoeding Vergoeding Toepassing Bezwaar Advies- Medische Medische vaccinaties Preventief Repatriering Internat. Diplomatieke Visa Rechtspos. Werken bij Huisvesting Post- & Videoconf. Inkoop Vertaal- Veiligheid
medewerkers & gezin selecteurs van A�aches Connection Verhuizingen Vergoeding koming voorziening Partner Kinderopvang VU BZK Vergoedingen hardheids- en procedure keuringen keuringen voorlichting medisch Medische dienstreizen paspoorten (ook bij handelingen EU & buitenland goederen en en aanbe- diensten Crisis-

OPDRACHTGEVERS bij plaatsing POP partner Plus op Post en het VBRA Int Org clausule Beroep MVV westerse niet-west. dienstreis onderzoek vraagbaak (ook bij dienst- Lokaal Pers. Int. Org. (intern BZ) vervoer citrixkey steding materiaal
Pensioen landen landen dienstreizen) reizen) (intern BZ)

Min AZ

Min BZ                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Directie Bedrijfsvoering x x x

Min BZK1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min BZK2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min BZK /SSC-ICT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Min DEF x x x x x x x x x x x x x x x x x

Min EZ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min EZ/DEU x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min EZ/IA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min EZ/LBR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min EZ/NFIA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min EZ/RVO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min EZ/Concordaat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Min FIN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min FIN/Belastingdienst x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min FIN/ Douane x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Min IenM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Min SZW x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Min VenJ/DEIA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min VenJ/IND x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Min VenJ/NAT POL x x x x x x x x x x x x x x

Min VWS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Min OCW x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x* x x x

SVB x x x x x x x x x x x x x x x x x x

* Beheer en Onderhoud Rietveld Paviljoen
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Afnemersoverleg
In 2015 zijn er twee afnemersoverleggen georganiseerd. Hierin zijn de ontwikkelingen met 
de leden besproken. Er is onder andere veel aandacht besteed aan TEM, het 
rapportagemodel, het IKTO, de uniformering van de werkwijze bij uitzendingen naar het 
Caribisch deel van het Koninkrijk met de werkwijze bij uitzendingen naar posten en de 
voortgang van de harmonisatie van het reisbeleid.

Dienstverleningsafspraken 
In totaal zijn er 21 Dienstverleningsafspraken (DVA’s) afgesloten in 2015. Een generiek deel 
voor onbepaalde tijd (totdat er wijzigingen optreden) is door elke afnemer ondertekend. 
Daarnaast is door alle afnemers in het specifieke deel een afnameprognose aangegeven.

Klanttevredenheidsonderzoeken
In 2014 heeft een algeheel klanttevredenheidsonderzoek (IKTO) plaatsgevonden.  
Met de aanbevelingen 1) vindbaarheid van informatie en PDC 3W, en 2) op onderdelen  
de dienstverlening of informatie aanpassen op het Rijksportaal (denk hierbij aan 
diplomatieke koerier) is 3W aan de slag gegaan in 2015. Vele stappen zijn gezet, 
waaronder de federatieve toegang tot het 3W-portaal en verdere doorvoering van 
standaardisering van processen. 

In 2015 is tevens een pilot gestart van het zogenaamde Event Based IKTO in samenwerking 
met DGOBR en Stichting ICTU. De pilot is onderdeel van het TEM project. Over de 
reisapplicatie en de digitale ondersteuning van TEM (het Event) wordt een korte enquête 
gehouden door middel van een pop-up die de gebruiker direct na het gebruik van de 
reisapplicatie ontvangt. 

Samenwerking 3W – Defensie
In 2015 is gewerkt aan het inbedden van de voorlichtingsgesprekken en voorbereiding  
die Defensie uitvoerde voor Defensie-attachés in de voorbereidingsgesprekken van 3W. 
Voordeel hiervan is dat er 1 contactpunt is voor de attachés bij 3W en er eenduidige 
informatie wordt verstrekt zoals aan alle overige attachés in overplaatsing. 

Om de opleidingen, trainingen en materialen op het gebied van crises toegankelijker te 
maken voor ook andere opdrachtgevers van 3W zijn deze onderdelen verder ingebed in 
de dienstverlening van 3W. De uitvoerende en faciliterende rollen zijn van de beleids-
directie DBV-VCI overgenomen.



5.
Terugblik prioriteiten 2015
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Terugblik prioriteiten 2015

Bij een aantal ontwikkelingen in 2015 heeft 3W diverse rollen vervuld. We onder-
scheiden adviseren, bijdragen en uitvoeren. 

Adviseren

Federatieve toegang
Er is een Rijksbrede ontsluiting (toegang tot 3W-portaal) gerealiseerd voor de bij 3W 
aangemelde klantcontact-personen. Volledige Rijksbrede ontsluiting op basis van 
federatieve ontsluiting wordt verwacht in de loop van 2016. 3W heeft de ambitie 
ontsluiting via internet mogelijk te maken, zodat ook doelgroepen van 3W die niet over 
een Haagse werkplek beschikken toegang krijgen tot de informatie en digitale formulieren. 

Bijdragen

Modernisering Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007  
(DBZV 2007)
In samenwerking met de personeelsdirectie is een voorstel ontwikkeld voor de moderni-
sering van het DBZV 2007. Het voorstel wordt afgestemd met de departementen en in 
2016 voorgelegd aan het SG/DG-beraad van Buitenlandse Zaken.

Uitvoering project Fiscalisering
Het project Fiscalisering heeft als doel elke lokaal aangenomen medewerker op een 
Nederlandse vertegenwoordiging een automatisch gegenereerde en correcte jaaropgave 
toe te zenden. Tot en met de jaaropgave 2015 werd dit door de afdeling Lokale 
Medewerkers verzorgd, vanaf 2016 is dit de verantwoordelijkheid van P-Direkt in 
samenwerking met de personeelsdienst van Buitenlandse Zaken.

Doorontwikkeling bekostiging volgens SGO5-principes
Het voorstel met betrekking tot de visie op de bekostiging, dat in samenwerking met de 
(gemandateerd) eigenaar van 3W - de directie Financieel Economische Zaken van 
Buitenlandse Zaken - tot stand is gekomen, wordt in 2016 aan het Opdrachtgeversoverleg 
3W voorgelegd.

Het Nieuwe Werken en IT
3W heeft bijgedragen aan de optimalisering van de afstemming tussen de bouwprocessen 
op de posten en de inrichting van Het Nieuwe Werken. Dit kan acceptatie op de posten 
verhogen. De verbeteringen hebben betrekking op bricks, bytes en behaviour. Concrete 
samenwerkingsafspraken met de Directie Bedrijfsvoering van Buitenlandse Zaken zijn 
gemaakt met betrekking tot de tijdelijke uitwisseling van vastgoedadviseurs en waar 
nodig andere huisvestingsmedewerkers. 

Besluitvorming over uitbesteding van het bouwkundig en  
installatietechnisch beheer 
Met de Directie Bedrijfsvoering van Buitenlandse Zaken is deze weg ingeslagen en 
daarmee impliciet besloten. De aanbesteding voor Brussel is afgerond en 6 andere 
aanbestedingen (regionaal) zijn in 2015 in gang gezet. 

Evaluatie van het nieuwe beleid m.b.t de post- en koeriersdiensten
In februari 2015 is een nieuw beleid voor koeriersdiensten gerealiseerd in samenwerking 
met de Directie Bedrijfsvoering van Buitenlandse Zaken.
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Uitvoeren

Invullen FTE taakstelling (uitvoering 2016-2018)
De 10% invulling FTE-taakstelling is concreet gemaakt in een O&F-rapport. Een positief 
advies van de Ondernemingsraad is ontvangen in oktober 2015. 

Transitie Controlrol op basis van het advies van de Auditdienst Rijk (ADR)
Het veranderingsproces waarbij de controlfunctionaris als adviseur bedrijfsvoering breder 
en vroeger in het proces worden betrokken is van start gegaan.

Verbeteringen in Real Estate Management Informatie Systeem (REMIS)
Het REMIS beoogt betere sturingsinformatie. Fase 1 (t.b.v. managementinformatie over 
projecten) is bijna gerealiseerd en fase 2 (ten behoeve van het gehele traject van opdracht 
tot en met projectevalutie) is van start gegaan.

Uitvoering project Travel and Expense Management (TEM 3W)
De uitvoering van project TEM 3W, het systeem voor Rijksbrede buitenlandse dienst-
reizen, loopt volgens de planning; pilot 1 is afgerond in 2015 en voorbereiding pilot 2 is 
gestart.

Doorontwikkeling 3W-rapportagemodel
De ontwikkeling van het 3W-rapportagemodel is een groeiproces. De integrale 
rapportages worden in 2016 ontwikkeld. Het inbedden van de kwartaalrapportage  
in 3W-processen is gestart met ingang van het derde kwartaal van 2015. 

Feedback uit intern klanttevredenheidsonderzoek (IKTO 2014)
De feedback uit het IKTO 2014 is benut voor de kwaliteitsverbetering van de dienst-
verlening en het rapportagemodel. Extra maatregelen waren vooralsnog niet noodzakelijk 
gezien de lopende procesoptimalisaties en acties naar aanleiding van de evaluatie van 3W. 

Optimaliseren van processen
In 2015 heeft 3W nadere stappen gezet in het optimaliseren van processen en het gebruik 
van digitale formulieren en besluiten. Met betrekking tot de digitalisering worden 
voortdurend stappen gezet. Dit is een lange weg want het gaat niet alleen om de 
aanpassing van de informatievoorziening en ICT, maar ook om een gedragsverandering 
zowel binnen 3W als bij de klanten. 

Overstappen op ‘SharePoint’ (24/7 Plaza)
In 2015 is de overstap op de geautomatiseerde samenwerkingsfunctionaliteit SharePoint 
(binnen BZ 24/7 Plaza genoemd) grotendeels gerealiseerd; deze zal in 2016 worden 
afgerond.

Integratie clusters
De integratie van de clusters 3W/PD/VVV (Voorbereiding, Verhuizing, Vergoedingen) en 
3W/PD/CT (Caribisch Team) is van start gegaan in september 2015. Denk hierbij aan de 
producten, werkwijzen en gebruik van geautomatiseerde systemen. De integratie zal in 
de loop van 2016 gereed zijn.

Uitwerken van de (eventuele) overdracht van taken van de RSO’s naar 3W
Naar verwachting zal 3W de taken m.b.t. vergoedingen buitenland, die nog bij de RSO’s 
belegd zijn in de loop van 2016 overnemen. 
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Projecten en mijlpalen
6.
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Projecten en mijlpalen

Dit hoofdstuk bevat een inventarisatie van de belangrijkste projecten en veranderingen 
die in 2015 hun oorsprong hebben c.q. hebben plaatsgevonden en vormen een selectie 
van de vele expertises van 3W | WereldWijd Werken. De informatie van deze terugblik is 
per afdeling gerangschikt.

Dienstverlening- en relatiemanagement

Consulaire Dienstencentrum (CDC)
Het CDC is per 1 januari 2016 onderdeel van 3W. Dit cluster is in 2009 ontstaan tijdens  
de reorganisatie van de Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid met als doel de 
uitvoerende consulaire taken te bundelen en verder te stroomlijnen. De Directie 
Consulaire Zaken voerde vanaf 2014 een groot verandertraject door waarbij de focus 
steeds meer ging liggen op beleid en de uitvoering elders werd belegd.

Het plan om de taken van het CDC, het legaliseren van Nederlandse documenten & 
backoffice taken voor diplomatieke paspoorten, bij 3W te beleggen werd al snel geboren, 
mede omdat er al intensieve samenwerking was op het gebied van het diplomatieke 
paspoortenproces.
 
Eind 2015 werd de 3W-paspoortbalie weer ondergebracht bij het CDC. Het CDC legaliseert 
ruim 80.000 documenten per jaar, geeft meer dan 3.000 paspoorten af en bemiddelt bij 
visumaanvragen. Het CDC zal zich in de komende jaren vooral richten op verbetering van 
de dienstverlening en efficiëntere inzet van de resources. Ook zal de verhuizing naar de 
Rijnstraat 8 en de inrichting van de baliefaciliteiten veel aandacht krijgen.
 
Communicatie
Naast de continue actualisering van de 3W-pagina’s op het Rijksportaal is in 2015  
extra aandacht besteed aan de verbetering van digitale aanvraagformulieren. 

In 2015 zijn 5 reguliere nieuwsbrieven verspreid in het Nederland en het Engels. 

De personeelsdirectie van Buitenlandse Zaken en 3W hebben, in nauwe samenwerking 
met de partners, de brochure ‘Werken in het Buitenland’ samengesteld, waarin kansen, 
dilemma’s en wet- en regelgeving rondom het thema ‘Werken in het buitenland’ voor de 
partner uitgebreid worden toegelicht.

Producten- en dienstencatalogus 2015
De producten- en dienstencatalogus is uitgebreid met de ondersteuning van rijksambte-
naren die in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden geplaatst. Hierover is meer te 
lezen in het deel “Personeel Buitenland, Caribisch Team”.



3W Jaarverslag 2015 | WereldWijd Werken

| 28 |   

Travel en Expense Management (TEM 3W)
In samenwerking met de departementen heeft 3W een nieuwe rijksbrede dienst 
ontwikkeld om dienstreizen van en naar het buitenland te faciliteren. Travel en Expense 
Management (TEM 3W) past in de huidige beweging naar een compactere overheid 
waarbij de medewerker zelfstandig opereert. Het geeft de reiziger maximaal grip op 
buitenlandse dienstreizen en direct inzicht en keuze in alle beschikbare reisopties in plaats 
van de huidige 3 opties via de reisagent. De reiziger kan zelf online en 24/7 reisopties 
verkennen, reizen plannen, aanvragen en declaraties indienen. De enige voorwaarde is 
een internetverbinding.

Na een zorgvuldig verlopen aanbestedingstraject is in 2015 MobileXpense gekozen als 
leverancier van de bij deze dienst behorende reisapplicatie. Na inrichting van de 
reisapplicatie is eind mei 2015 de eerste pilot gestart. Doelstelling was om de gehele 
procesketen van het verkennen en aanvragen van buitenlandse dienstreizen tot en met 
het verwerken van declaraties te waarborgen. Eind september 2015 is deze pilot succesvol 
afgesloten. Aan de pilot werkten 3 directies binnen BZ mee en 6 posten. In de tweede 
pilot is het aantal deelnemers uitgebreid tot bijna 300 eind 2015. 

Na de pilotperiode in 2015 startte in februari 2016 de rijksbrede uitrol van TEM 3W binnen 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. TEM 3W zal in 2016 ook geleidelijk worden 
ingevoerd bij andere ministeries hetgeen naar verwachting tot eind 2017 zal duren. Bij de 
ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn de voorbereidingen 
begonnen.

Huisvesting Buitenland

De afdeling Huisvesting Buitenland beheert en onderhoudt de kanselarijen en residenties van 
Buitenlandse Zaken in het buitenland en voert de verbouwings- en nieuwbouwprojecten uit. 
Daarnaast levert zij adviezen op het gebied van interieurarchitectuur, kunst, veiligheid, 
bedrijfshulpverlening, etc. Ook valt de Diplomatieke Koeriersdienst onder deze afdeling.

Hoewel de vastgoedadvisering, de ontwikkeling van het Real Estate Management Informatie Systeem 
(REMIS) en het uitvoeren van business cases tot eind 2015 formeel werden uitgevoerd door het 
Dienstverlenings- en RelatieManagement, is er om redenen van overzichtelijkheid voor gekozen om 
deze activiteiten hier te beschrijven.
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Real Estate Management Informatie Systeem (Remis)
In 2015 is ten behoeve van Remis naast het software programma Planon, ook gestart  
met het softwaresysteem Tableau. Tableau is een dashboardprogramma dat door veel 
bedrijven wordt ingezet om op basis van grote databases (zoals Planon) management-
informatie in de organisatie inzichtelijk te maken. 3W heeft samen met de Directie 
Bedrijfsvoering van Buitenlandse Zaken het programma Tableau ingezet om strategische 
managementinformatie te genereren over de vastgoedportfolio. Planon blijft voor het 
systeem op operationeel en tactisch niveau bestaan. In 2016 worden de eerste resultaten 
van Tableau verwacht: zo wordt bijvoorbeeld een dashboard van de (ver)bouwprojecten 
op een groot interactief scherm bij 3W getoond in het eerste kwartaal van 2016. Planon 
wordt in 2016 eveneens verder ontwikkeld ten behoeve van de verbetering Remis.

Vastgoedadvies
De te groot geworden kanselarij in Boedapest is verkocht aan het Verenigd Koninkrijk.  
In december 2015 vond de overdracht plaats. De nieuwe kanselarij, een gehuurd pand 
waarin ook de Zweedse ambassade is gehuisvest, werd in november 2015 in gebruik 
genomen en is ingericht volgens de principes van Het Nieuwe Werken.

In Luxemburg werd het huurcontract van de kanselarij opengebroken waarbij de prijs  
met 1/3 werd verlaagd, hetgeen een forse besparing op de structurele huisvestingskosten 
heeft opgeleverd.

In 2015 heeft 3W samen met de post in Ottawa het huurcontract verlengd van de huidige 
kanselarij. Bij deze verlenging is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook overtollige 
ruimte af te stoten en de huisvesting voor HNW aan te passen. Het huurcontract is eerder 
opengebroken dan het contracteinde om te kunnen profiteren van de huidige gunstige 
marktomstandigheden op de vastgoedmarkt van Ottawa.

Begin 2015 is in Tbilisi de kanselarij verhuisd van het Sheraton hotel naar het Pixel 
gebouw. In korte tijd is 3W er samen met de post in geslaagd een nieuwe kanselarij te 
huren en in te richten. De huur van de kanselarij in het Sheraton Hotel te Tbilisi was door 
de verhuurder definitief opgezegd aangezien het hotel een grootscheepse renovatie en 
modernisering zal ondergaan. Met de verhuizing wordt in de komende 15 jaren ook een 
besparing op de huisvestingslasten van circa € 60.000 per jaar bereikt.

Business Cases
De business case voor een residentie of kanselarij bestaat uit meerdere aspecten die een 
rol spelen bij de keuze van huisvesting. Al deze aspecten worden performance criteria 
genoemd en bestaan uit de volgende componenten:
• financieel-economische vergelijking;
• benchmarking (een vergelijking met andere vertegenwoordigingen);
• huisvestingsgerelateerde aspecten zoals locatie, veiligheid, representativiteit interieur 

en exterieur, functionaliteit, technische staat inclusief huidig en toekomstig onderhoud;
• visie van de post op de huidige en toekomstige huisvesting;
• de multifunctionaliteit van het gebouw.

In 2015 zijn de Business Cases van Singapore, Düsseldorf en Zagreb gerealiseerd. 

Beheer en onderhoud 
3W heeft een afdeling met deskundigen op het gebied van beheer en onderhoud.  
Core business is de borging van de kwaliteit van de panden op de posten, met als doel 
veilig en succesvol te kunnen werken. 3W werkt in nauwe samenwerking met de posten 
om het vastgoed in een goede technische staat te houden. De bases hiervoor zijn 
periodieke inspecties die door externe inspecteurs worden verricht. De onderhouds-
adviseur van 3W vertaalt de inspectieresultaten naar een meerjarig onderhoudsplan per 
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post. De 3W-adviseur beheer en onderhoud kan hierbij de post adviseren over de 
aanbesteding en uitvoering van het onderhoud.

3W is in 2015 gestart met diverse aanbestedingstrajecten om het onderhoud meer 
regionaal in de markt te zetten. Deze schaalvergroting heeft vooral tot doel om meer 
service en kwaliteit in te kopen en de posten daardoor verder te ontzorgen.
In 2015 is 74% van het taakstellende onderhoud op de posten uitgevoerd. Een belangrijk 
aandachtspunt voor de komende jaren is de verhoging van dit percentage. 

Naast enkele lichte aardbevingen, spontane lekkages en de reguliere stroomstoringen, 
waren er in 2015 geen grote technische calamiteiten.

Realisatie co-locatie
In 2015 zijn er een drietal co-locaties met succes gerealiseerd, allen met betrekking tot de 
kanselarij, en wel met België in Buenos Aires, Zwitserland in Luanda, en Ierland in Caïro. 

Tevens zijn co-locatie overeenkomsten aangegaan met de EP/NUFFIC in Pretoria en 
Istanbul. 

Daarnaast zijn diverse co-locaties in Nederlandse kanselarijen onderzocht, afgewezen of 
nog steeds in afwachting van realisatie, zoals in Santo Domingo met Duitsland en de EU, 
met Noorwegen (nieuwbouw) in Nairobi en met Canada in Cotonou.

Inrichting
Huisvesting van posten gerealiseerd in 2015: 
• Helsinki: definitief ontwerp herhuisvesting kanselarij;
• Hanoi: inrichting residentie;
• Miami: inrichting residentie;
• Brussel: renovatie en inrichting residentie bilaterale Chef de Poste;
• Tbilisi: inrichting en renovatie residentie en project nieuwe kanselarij conform het 

activiteitgerelateerd werken;
• Boedapest: project nieuwe kanselarij conform activiteitgerelateerd werken;
• Erbil: inrichting kanselarij conform activiteitgerelateerd-werken-principe;
• Praag: inrichting residentie;
• Stockholm: project nieuwe kanselarij conform activiteitgerelateerd werken en 

aanvulling inrichting residentie;
• St Petersburg: residentie, renovatie en nieuwe inrichting.

De overige inrichtingsprojecten worden benoemd bij de huisvestingsprojecten. 

Bijzondere projecten in 2015 waren:
• Vakinhoudelijk advies bij de strategische opzet voor Centrale Projectorganisatie 

EU-voorzitterschap 2016 (CPEU);
• De samenwerking van Kunstzaken met de Directie Kabinet en protocol (DKP) voor 

advies en inrichting t.b.v. de schenking van BZ aan de Carnegie-stichting van een groot 
deel van het meubilair van het EU-voorzitterschap uit het Scheepvaartmuseum dat zal 
worden hergebruikt, is een mooi voorbeeld van samenwerken en hergebruik.

• Uitrol van “activiteitgerelateerd werken”: eenvoudige uitvoering met team DARE 
(voorheen Het Nieuwe Werken) voor de 6e verdieping voor de directie DVB en op de  
9e verdieping voor de directie Financieel Economische Zaken (FEZ). 
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Huisvestingsprojecten 

Abu Dhabi 
In augustus 2015 is de nieuwe kanselarij in Abu Dhabi in gebruik genomen. Na een 
ontwerp in 2014 en een aanbesteding begin 2015 werd in april 2015 gestart met de 
uitvoering van dit project. Deze nieuwe kanselarij (waar 15 medewerkers kunnen werken) 
is ingericht voor Het Nieuwe Werken en bevindt zich op de 14de verdieping van een  
19 verdiepingen tellend gebouw. Eyecatchers van het ontwerp zijn het spectaculaire 
plafond (gebaseerd op een ontwerp van Piet Mondriaan) en de vele kunstvoorwerpen  
die tentoongesteld zijn langs de glazen façade.

Bamako
In Bamako werden verdere voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw van de 
kanselarij.

Ottawa
Er is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van de kanselarij voor Het Nieuwe 
Werken. Een gedeelte van het gebouw wordt afgestoten. De uitvoering van dit project 
start in het voorjaar van 2016. 

Praag
3W ondersteunt de interne verbouwing van het Regional Support Office om de 
uitbreiding van het aantal werkplekken te realiseren binnen het bestaande oppervlak 
conform activiteitgerelateerd-werken-principe .

Seoel
Uitvoering van ‘Ambassade van de toekomst’ met programmatische uitgangspunten in 
samenwerking met de regiodirectie, Innovatieteam DARE (voorheen team Het Nieuwe 
Werken) en de Directie Bedrijfsvoering van BZ en de post.

Straatsburg
De inrichting van de delegatiekamers voor het Europees Parlement werden binnen zeer 
korte tijd gerealiseerd.
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Valetta
Het ontwerp en voorbereiding van de realisatie van de co-locatie met Duitsland is 
afgerond in 2015: oplevering voorzien voor maart 2016.

Washington 
Naast de herinrichting heeft er een installatietechnische opwaardering plaatsgevonden  
in de residentie.

Koeriersdienst
De Diplomatieke Koeriersdienst verzorgt de verzending van dienstpost en dienstgoederen 
onder diplomatiek zegel naar de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland en 
is tevens verantwoordelijk voor de afhandeling van dienstpost en dienstgoederen die 
door de Nederlandse vertegenwoordigingen onder diplomatiek zegel naar Nederland 
verzonden worden.

Voor deze internationale vervoersdiensten heeft 3W op 30 september 2015 een nieuw 
contract voor vier jaar getekend met leverancier Copex Group BV.

De ondertekening van het contract had een speciaal tintje omdat het een complex 
aanbestedingstraject is geweest, vooral door de aard van de dienstverlening en het 
geringe aantal potentiële aanbieders in een zeer bijzondere en concurrerende markt. 

Kunstzaken
De afdeling Kunstzaken beheert en behoudt de kunstcollectie van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken op de posten en op het departement ten behoeve van de leefbaar-
heid van de gebouwen en de representativiteit van de organisatie en ter promotie van  
de Nederlandse kunst in het buitenland. De kunst ondersteunt enerzijds het primaire 
werkproces op het ministerie, anderzijds kan het ministerie door middel van goed 
gekozen kunst haar identiteit en imago vormgeven en uitdragen. 

Wisseling van de bewoners van residenties is vaak een uitgelezen moment om het 
interieur grootscheeps onder handen te nemen. In Brussel en Washington gebeurde dat 
in de zomer van 2015: na een aantal jaren is het doorgaans tijd om de conditie van de 
kunst en het antiek, veelal in bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
nauwkeurig te beoordelen, en kritisch te bezien of de collectie wellicht veranderd moet 
worden. Daarnaast zijn de volgende locaties voorzien van een nieuwe kunstcollectie: 
kanselarij Abu Dhabi, Brussel Timmermans-kamer Berlaymont, kanselarij Buenos Aires 
(monumentale opdracht), residentie Dhaka, kanselarij Dublin, kanselarij Erbil, kanselarij 
en residentie Tblisi en kanselarij Helsinki.

De overige activiteiten van de afdeling Kunstzaken:
• De Cyberspace Conferentie in het World Forum (16 en vrijdag 17 april 2015) werd door 

3W voorzien van kunst waarbij de nadruk lag op het tonen van digitale beelden. 
• CPEU had het verzoek om de tijdelijke vergaderlocatie voor het Voorzitterschap in 

Amsterdam te voorzien van kunst. In oktober kon gestart worden met realisatie.  
Eind november heeft oplevering plaatsgevonden (300 portretten). 

• De Ambassade in Brussel had het verzoek om een tentoonstelling samen te stellen in 
het Europees Parlement in het kader van het Voorzitterschap. In samenwerking met het 
Europees Parlement is deze in januari 2016 geïnstalleerd. 

• Het ministerie van Buitenlandse Zaken bood als gastland een iconisch beeld aan voor 
de nieuwe huisvesting van het International Criminal Court (ICC). Samen met de 
Directie Kabinet en Protocol (DKP) begeleidt Kunstzaken de procedure en de realisatie 
van dit beeld tijdens de opening.
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• Voor de Rijnstraat is een kunstcommissie samengesteld onder voorzitterschap  
van Binnenlandse Zaken. Kunstzaken neemt voor Buitenlande Zaken zitting in  
deze commissie m.b.t. inzet kunstcollectie BZ en de Percentageregeling. 

Personeel Buitenland

Caribisch Team
De integratie van het Caribisch Team met 3W/PD/VVV ging in 2015 verder. Het harmoniseren 
van processen en werkwijzen van uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk 
samen met de uitzendingen van attachés naar posten krijgt steeds meer vorm en wordt 
op projectmatige basis uitgevoerd. Er zijn grote stappen gemaakt in de uniformering van 
de aanmeldprocedure van nieuwe uitzendingen bij 3W en de werkwijze achter de 
schermen, wat er toe leidt dat de betalingen van de vergoedingen en financiële 
verrekeningen op een andere wijze dan voorheen worden uitgevoerd. 

In het kader van scheiding beleid en uitvoering en verantwoordelijkheid daar leggen  
waar die hoort, zijn er sjablonen voor het opstellen van (plaatsings)beschikkingen 
gemaakt die door de uitzendende en/of inlenende organisatie kunnen worden gebruikt 
bij uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

Op verzoek van de Belastingdienst heeft het Caribisch Team in 2015 een presentatie 
gegeven bij een algemene voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden in uitzending 
naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

Civiele missies en verkiezingswaarneming
Er waren ook in 2015 weer veel uitzendingen ten behoeve van missies in (post)conflict-
landen van de Europese Unie (EU), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (OVSE) en de Verenigde Naties (VN). Civiele experts zijn actief in het oosten van de 
Oekraïne en deze missies gelden als de meest onveilige binnen de civiele uitzendingen. 
Ook in andere landen en gebieden waarheen civiele experts worden uitgezonden lijkt de 
situatie verslechterd. In een aantal landen, zoals Kosovo en Georgië, was het in 2015 
redelijk rustig. Het aantal uitzendingen naar deze twee landen is stabiel gebleven.
Het team Civiele missies en verkiezingswaarneming heeft een professionaliseringsslag 
gemaakt en is mede daarom iets eerder dan normaal al in november 2015 gestart met een 
grote wervingsronde om het bestand aan te vullen met civiele experts.

Interdepartementale Attachécursussen
Ook in 2015 zijn door 3W weer 3 Interdepartementale Attachécursussen (IAC) georgani-
seerd. Op basis van de evaluaties van 2014 kon het programma nagenoeg gelijk blijven 
aan dat van 2014. De eerste 2 cursussen zijn door het Instituut Defensie Leergangen - 
Nederlandse Defensie Academie gefaciliteerd op locatie Plein/Kalvermarkt, de 3e cursus  
is gefaciliteerd door 3W/VVV op locatie Buitenlandse Zaken. Per cursus waren er  
14 deelnemers, waaronder dit jaar ook een CdP (gedetacheerde vanuit vakdepartement 
bij BZ). Wederom lovende kritiek: er werd nuttige informatie verstrekt en deelnemers 
hebben de cursussen als praktisch en leerzaam ervaren. Daarnaast vonden zij het goed  
te weten hoe het reilt en zeilt op een post en wat daarbij wordt verwacht. Kortom,  
een prettige formule met deelnemers van verschillende departementen: zo kan men  
van elkaar en met elkaar leren.

Klankbordgroep partners
3W en HDPO trokken ook in 2015 gezamenlijk op t.a.v. het dossier partnerbeleid.  
Via een aantal webinars zijn 3W en HDPO rechtstreeks met partners van uitgezonden 
medewerkers in gesprek gegaan. Doel was niet alleen om inzicht te krijgen in de 
behoeften voor partnerondersteuning maar ook om uitleg te geven over het huidige 
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beleid en de uitvoering ervan. Werken in het buitenland bleek ook nu weer een belangrijk 
thema voor de partners, evenals actuele en eenduidige informatievoorziening. 

Via de besloten Facebookgroep Partners van (uitgezonden) Rijksambtenaren worden de 
partners geïnformeerd over de uitkomsten en ontwikkelingen. 

Digitale brochure Werken in het buitenland voor partners van uitgezonden 
Rijksambtenaren
Een van de wensen die naar voren kwam uit de klankbordgroepsessies, was het samen-
brengen van alle belangrijke informatie in één brochure voor partners over werken in het 
buitenland. 

Eind 2015 is de digitale brochure ‘Werken in het buitenland voor partners van uitgezonden 
Rijksambtenaren’ in een videoboodschap door de Secretaris-Generaal van Buitenlandse 
Zaken, Renée Jones, aan alle partners overhandigd. De boodschap is via de Facebook-
groep met de partners gedeeld.

Voorbereiding uitzending attachés, voorlichtingsbijeenkomsten en 
voorbereidingscursussen
Veel aandacht werd weer besteed aan het tevoren goed voorlichten van ambtenaren en 
hun gezinsleden die in overplaatsing zijn, in voorbereidingsgesprekken bij voorlichtings-
bijeenkomsten en voorbereidingscursussen. Doel van deze producten en diensten is de 
ambtenaar een bewuste keuze te laten maken voor een functie in het buitenland. 

De voorlichtingsbijeenkomst over internationaal onderwijs, de bijeenkomst eerste 
uitzending naar een post, en de bijeenkomst oriëntatie op een plaatsing in het buitenland 
waren alle drie bijeenkomsten die door de deelnemers als heel nuttig ervaren werden. 
Aangezien het aantal aanmeldingen relatief gering bleef, is besloten om voor 2016 te 
evalueren of voorlichtingsbijeenkomsten de juiste vorm zijn om de informatie bij de 
medewerker onder de aandacht te brengen.

Postrapporten
De postspecifieke informatie over de door het ontvangende land erkende 
samenlevingsvormen en verblijfsstatus voor partners en de lijst met scholen op 
Rijksportaal werd in 2015 geactualiseerd. 

Lokaal personeel
De Hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO) stelt het beleid op voor de rechts-
positie van de ongeveer 2300 lokale medewerkers die op de ambassades, consulaten en 
Permanente Vertegenwoordigingen werken. 3W is uitvoerder van de hieruit voort-
vloeiende regelingen. In 2015 werden dagelijks gemiddeld 50 (aan)vragen digitaal 
beantwoord; 108 loononderzoeken werden uitgezet waarvan er 102 voor het einde van 
het jaar werden afgehandeld. Voor elk land waar een Nederlandse vertegenwoordiging is 
gevestigd, bestaat een lokale CAO Postuitwerking (PUW), waarvan er in 2015 16 opnieuw 
werden vastgesteld. 74 PUW’s werden door de afdeling AVT vertaald in de meest 
gangbare taal voor het land (Engels, Duits, Frans of Spaans) en via het Rijksportaal 
beschikbaar gesteld. Daarmee heeft de lokale medewerker op de post de garantie dat de 
vertaling een juiste weergave is van zijn/haar rechtspositie. 

In de regio Zuidelijk Afrika werd een pilot uitgevoerd om vanuit 3W de ‘markers’ 
(ambassade VK, EU, Duitsland, Canada en VS waarmee de lonen van de lokale 
medewerkers jaarlijks worden vastgesteld) in één land rechtstreeks te benaderen en de 
loongegevens op te vragen, wat goed mogelijk blijkt. Vanaf 2016 zal 3W de “markers” in 
alle landen waar Nederland is vertegenwoordigd dan ook rechtstreeks benaderen.
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Ook levert 3W jaarlijks aan alle lokale medewerkers en degenen die van het ministerie  
een uitkering ontvangen als vangnet voor pensioen een jaaropgave. Deze jaaropgave 
werd in 2015 door 3W binnen de door de belastingdienst gestelde termijn uitgestuurd,  
nl. eind februari 2015. Dit was tot dan toe nog niet eerder gelukt. 

Het cluster Lokale Medewerkers heeft in 2015 een omslag gemaakt van werken per 
onderwerp/specialisme, naar werken op regio, waardoor alle onderwerpen door alle 
medewerkers van het cluster worden behandeld. Hierdoor worden de werkzaamheden 
gelijkmatiger over de medewerkers verdeeld en zal de dienstverlening naar de posten en 
RSO’s verbeteren.

Managementinformatie buitenlandse dienstreizen
In nauwe samenwerking met Contractmanagement is het aantal kortingsafspraken verder 
uitgebreid tussen de clusters van 3W en V&J/Defensie met luchtvaart-maatschappijen. 
Het totale Rijksreisvolume wordt ingezet bij het verkrijgen van deze kortingen. Daarnaast 
is een verkenning gestart om te komen tot kortingsafspraken met hotels in het buitenland. 
In 2015 heeft veel nadruk gelegen op contractmanagement met reisagent VCK en het 
verder verbeteren van de processen voor de reisaanvraag.

Daarnaast levert 3W desgevraagd maatwerk managementinformatie op het gebied van 
buitenlandse dienstreizen. De reisagent VCK levert periodiek een vaste rapportage per 
departement. De door 3W te leveren informatie is daaraan complementair.

Uitvoering van het HIV/AIDS Work Place Program op de posten 
De situatie ten aanzien van stigmatisering van aidspatiënten, verkrijgbaarheid van 
geneesmiddelen en de impact van deze ziekte op de samenleving was op veel posten 
zodanig slecht dat HDPO in het kader van goed werkgeverschap in 2003 het HIV Aids 
Work Place Program startte. Het programma werd gestart in 18 landen waarin op dat 
moment de aidsprevalentie hoger was dan 1%. Een aantal landen is al afgevallen vanwege 
afname van dit percentage. Het programma is bedoeld voor de uitgezonden werknemers 
(voor zover het voorlichting betreft) en op preventie en behandeling van lokale werknemers 
op de post, hun gezinsleden en personeel. In 2015 werd het programma uitgevoerd in  
14 landen. Het ging om ongeveer 50 personen. Om stigmatisering tegen te gaan wordt 
vertrouwelijkheid gegarandeerd. Een externe partij ziet toe op de kwaliteit van zorg door 
klinieken op de post. De post zelf contracteert goed bevonden klinieken en verzorgt 
voorlichting. De kosten voor het programma bedroegen in 2015 circa € 200.000.

In het licht van verbeterde zorg en behandeling in de aangesloten landen is in 2015 het 
programma geëvalueerd door HDPO, 3W en de externe partij. Daarbij is duidelijk 
geworden dat er zich vooral op het vlak van HIV/AIDS dusdanige ontwikkelingen hebben 
voorgedaan dat een verantwoorde afbouw gerechtvaardigd is. HDPO zal in 
samenwerking met 3W het jaar 2016 gebruiken als afbouwfase waarin de levenslange 
zorg voor de nu aangesloten patiënten gegarandeerd wordt.

Verkiezingswaarneming
In 2015 heeft Nederland deelgenomen aan 17 verkiezingswaarnemingsmissies. Er zijn in 
totaal 44 korte termijn-waarnemers en 15 lange termijn-waarnemers voor de OVSE 
uitgezonden, 11 korte termijn-waarnemers voor de EU en 9 lange termijn-waarnemers 
voor de EU. 
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Werken bij de EU
In 2015 heeft WerkenbijdeEU.nl op verschillende momenten Nederlanders geworven  
voor concoursen: dé selectieprocedures voor vast personeel van de Europese Unie.  
Om voorlichting te geven over deze concoursen heeft WerkenbijdeEU.nl twee grote  
Meet & Greets georganiseerd voor meerdere doelgroepen. Door succesvolle sociale 
media campagnes, het verzenden van nieuwsbrieven en een goede online aanwezigheid 
van WerkenbijdeEU.nl, waren de Meet & Greets druk bezocht en heeft WerkenbijdeEU.nl 
zelfs wachtlijsten moeten hanteren.

Zoals voorgaande jaren lag de focus van WerkenbijdeEU.nl vooral op het concours voor 
startende beleidsmedewerkers waarbij de selectieprocedure bestaat uit verschillende 
onderdelen. In 2015 deden ruim 500 Nederlanders mee. Aan alle deelnemers heeft 
WerkenbijdeEU.nl online oefenmateriaal aangeboden om zich voor het eerste onderdeel 
voor te bereiden: de Computer Based Test (CBT). Ook werden kandidaten ‘tips en tricks’ 
verstrekt tijdens een voorlichtingsbijeenkomst speciaal gewijd aan het CBT. Van alle 
Nederlandse deelnemers werden 33 kandidaten toegelaten tot de E-tray: een elektro-
nische postbakoefening. Vervolgens werden 12 kandidaten toegelaten tot de laatste 
ronde: het assessment. Aan deze kandidaten heeft WerkenbijdeEU.nl een meerdaagse 
voorbereidende assessment training aangeboden. In 2016 wordt bekendgemaakt hoeveel 
Nederlanders de eindstreep gehaald hebben en kunnen solliciteren naar een vaste baan 
bij de Europese Unie.
 
Een interessante ontwikkeling bij de Europese Unie is dat het EU-Gerechtshof drie 
aankondigingen van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) nietig heeft 
verklaard vanwege de verplichting om Duits, Engels of Frans als tweede taal te kiezen en 
in de gekozen tweede taal te solliciteren. Alle concoursen die in de nabije toekomst 
zouden openen, zijn dan ook tot nader order uitgesteld. In 2015 heeft dit nog geen 
dramatische gevolgen gehad voor de werklast van WerkenbijdeEU.nl. Het is nog 
onduidelijk wat dat in 2016 gaat betekenen.

Control en inkoop

Contractmanagement
In 2015 heeft 3W een start gemaakt met professionalisering van het contractmanagement 
richting leveranciers. De keten van 3W-diensten is immers zo sterk als de zwakste schakel. 
Voor heel 3W zijn er nu 3 contractmanagers benoemd om te zorgen dat 3W het maximale 
haalt uit de diensten van de leveranciers, ten behoeve van afnemers en opdrachtgevers. 
De leveranciers zijn ingedeeld volgens de zogeheten Kraljic-matrix (onderscheid tussen 
vier typen inkoopproducten). 

Control nieuwe aanpak
In 2015 is 3W verder gegaan op de ingeslagen weg van ‘control’ op doelmatigheid en 
kwaliteit. Er wordt bij interne controles nu gekeken naar recht- en doelmatigheid en  
bij het uitwerken van het kostprijsmodel zijn stappen gezet om de doelmatigheid 
inzichtelijker te maken. 

Digitaal factureren
3W ontvangt vrijwel alle facturen digitaal, waardoor de verwerking sneller gaat en de 
bewaking van de betaaltermijnen verbetert. In 2015 zijn ruim 95% van alle facturen 
binnen 30 dagen betaald. Overigens worden ook de facturen die 3W opstelt voor de 
opdrachtgevers digitaal verzonden.
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Inkoopadvies bij meervoudige onderhandse aanbestedingen
Terwijl het aantal inkoopadviezen bij Europese aanbestedingen vrij constant blijft, nemen 
de verzoeken om begeleiding van meervoudig onderhandse aanbestedingen (tussen 
33.000 en 134.000 euro) toe. In 2015 waren het er ongeveer 80. In 2016 volgt een advies 
over de positionering van deze inkoopuitvoering.

Advies

Bezwaar en beroep
Sinds 2015 behandelt 3W, naast bezwaarschriften op grond van het Dienst Buitenlandse 
Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (DBZV 2007) en de Rechtspostitieregeling lokaal in 
dienstgenomen werknemers (Rrlok 2005), ook bezwaarschriften in het kader van het 
VuBZK en het VBRA, de voorzieningenstelsels voor ambtenaren die in het Caribisch deel 
van het Koninkrijk werkzaam zijn.  

In 2015 zijn 84 bezwaarschriften in ontvangst genomen. Daarvan zijn 24 bezwaarschriften 
door ambtenaren - inclusief vakdepartementen - ingediend en 60 door lokale 
werknemers. In totaal zijn er 48 bezwaarschriften ingetrokken omdat aan het bezwaar 
geheel of gedeeltelijk tegemoet werd gekomen of nadat de betrokken medewerker een 
nadere toelichting op het bestreden besluit had gekregen. 

De Commissie van Bezwaar DBZ adviseerde (zaken van 2014 en 2015) 34 keer tot 
ongegrondverklaring en 5 keer tot geheel of gedeeltelijke gegrondverklaring.  
De Bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties adviseerde 2 keer tot ongegrondverklaring. Het bevoegd gezag  
heeft 1 keer besloten het advies niet te volgen. In alle andere gevallen is het advies  
van de betrokken commissie gevolgd. Er is 2 keer beroep ingesteld. Daarvan is nog geen 
rechterlijke uitspraak ontvangen.

Koopkrachtindex 
In 2015 is als gevolg van vooral koersfluctuaties de koopkrachtcorrectiefactor voor  
diverse posten fors verlaagd. De laagste factor bedroeg 0,745. Deze trend heeft zich sinds 
eind 2015 zodanig voortgezet dat deze factor voor sommige posten per 1 februari 2015  
op minder dan 0,500 had moeten worden vastgesteld. Een dergelijk lage factor zou  
de buitenlandvergoeding zodanig verlagen dat de uitgezonden medewerkers op de 
betreffende standplaatsen naar de mening van 3W en de personeelsdienst van 
Buitenlandse Zaken niet meer op het door de minister gewenste niveau zouden kunnen 
functioneren. 

In artikel 11 van het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (DBZV 2007)  
is vastgelegd dat voor elke standplaats een koopkrachtcorrectiefactor wordt vastgesteld. 
Dit geschiedt aan de hand van het door ECA berekende verschil tussen het prijspeil in 
Nederland en het prijspeil op de standplaats betreffende de bestedingen die de 
ambtenaar geacht wordt te doen op de standplaats.

In het DBZV 2007 is bepaald dat de koopkrachtcorrectiefactor niet hoger zal zijn dan 
3,500. Een vergelijkbare bepaling met betrekking tot een minimum ontbreekt tot op 
heden.

Navraag bij ECA heeft uitgewezen dat organisaties die medewerkers uitzenden naar 
landen waar de kosten van levensonderhoud lager zijn dan in Nederland een minimum 
koopkrachtindex toepassen.
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Plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) van Buitenlandse Zaken heeft daarom op 
voorstel van 3W en de personeelsdienst van Buitenlandse Zaken besloten per direct een 
minimum koopkrachtcorrectiefactor van 0,700 in te stellen. Totdat het DBZV 2007 is 
gewijzigd, gebeurt dit met toepassing van de hardheidsclausule van het DBZV 2007.

Informatiemanagement

Verbeteringen werkprocessen
3W streeft naar een continue verbetering van haar werkprocessen. Zo zijn het afgelopen 
jaar verschillende decentrale administraties vervangen en ondergebracht in de bron-
systemen van 3W. Hierdoor is hergebruik van gegevens mogelijk, kunnen typefouten 
worden geminimaliseerd en kan er gemakkelijker managementinformatie worden 
gegenereerd. Tegelijkertijd wordt hiermee tegemoet gekomen aan aanbevelingen van  
de Auditdienst Rijk (ADR).

In samenwerking met het Shared Service Centrum ICT en de Directie Bedrijfsvoering van 
Buitenlandse Zaken is 3W erin geslaagd de (aan)vraagformulieren van 3W via de 
Haagsche Ring te ontsluiten voor een groot aantal afnemers, hetgeen het gebruik van de 
citrix key door de klantcontacpersonen overbodig is en rechtstreeks kan worden ingelogd 
op het platform van 3W.

Koppeling RAET
Sinds 2015 is er een digitale koppeling gerealiseerd met RAET voor het berekenen van 
bruto- naar nettosalarissen om vervolgens de buitenlandvergoedingen o.b.v. het Dienst 
Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (DBZV 2007) te kunnen berekenen. 
Aanpassingen in de berekening van het bruto- naar nettosalaris als gevolg van cao-
aanpassingen bijvoorbeeld, resulteerden voorheen vaak in vertraging bij het doorvoeren 
van wijzigingen in de berekeningen voor buitenlandvergoedingen, hetgeen dan weer,  
na implementatie, tot allerlei correcties leidde. De directe samenwerking met RAET en de 
gerealiseerde digitale koppeling maken het mogelijk de bruto-netto berekeningen direct 
te vertalen naar de berekeningen van buitenlandse vergoedingen.
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7.
Financieel overzicht
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Financieeloverzicht

Onderstaand taartpunttabel geeft de verhoudingen in percentages weer van 
verrekeningen als ook de uitgaven per product of dienst die 3W levert. 18% van de totale 
kosten is direct gefactureerd vanuit de leverancier aan de diverse ministeries, 7% van de 
uitgaven is via de BZ-balans gegaan naar de diverse ministeries. 

66% van de uitgaven is via de 3W-begrotingsrekening verlopen. 9% betrof uitgaven voor 
BZ-opdrachtgevers waarvoor het budget nog niet naar 3W is overgeheveld. 

66%
9%

7%

18%
Begroting 3W

Andere Ministeries 
via begroting BZ

Direct op begroting 
opdrachtgever BZ

Direct gefact. vanuit 
leverancier aan ministeries

Alleen de PDC-hoofdstukken zijn opgenomen waarvoor facturering plaats vindt.

Op de transactie-uitgaven heeft 3W geen invloed, maar voert ze wel uit. 

Vergoedingen uitgaven VUBZK zijn nog niet opgenomen in 2015. 

PDC Omschrijving van
product of dienst  van 3W

Transactie
uitgaven

Totalen x
1000 in EUR

Uitgaven x 1000 in EUR
Begroting 3W

Uitgaven x 1000 in EUR
Direct op begroting
opdrachtgever BZ

Uitgaven x 1000 in EUR
Andere ministeries
via begroting BZ

 Uitgaven x 1000 in EUR
Direct gefact. vanuit 
leverancier aan ministeries

   

1 Voorlichting 76 66 10

2 Internationale verhuizingen 5.458 4.373 1.085

3 Vergoedingen bij plaatsing 
in het buitenland

x 79.950 63.594 16. 356

4 Medische zaken 594 537 57 0

5 Internationale dienstreizen 33.769 13.135 20.634

6 Lokaal personeel x 32.876 19.376 13.500

7 Werken bij Internationale
Organisaties

1.067 342 725

8 Huisvesting in het buitenland 47.079 42.382 4.697

9 Internationaal post- en
goederenvervoer

1.961 1.961

11 Veiligheid en crisismateriaal 2.773 2.373 400

12 Inkoop en aanbesteding 252 252

Totaal 205.855 135.256 18.557 15.052 36.990
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Kengetallen



3W Jaarverslag 2015 | WereldWijd Werken

| 43 |

Kengetallen

In dit hoofdstuk zijn de kengetallen weergegeven van producten en diensten van 3W. 

Goed werkgeverschap
3W is - samen met de afdeling Vertalingen van Buitenlandse Zaken - uitgeroepen tot 
“best practice” voor wat betreft het aantal gevoerde functioneringsgesprekken binnen 
BZ. 3W heeft daarmee één van de hoogste scoringspercentages binnen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken als het gaat om de aantallen vastgestelde verslagen.

Op een organisatie van meer dan 130 Fte’s is dit zondermeer een knappe prestatie.  
Een pluim aan alle leidinggevenden en medewerkers van 3W!

3W heeft een laag ziekteverzuimpercentage, te weten 3,7%, wat nagenoeg conform de 
Verbaannorm is.

3W Klanttevredenheid 
Uit het integrale interne klanttevredenheidsonderzoek (IKTO) dat eind 2014 is uitgevoerd 
wordt de algemene tevredenheid gewaardeerd met 8,2. De vindbaarheid van de producten 
en diensten van 3W is en blijft aandachtspunt. De eerste stappen en verkenning voor de 
inrichting van een website hebben plaatsgevonden ten behoeve van de toegankelijk voor 
alle doelgroepen van 3W. 

Vanaf Q2 2015 heeft 3W meegedraaid met de pilot ten aanzien van Event Based IKTO 
vanuit DGOBR op het onderdeel TEM-dienstreizen. Hieronder volgt een weergave van de 
trend op de TEM-dienstverlening als ook de TEM-reisapplicatie als zodanig. 
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Overvliegvergunningen
2015 heeft voor de vluchtcoördinatoren weer voor het nodige werk gezorgd. Naast de 
vliegbewegingen voor de missies naar Irak en Mali zijn er ook vergunningen voor 
koninklijke, regerings- en militaire vluchten aangevraagd en behandeld.

Digitale formulieren
Binnen 3W worden twee backoffice-systemen voor het verwerken van de digitale 
aanvragen naast elkaar gebruikt. Het PLANON (Planonmeldingen) en HPSD  
(SSP-meldingen) systeem voor respectievelijk de backoffice voor Huisvesting Buitenland  
en de backoffice van Personeel Buitenland.

Digitale formulieren (Planon)
Er worden iets meer digitale Planonformulieren gebruikt ten opzichte van vorig jaar.  
Deze digitale formulieren betreffen de aanvragen voor huisvesting, materieel beheer 
buitenland en interne aanvragen binnen 3W (interne klantgroep). Er worden meer en meer 
backoffices uitgerold binnen het kader Huisvesting Buitenland en informatiemanagement 
(functioneel beheer 3W) waardoor er een lichte stijging te zien is van het gebruik van 
Planonformulieren ten opzichte van vorig jaar. 

Digitale formulieren (Self Service Portal)
We zien een structureel hoger niveau tijdige afhandelingen. We zien ook dat er structureel 
meer gebruik gemaakt wordt van SSP-formulieren ten opzichte van vorig jaar. 
Dashboards zijn in de loop van 2015 beschikbaar gemaakt op basis waarvan monitoring 
op de tijdige afhandeling van meldingen strakker kan plaatsvinden. Deze digitale 
aanvragen betreffen met name de aanvragen op gebied van personeelsbeheer.



3W Jaarverslag 2015 | WereldWijd Werken

| 45 |

Visumafdeling
In de zomermaanden worden de meeste visumaanvragen behandeld. In totaal zijn er 
4.986 aanvragen geregistreerd.

Paspoortafdeling
Ook in de tabel van de fluctuaties met betrekking tot de paspoortafgifte is waar te nemen 
dat de zomermaanden de piekperiode is vanwege de overplaatsingsronde. In totaal zijn 
er 2.932 aanvragen geregistreerd.
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Complimenten en klachten

Er zijn 22 complimenten ontvangen over diverse dienstverleningsniveaus. 6 hiervan 
betreffen huisvestingsaangelegenheden van uitgezonden ambtenaren op de posten.

14 klachten zijn ontvangen over de dienstverlening door 3W zelf. Een vierde van de 
klachten had betrekking op het gewijzigde koeriersbeleid waarvan 3W slechts uitvoerder 
was. De informatievoorziening op het Rijksportaal is naar aanleiding van die klachten 
aangepast en verbeterd. 

De 64 klachten die bij de externe leveranciers van 3W zijn gemeld betreffen vooral  
(58 stuks) de VCK dienstverlening. Hierover is uitvoerig gecorrespondeerd met de 
Opdrachtgevers en Eigenaar.

Complimenten 3W 

Categorie Aantal 
in 2015

Aanleiding(en)

Inkoop 1  • Medewerker heeft kennis van zaken, levert op tijd

Kunst 2  • Inzet GCCS digitale kunst
 • Professionele hulp overzicht collectie Dhaka

Caribisch Team 1  • Medewerker buitengewoon vriendelijk en adequaat

Vergoedingen 
buitenland

2  • Snelle betaling/afhandeling schoolkosten
 • Dank aan medewerker voor zijn jarenlange steun  

en toeverlaat

Voorbereiding 1  • Nuttige leerzame IAC-cursus

Advies 2  • Razendsnelle reactie op vraag
 • Afwikkeling personele dimensie plan van aanpak 

consulair Düsseldorf (ook voor Lokale Medewerkers)

Internationale 
dienstreizen

1  • Snelle afhandeling reisdeclaraties

Huisvesting en/of 
interieur

6  • Herinrichting kanselarij Stockholm
 • Samenwerking ter realisatie co-locatie Belgen  

Buenos Aires
 • Renovatie EP-delegatiekamers Straatsburg
 • Advies inrichting residentie Dhaka
 • Expertise, betrokkenheid, voortvarendheid  

realisering nieuw huurcontract kanselarij Luxemburg  
en besparing 30%

 • Goede adviezen m.b.t. residentie en kanselarij Slovenië

Civiele Missies 1  • Helder overzicht berekening DSA

VAM 1  • Goede en snelle afhandeling lastige case

Overig 1  • Gehele dienstverlening 3W

Lokale medewerkers 1  • Afwikkeling personele dimensie plan van aanpak 
consulair Düsseldorf (ook voor Advies)

Post en Koerier 1  • Flexibiliteit medewerkers koeriersstukken Caribisch NL

Materiële  
dienstverlening

1  • Super teamwork regelen crisismateriaal Burundi

Totaal 22



3W Jaarverslag 2015 | WereldWijd Werken

| 47 |

Interne klachten 3W

Categorie Aantal 
in 2015

Aanleiding(en)

Dienstreizen 1 SSP call niet tijdig beantwoord.

Huisvesting 1 Geen antwoord gekregen op ssp call betreffende vervan-
ging meubilair.

Post en goederen 4 Enkele maanden magazine niet ontvangen.
Retour gekomen post aan dochter op post vanwege nieuwe 
richtlijnen.
Retour gekomen studiemateriaal.
Naheffingstoeslag.

Verhuizingen 2 Wijze van inpakken, laden en opslaan van inboedel tegen 
UGRN/Voerman.
Verhuisboedel in opslag niet meeverhuisd, ondanks 
verzoek, uitblijven adequate oplossing verhuizer.

Lokaal personeel 2 Account voor attache niet tijdig beschikbaar (>4 weken na 
aanvraag).

Vergoedingen 
buitenland

1 Oude dagvoorziening niet tijdig uitbetaald.

Internationale 
functie*)

2 Onvrede over nieuw beleid selectieprocedure civiele 
missies.

Caribisch Team 2 Uitblijven van reactie op e-mails.

Informatie-
managment (intern)

1 Teleurstelling aanpak problemen en praktische oplossingen 
Planon. Systeem is niet klantvriendelijk.

 
*) klachten over de internationale functie zijn te laat afgehandeld omdat deze met de opdrachtgever besproken 
moest worden daar het beleidsvragen betrof. 

Klachten externe leveranciers

Categorie Aantal 
in 2015

Aanleiding(en)

VCK travel**) 58 Te vroeg ophaaltijdstip Schipholtaxi.
Verkeerde terugreisdatum op ticket.
Berekening wijzigingskosten i.v.m. verkeerde  
terugreisdatum.
Verkeerde bestemming terugvlucht op ticket. 
Klacht vertraging afhandeling reisaanvraag VCK.
Uitblijven offerte.
Fouten in reisdatum, reisklasse, e-mail adressen.

KLM 2 Onvrede over manier van uitkeuring.
Zoekraken bloedmonsters na medische keuring.

UGRN 2 Doorlooptijd.
Vergoeding van een claim.

 
**) Bij VCK zijn 58 klachten binnengekomen over de vertraging bij het afhandelen van reisaanvragen. Met VCK zijn 
op directieniveau gesprekken geweest over de niet toereikende dienstverlening. Er zijn een aantal maatregelen 
afgesproken in de processen die de verantwoordelijkheid zijn van de afnemers (volgen van de juiste processen en de 
volledigheid van de aanvragen). Over oplossingen/maatregelen in relatie tot verantwoordelijkheden van VCK zijn 
nog gesprekken gaande.

 
Uiteindelijk zijn alle bovenstaande klachten naar tevredenheid van de klant afgehandeld. 
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Webtrends
Uit onderstaande tabel lezen we af dat er vanaf mei 2015 structureel meer bezoekers zijn 
dan in 2014. Alleen de cijfers van de eerste 4 maanden 2015 wijken sterk af. Rijksbreed 
bleken de metingen deze maanden onrealistisch laag uit te vallen.  
De kijkcijfers worden over het algemeen door de redactieraad Rijksportaal als onbetrouw-
baar gezien en worden niet gecorrigeerd, ook niet na hertellingen. De tool zal ook in de 
toekomst niet verder worden ontwikkeld, omdat men over wil gaan op een ander 
systeem.

WerkenbijdeEU
De kengetallen van het WerkenbijdeEU zijn:
• Het aantal bezoekers aan de Meet & Greets: 626;
• Het aantal deelnemers aan de trainingen: 34;
• Het aantal Nederlandse laureaten (die bekend zijn geworden in 2015,  

van concoursen voor academici): 21;
• Het aantal bezoeker van de website WerkenbijdeEU.nl: 138.923.

Koeriersdienst
In 2015 heeft de Diplomatieke Koeriersdienst 7.604 Diplomatieke vrachtzendingen van en 
naar de posten verzonden. Het totaal aantal verzonden diplomatieke koerierszendingen 
van en naar de posten is 797.

Type zending Aantal

Diplomatieke vrachtzendingen van BZ naar de posten 4.750

Diplomatieke vrachtzendingen van de posten naar BZ 2.854

Diplomatieke koerierszendingen van BZ naar de posten 663

Diplomatieke koerierszendingen van de posten naar BZ 134

 

Webtrends 2014

Webtrends 2015
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Doorkijk naar 2016

2016 is een jaar waarin door 3W wordt gewerkt aan verdere stroomlijning binnen en 
buiten de organisatie. Binnen de organisatie ligt de nadruk op meer samenwerking en 
betere systeemondersteuning, en buiten de organisatie is de focus op verdere groei in de 
rolverdeling opdrachtgever en opdrachtnemer.

Beoogde resultaten
Hieronder zijn niet de resultaten gemeld die behoren bij de operationele dienstverlening 
van 3W aan haar opdrachtgevers, maar uitsluitend de resultaten op een meer strategisch 
niveau. 

3W wil uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het in 2015 vastgestelde evaluatie-
rapport van de Algemene Bestuursdienst (ABD) over 3W (rapport Vergossen). De nadruk 
ligt daarbij op het versterken van een ‘cultuur’ en wijze van samenwerking in de keten van 
de dienstverlening door 3W. Hiervoor is al binnen 3W het programma ‘3W nog beter’ 
gestart (zie hoofdstuk Dienstverlening). 

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) is onderdeel geworden van 3W, waarbij het CDC 
met het Front Office van 3W is geïntegreerd, waarbij zoveel mogelijk een stroomlijning en 
modernisering van processen en (geld)stromen wordt nagestreefd. 

Een ander speerpunt is het afstemmen van taken en taakverdeling zoals die voortvloeien 
uit de Business Case Regionalisering 2.0 (taakspecialisatie) waarbij 3W deel uitmaakt van 
een aantal Share Service Organisaties (SSO’s) die de taken van de Regional Support 
Offices (RSO’s) op termijn mogelijk zullen gaan overnemen. 

Het verder (ook rijksbreed) stapsgewijs uitrollen van Travel and Expense Management 
(TEM 3W), waarbij zoveel mogelijk harmonisatie van beleid wordt nagestreefd: dit is een 
belangrijk project voor 3W. 

3W gaat samen met de Directie Bedrijfsvoering (DBV) van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken vanuit de architectuur van de IT de automatisering naar een hoger plan tillen, zodat 
gestroomlijnde processen daadwerkelijk adequaat door systemen worden ondersteund. 
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de koppelvlakken met het project IRIS, waarbij 
de directie Financieel Economisch Zaken (FEZ) van Buitenlandse Zaken projectleider is. 
Daarnaast wordt ook een standaard ingevoerd voor de digitale vaardigheden van elke 
3W-medewerker. 

Een ander samenwerkingsverband met DBV is gericht op de rollen van opdrachtgever, 
kadersteller en opdrachtnemer op het gebied van huisvesting en vastgoed, onder meer 
door de uitwisseling van materiedeskundigen tussen beide directies en door nog betere 
afstemming van de cyclus van huisvestingsprojecten op de behoeften van beide directies. 
Er is al overeenstemming bereikt tussen 3W en DBV over tijdelijke versterking van de 
huisvestings- en vastgoedkolom bij DBV vanuit de expertise van 3W. 

Een ander samenwerkingsproject met DBV is de positionering en modernisering van 
post- en koeriersdiensten, zowel qua beleid als uitvoering. 

3W gaat ook de samenwerking met Defensie verder intensiveren, zowel aan de kant van 
de vraag naar 3W diensten als aan de kant van het aanbod ervan. 
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De gemandateerde eigenaar van 3W is de directie Financieel Economische Zaken van BZ. 
Met deze directie wordt de ontwikkeling van 3W tot een SSO gestimuleerd, die voldoet 
aan de voorwaarden van het eindbeeld zoals geformuleerd door SGO5 (Herinrichting 
Governance Bedrijfsvoering Rijk). Daarbij zijn kwaliteit, aansturing en bekostiging de 
sleutelwoorden. 
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E-mailadres: 3W@minbuza.nl 
Telefoon: 070 348 4333 
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