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Als deze iBestuur magazine op de mat valt, zijn de verkiezingen
achter de rug en wordt er gesleuteld aan nieuwe colleges. De nieuwe bestuurders,
en hun ambtelijke organisaties en de controlerende gemeenteraden, krijgen een
majeure operatie voor de kiezen: 3D. Dat klinkt als een kekke game, maar het is harde
werkelijkheid. Een spin-off van de Haagse werkelijkheid.
Sinds enige tijd hou ik een apart notitieboek bij in Evernote met voorbeelden van
die ‘Haagse werkelijkheid’. Kenmerk van de Haagse werkelijkheid is dat die niet per se
synchroon loopt met de echte werkelijkheid. Zoals een staatssecretaris voor Natuur die de
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straffen voor stropen gaat optrekken tot maximaal zes jaar gevangenis en een maximale
boete van 81.000 (waarom geen 80.000 trouwens?) euro, terwijl ik diezelfde dag een
interview lees met de directeur van Natuurmonumenten die uitlegt dat het buitengebied
wetteloos is geworden omdat de Nationale Politie zich niet buiten de bebouwde kom
laat zien en de natuurbeheerorganisaties nauwelijks meer BOA’s (BOswAchter’s) kunnen
betalen. Of een staatssecretaris voor Volksgezondheid die zegt dat de bezuinigingen op

Bent u, op welke manier dan ook, dagelijks met informatie bezig? Een goede
inzet van informatie en informatiemanagement is in deze tijd essentieel
voor het functioneren van organisaties. En soms doen zich complexe
situaties voor. Hoe vertaalt u politieke en bestuurlijke belangen en nieuw
geformuleerd beleid naar de inzet van ICT? Hoe legt u knelpunten of ICT
ontwikkelingen uit aan het bestuur? De Informatiemanagement Academie
(IMAC) van PBLQ HEC biedt u handelingsperspectief. Wij begeleiden u in
het vinden van antwoorden die werken in uw situatie. Dit doen we met
opleidingen en persoonlijk advies. Al 10 jaar is IMAC gesprekspartner en
opleider op het gebied van informatiemanagement in de publieke sector.

verzorgingstehuizen geen bestaande gevallen treffen, terwijl in diezelfde week veertig
hoogbejaarden (de oudste was 100 jaar) in Wageningen ‘weer op zichzelf mogen gaan
wonen’ omdat de zorgverzekeraars het rijksgeld verdelen, en niet Den Haag.

De drie decentralisaties vormen de grootste verandering
van het sociale domein sinds mensenheugenis, met minder geld en in no-time. Om te
voorkomen dat de samenleving na 1 januari 2015 duurzaam ontwricht raakt, is een

Dit jaar starten de volgende opleidingen:

Meer informatie of inschrijven?
www.pblq.nl/imac
PBLQ HEC
Van de Spiegelstraat 12
2518 ET Den Haag
T 070 376 36 36
E imac@pblq.nl
I www.pblq.nl/imac

geoliede informatievoorziening conditio sine qua non. Ga er maar aan staan in een

Verbindersopleiding voor informatiemanagers
– 20e Verbindersopleiding

13 mei 2014

Masterclasses
– Werkvormen voor Business en IT-alignment
– De CIO kan het niet alleen
– Business Cases
– Cybersecurity voor managers
– Risicomanagement
– Politiek handelen binnen Informatiemanagement

22 en 23 mei 2014
23 en 24 september 2014
30 september en 1 oktober 2014
28 en 29 oktober 2014
11 en 12 november 2014
18 en 19 november 2014

Geaccrediteerde opleiding
– Master of Public Information Management

versnipperd ICT-landschap waarin bijvoorbeeld de 3D-regisseur in Leeuwarden al met
800 organisaties moet dealen. Natuurlijk zijn er altijd van die optimisten die er toch
tegenaan gaan, zoals de gemeenten en de IT-bedrijven die onder hoge druk in Living
Labs schaalbare IT-oplossingen co-creëren. En iBestuur natuurlijk, dat voor de betrokken
bestuurders en beslissers een visionaire mastercourse 3D organiseert.
Peter Lievense
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iBestuur magazine is er ook digitaal!
Elk kwartaal op de mat, als pdf via
iBestuur.nl en via de iBestuur app
voor iPhone/iPad. Download gratis in de
app store.
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Google schijnt al aan de elektronische contactlens te
werken, maar tot die tijd doen we het met Google Glass. Het
bionische verlengstuk voor iedereen die achttienhonderd euro
over heeft voor de mogelijkheid handsfree en zonder scherm
de wereld in te kijken en toch te internetten en filmpjes en
foto’s te maken. Of om automatisch gezichten te herkennen,
maar dat geldt alleen voor de hackers die de Glass kunnen
ontcijferen en hun eigen wil opleggen.
Tijdens het iBestuur Congres op 15 januari konden bezoekers één voor één op de foto met de elektronische bril van
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Google. Hier dagvoorzitter Ton Annink, in het dagelijks leven
secretaris-generaal op het ministerie van SZW, die de bril voor
de congresvideocamera uitprobeert.
Meer over het iBestuur Congres vindt u op de pagina’s 56
tot en met 67, met verhalen over datacenters, politie, veilige
software, forensisch onderzoek en het verslag van een levendig debat onder leiding van Toon Gerbrands, directeur van
voetbalclub AZ.
Blijft de vraag: moet de overheid aan de Glass? Lees daarover meer op de volgende pagina’s.
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De Google Glass has landed. Veel
mensen kijken ernaar uit om hem
op hun neus te zetten. Tegelijkertijd
is er nervositeit over het apparaatje.
Is het wat voor de overheid?
Door Cyriel van Rossum

Is de overheid toe aan
G

oogle houdt het lang spannend. De bril is officieel
nog een bètaversie en zal dat nog wel even blijven.
De noviteit was tot voor kort voorbehouden aan mensen die
‘een persoonlijke invite’ van Google hadden gekregen en de
eerste exemplaren zijn vanaf kerstmis maar mondjesmaat
naar Europa gekomen. Inmiddels worden er in Nederland
enkele tientallen per week ingevoerd, schat Chris Bannink.
Hij is thoughtleader mobile & invention bij CGI (voorheen
Logica). “Ik verwacht dat de aanvoer deze zomer doorbreekt
met honderden of misschien wel duizenden per week”, aldus
Bannink, die de bril op de iBestuur-dag in januari demonstreerde. De congresgangers dromden om hem samen om de
bril heel even op hun neus te mogen zetten.
Bovenhoek
Voor wie er nog geen heeft mogen uitproberen: de
charme ervan bestaat uit twee zaken. Ten eerste projecteert
de bril een opgeroepen beeld, of het nu om een foto, een
zoekopdracht of een mailtje gaat, via een prisma direct op
het netvlies. Je kunt de wereld om je heen gewoon zien,
maar in de rechterbovenhoek verschijnt het opgeroepen
virtuele beeld. Je kunt het gemakkelijk negeren door er niet
op te focussen. Het tweede aspect dat de bril aantrekkelijk
maakt is de handsfree bediening. Je stuurt het geval aan
met hoofdknikjes, knipoogjes en je stem. En, oké, er zit ook
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nog een mini-touchpad in de rechterpoot.
CGI neemt vast een voorschot op de markt die zal ontstaan voor Glass-toepassingen en is een tournee begonnen
langs alle mogelijke overheidsinstanties die nieuwsgierig zijn
naar het apparaatje. De directe beschikbaarheid van elke
denkbare informatie in je ooghoek opent vooral perspectieven voor ‘surveillanten’. Bannink: “Bij de overheid zijn dat
vooral ambtenaren met een toezichthoudende taak: agenten, milieu-inspecteurs, brandweerfunctionarissen, parkeerwachten. Maar ook ambtenaren die een meer servicegerichte
functie vervullen.”
Het is anderzijds denkbaar dat de overheid applicaties
ontwikkelt voor burgers die de Google Glass dragen. Zij zouden bijvoorbeeld supersnel melding kunnen doen van iets
dat ze niet zint in de openbare ruimte. Het gaat dan met
andere woorden om Burgernet-achtige zaken.
Grenzen
Bannink en zijn team krijgen op hun rondgang niet
alleen maar vragen over de mogelijkheden, maar ook over
de onmogelijkheden: de grenzen van het gebruik. “Het gaat
dan om vragen als: in hoeverre moet de overheid een faciliterende rol spelen? Is er beleid nodig om het gebruik juist
in te perken? Vanuit het oogpunt van privacy en verkeersveiligheid zullen er toch grenzen moeten worden getrok-

een bril?
ken”, aldus Bannink. In thuisland de VS is nog geen beleid
gevormd. Er was wel een rechtszaak in Californië om een
boete voor het achter het stuur dragen van de bril. Bewijzen
dat de bril ‘aanstond’ bleek lastig.
De thoughtleader is tot nu toe vooral opgevallen dat
nog niet is uitgemaakt wie er nu eigenlijk gaat over de bril.
“Sommige instanties nemen een afwachtende houding aan,
andere durven vooruit te lopen op de rol die de bril kan
gaan spelen. Laat ik het zo zeggen: er is meer dan één partij
die denkt de regie te hebben. Van een onderlinge afstemming is nog geen sprake.”
Ommetje
“De eerste reflex van de overheid is regelgeving produceren, om evidente wantoestanden uit te sluiten, maar ik hoop
dat dankzij dit soort vernieuwingen ook meer aandacht
komt voor technologisch burgerschap”, zegt prof. dr. PeterPaul Verbeek. Hij is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de TU Twente en gaat in het kader van een NWOstudie naar de rol van techniek in de samenleving onderzoek
doen naar ‘nieuwe vormen van de openbare ruimte’ onder
invloed van de Glass. “De technologie grijpt heel diep in
het leven van normale mensen en vergt ook veel van ze. Ze
moeten een zekere mate van technologische geletterdheid
verwerven: inzicht in de rol van technologie en weerbaar-
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heid ten opzichte daarvan.”
De bril zal volgens Verbeek de sociale ruimte gaan veranderen. “Zeker als er een functie als gezichtsherkenning
op draait. Google heeft het downloaden daarvan op de bril
naar eigen zeggen geblokkeerd, maar hackers hebben dat al
kunnen omzeilen. Weinig mensen staan erbij stil, maar al
dat vrolijke taggen op Facebook bezorgt Google een immense
database voor gezichtsherkenning.” Dit soort functies zal
niet alleen de sociale interactie veranderen, maar ook de
openbare ruimte, denkt de hoogleraar. “Een IND-beambte
hoeft maar een ommetje in de Bijlmer te maken om illegalen
te spotten. Als de openbare ruimte krioelt van de wandelende cameraatjes, wat betekent dat voor de beleving van
vrijheid en privacy? Misschien worden mensen bewuster van
de reikwijdte van sociale media en gaan ze minder informatie delen.”
Verbeek ziet ook genoeg mooie dingen in het verschiet:
zo zou je leersituaties op je werk die je lastig vindt, kunnen
opnemen en delen met je collega’s, coach of docent. Overigens is het allerminst zeker dat de bril een succes wordt:
“Het zou best kunnen dat Google wordt afgetroefd door
Apple met de smartwatch waaraan dat bedrijf werkt.”
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De ontwikkeling van
de digitale overheid is
voor verantwoordelijk
minister Ronald Plasterk
een geleidelijk proces.
Het jaar 2017 is dan
ook geen harde deadline
voor volledig digitale
communicatie met de
overheid. Maar somber is
hij niet.

D

e minister is net terug van een debat met een Tweede Kamercommissie over eID. Dat was heel wat minder hectisch dan zijn vorige
ontmoeting met de volksvertegenwoordigers, die hij ternauwernood overleefde. Laconiek schuift hij aan voor een gesprek over informatieveiligheid en ‘verplichtende zelfregulering’, de databerg van de overheid en de
digitale overheid van 2017. Maar voor Plasterk blijkt ICT ook onlosmakelijk
verbonden met zijn leven als wetenschapper. Met DNA en ruitjespapier.
De overheid is een grote databerg. Bent u ervoor dat de overheid die
informatie openzet, zoals Obama dat heeft gedaan?
“Ja, even afgezien van de privacyaspecten, ben ik ervoor om particulieren en bedrijven de gelegenheid te geven om die informatie te gebruiken
om dingen te kunnen realiseren die we tot nu toe niet deden. Ik zag laatst
een interessante toepassing waarbij de gegevens uit het Kadaster over
de leeftijd van gebouwen werden gekoppeld met digitale kaarten, zodat
je ineens via kleurcodes kunt zien hoe oud de bebouwing in straten en
wijken is. Dat werd mogelijk omdat een of andere slimmerik heeft bedacht
dat je met bestaande en openbare bestanden zoiets kunt doen.

Ronald Plasterk

Zo snel als het kan en zo langzaam
als het moet
Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Zo kun je natuurlijk veel meer bestanden koppelen. Dat kan ook voor
het maken van beleid interessant zijn, door bijvoorbeeld sociaal-economische indicatoren te koppelen aan dingen die in steden gebeuren. De
overheid heeft natuurlijk enorm veel data en kan daarmee als launching
customer nieuwe activiteiten stimuleren die dan ook voor anderen in de
samenleving beschikbaar komen. Daar kan ik vanuit mijn ministerie ook
een bijdrage aan leveren. We hebben sowieso de doelstelling om de interactie met de overheid in 2017 voor eenieder die dat kan en wil digitaal te
maken, dus we zijn er al volop mee bezig.”
Om die digitale overheid van de grond te krijgen moet de basisinfrastructuur bij de overheid wel eerst op orde zijn. Die bestaat op papier uit 23
digitale bouwstenen. De mensen die daaraan werken willen dat gemeenten dat nog dit jaar implementeren, anders wordt het uitgangspunt van
de digitale overheid per 2017 niet gerealiseerd. Zijn al die verschillende
elementen nou even belangrijk of is er een prioriteitenlijst?
“Het is op dit moment niet nodig om prioriteiten te stellen. We doen
het zo snel als het kan en zo langzaam als het moet. Mijn leraar Latijn zei
vroeger altijd bij proefvertalingen: ‘Het moet zo letterlijk als het kan en zo
vrij als het moet.’ We gaan niet op de rem staan, maar je moet je voortdurend wel realiseren of iets wel kan, of het verantwoord is, of de kwaliteit
goed is. Daar begint het mee. Werk je met goede en betrouwbare bestanden? Weeg je het aspect van privacy voldoende mee?”
2017 is dus een streefdatum, maar geen harde deadline?
“Nee. Het is een streefdatum en ik heb nu geen reden om die los te
laten. We gaan het proberen te halen, maar als op onderdelen blijkt dat er
nog een tussenstap nodig is, zullen we die moeten zetten.”

De overheid is wat anders dan de
patatzaak van om de hoek
Waar moet de overheid aan voldoen bij haar digitale communicatie?
“Je hebt in willekeurige volgorde vier criteria voor het digitaal opereren van de overheid. Ten eerste de kwaliteit van de gegevens. Als iets van
de overheid komt, moet je er als burger van uit kunnen gaan dat het ook
echt waar is. De overheid is niet zomaar een instantie. De overheid is wat
anders dan de patatzaak van om de hoek. Ten tweede is er de gebruiksvriendelijkheid. Aan een berg onoverzichtelijke gegevens heb je niks, dus
je moet het als overheid zo aanbieden dat iemand ook zijn weg kan vinden
in die gegevens. In de derde plaats moet de overheid zich altijd zorgen
maken over de veiligheid van de gegevens en het voorkomen van fraude.
Bestanden moeten dus goed zijn afgeschermd en in de vierde plaats moet
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Van ruitjespapier naar Big Data
“Toen ik als bioloog met mijn proefschrift op het
gebied van DNA-onderzoek bezig was, net in de tijd dat
je voor het eerst voor het eerst DNA kon aflezen, werd
je nog beperkt in je mogelijkheden om informatie goed
te kunnen verwerken. Dus ik heb aanvankelijk met ruitjespapier moeten werken. DNA bestaat uit vier letters
G A T en C en dat noteerde ik dan in die vakjes om het
te kunnen uitschrijven. Je kon een paar honderd van
die letters op een pagina krijgen en als er een fout in
bleek te zitten dan verschoof het aantal en dan moest
je het eigenlijk helemaal opnieuw uitschrijven omdat
het aantal per regel niet meer klopte. Geleidelijk aan
kwamen er ponskaarten, een grote centrale computer en
toen de desktop, waarbij voor het invoeren van gegevens
uiteindelijk geen menselijke tussenkomst meer nodig
was. Dat was de start van wat het humane genoomproject

is gaan heten, dus het op grote schaal aflezen van DNA
en dat kon alleen maar dankzij ICT. Zonder ICT had mijn
hele vakgebied niet bestaan. Ik was bij de eersten op het
gebied van informatica van biologische systemen en dat
heeft nu een heel hoge vlucht genomen. Dat is een apart
vakgebied geworden waar ik veel over heb gepubliceerd.
In de jaren tachtig kreeg ik het VPRO-wetenschapsprogramma op bezoek en ik was net bezig een e-mail naar
een collega in Cambridge te sturen. Dat wilden ze wel filmen. Grote verbazing over het feit dat je een regel tekst
vanaf een groen scherm in één keer kon versturen en
dat er dan binnen een minuut ook nog iets terugkwam,
helemaal uit Cambridge. Ik heb mezelf HTML geleerd om
mijn eigen website te kunnen maken. Ja, ik heb die hele
ICT-revolutie van binnenuit meegemaakt.”

de overheid de privacy kunnen waarborgen van de gegevens die burgers
met een bepaald doel aan de overheid beschikbaar hebben gesteld. Die
gegevens mag de overheid niet weer voor een ander doel hanteren.”
De overheid staat er wat dat laatste betreft niet echt goed op. Gemeenten die bijvoorbeeld slordig omspringen met het gebruiken van gegevens uit de Suwi-keten, allerlei veiligheidsvoorschriften niet toepassen
of zonder duidelijke aanleiding snuffelen in de gegevens van bekende
Nederlanders.
“De digitale revolutie is een geleidelijk proces. Gaandeweg dat proces
moet je met je veiligheidsbewustzijn meegroeien. Vroeger stond er misschien wel eens op een gemeentesecretarie een la open zodat onbevoegden
in de kaartenbak konden kijken. Toen werd in het ergste geval ergens een
map uit een la gelicht. Wanneer je dat kunt doen met niet één la, maar
met alle gegevens over alle burgers van Nederland, of wanneer je gericht
kunt gaan zoeken, neemt de schade van één zo’n poging tot insluipen
dramatisch toe. Je moet dus veel preciezer dan vroeger met dat soort dingen omgaan en dat zal men moeten leren. Het laconieke dat misschien bij
kleine bestandsbeheerders ooit bestond, dat kan nu niet meer.”
Informatieveiligheid is cruciaal voor het vertrouwen van burgers. Waarom wordt er op dat punt door elke overheidslaag gewerkt met het begrip
‘verplichtende zelfregulering’? Waarom zegt u niet gewoon dat het geen
verzoek is om toch vooral mee te doen met de programma’s om die informatieveiligheid te borgen, maar dat het gewoon moet!
“Bij sommige typen bestanden zeggen we dat ook en wordt dat wettelijk geregeld. Maar de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid in
de eigen organisatie ligt in eerste instantie bij de gemeenten zelf. Ik kan
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Cocreatie
V a n

uiteindelijk als het moet wel wetgeving als instrument gebruiken, maar
het gaat vaak niet om geboden en verboden, maar om de vraag hoe je het
nou inricht en opzet. Dan gaat het niet om 403 keer het wiel uitvinden.
In de taskforce die de informatieveiligheid onder de aandacht brengt zit
een aantal vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, maar ook vanuit het
Rijk, provincies, waterschappen en ZBO’s. We kunnen ervan uitgaan dat de
afspraken die daar worden gemaakt bindend zijn. Als de conclusie van de
taskforce is dat er iets is dat in de wet moet worden vastgelegd, kunnen
we dat alsnog doen.”

Het gaat vaak
niet om geboden en verboden, maar
om de vraag
hoe je het
nou inricht en
opzet

Is de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie voor u een
hoofdpijndossier? Er is veel vertraging en het is al dertig miljoen duurder dan begroot.
“Ik heb niet zo gauw hoofdpijn. Maar we hebben er nu een heel goede
programmaleider op en ik vind het programma zoals dat nu wordt uitgevoerd een goed programma.”
Hoe voorkom je dat de mensen de overheid als een digitaal monster
gaan zien? De ombudsman stelde onlangs dat de overheid zich terugtrekt in de computer. Steeds meer mensen beklagen zich over automatisch gegenereerde mailtjes van de kant van de overheid waarop je niet
kunt reageren. Niet iedereen lijkt blij met dit soort vooruitgang.
“We gaan digitaliseren om het voor de mensen en de overheid makkelijker en efficiënter te maken. Minder papier, betere service, snellere
dienstverlening. Neem als voorbeeld het verstrekken van parkeervergunningen. Dat scheelt tegenwoordig een hoop heen en weer gestuur van
papier. Maar burgers houden ook het recht om in persoon contact met de
overheid te kunnen hebben. Op dat punt neem ik de opmerkingen van de
ombudsman heel serieus. De overheid moet ook letterlijk een luisterend
oor bieden aan mensen die dat nodig hebben. En ik heb de Tweede Kamer
net toegezegd dat ik in een volgende rapportage over elektronische identiteit aandacht zal besteden aan de vraag hoe mensen die met verkeerde
gegevens in de systemen van de overheid zitten dat kunnen melden en
hersteld kunnen krijgen. Digitaal zakendoen met de overheid en de overheidsdienstverlening scoren – zo blijkt uit onderzoek – een voldoende bij
burgers. Het kan altijd beter en daar streef ik ook naar, maar ik vind het
beeld minder somber dan u schetst.”
Dwingt het streven naar een meer digitale overheid niet tot het vormen
van grotere gemeenten? We hebben al een geval gehad van een burgemeester die opstapte omdat zijn eigen gemeenteraad met hem ruziede
over een intergemeentelijk ICT-project waar hij ook leiding aan gaf.
“Gemeenten kunnen natuurlijk heel goed besluiten om met tien
gemeenten die klein zijn samen een ICT-infrastructuur aan te leggen of uit
te besteden, maar dat is voor het democratisch toezicht dan lastiger omdat
zo’n individuele gemeente dan niet meer zelf de baas over zo’n project is.
De uitdagingen op dat terrein kunnen ook een rol spelen voor gemeentebesturen bij de vraag op welke schaal ze hun bestuur willen organiseren
en bij de afwegingen over gemeentelijke herindeling.”
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Waardering voor
co-creatiepartners
I

n Nederland steken verschillende
gemeenten hun nek uit door te
werken aan de inrichting van de informatiepositie en werkprocessen in het sociaal
domein. Met stoom en kokend water,
want op 1 januari 2015 moeten ondersteunende ICT-systemen zijn ingericht.
De versnippering van gebruikte ICT-oplossingen in de ketens en netwerken maakt
de informatiseringsopgave complex. De
VNG heeft dit risico gezien en de verzamelde gemeenten hebben eind 2013 een
wijs besluit genomen. In vijf ‘living labs’
ging een landelijk traject van start om
te komen tot schaalbare ICT-oplossingen,
in te zetten in de werkprocessen van het
sociaal domein.

Marijke van Hees
Wethouder in Enschede en
voorzitter van Stedenlink
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Inzet en hergebruik van reeds ontwikkelde landelijke en decentrale systemen
van vele leveranciers is onontkoombaar.
Net als een intensieve samenwerking tussen betrokken (semi)overheden en instellingen. Een nauwe samenwerking met de
ICT-bedrijven, gericht op standaardisatie,
is nodig. Gelukkig heeft KING inmiddels
vele afspraken voor samenwerking met
leveranciers gemaakt. Aan de kant van de
lokale overheid en instellingen worden de
‘living labs’ ingericht in Zaanstad, Eindhoven, Leeuwarden, Utrecht en Enschede.
Die gemeenten zoeken van meet af aan
samenwerking met ICT-bedrijven. In de
komende maanden komen de resultaten van de vijf labs via KING landelijk
beschikbaar.
De start van het living-lab in het
oosten van het land heeft geleid tot een
aanbesteding. Gezocht: een co-creatie-

partner. Enschede, Losser, Dinkelland/
Tubbergen, Rijssen-Holten, Zwolle en
Apeldoorn (tezamen 545.000 inwoners)
werken hierin samen en hebben als één
aanbestedende partij een Europese aanbesteding gedaan. Deze is eind januari
afgerond. Er waren twaalf inschrijvingen en na een zorgvuldig selectieproces
is de positie van co-creatiepartner aan
het bedrijf Topicus gegund. Betrokken
partijen nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van
een aantal modules. Voor het ondersteunen van burgers en hun eigen sociale
netwerk; regie houden op de hulpvraag;
ondersteuning van sociale teams volgens
het principe van ‘één plan, één gezin en
één regisseur’ en een goed systeem voor
verantwoording van effecten van beleid
en geld. De resultaten moeten schaalbaar
en flexibel zijn.

De reactie van de ICT-brancheorganisatie op dit oostelijke aanbestedingstraject was, kort samengevat: een voorbeeld
van hoe het níet moet. Dit was wel het
laatste wat verwacht kon worden van een
organisatie die de afgelopen jaren groot
pleitbezorger is geweest van co-creatie en
precompetitieve samenwerking. Gelukkig
gaven de ICT-bedrijven die meededen aan
de aanbesteding dit signaal niet. Er is
samenwerkingsbereidheid bij leveranciers;
in het belang van de mensen. Het delen
van kennis is de basis voor de snelle ontwikkeling van innovatieve oplossingen.
Petje af voor die bedrijven die co-creatie
in het sociaal domein wel aandurven.

15

Online zaken

HUIDIGE SITU

ATIE

ORGANISATI

ES BEPALEN

Opvolger DigiD maakt einde aan wachtwoordenbrij binnen Nederland

HOE JIJ JE ON

LINE MOET ID

ENTIFICEREN

€

Eén standaard voor digitale sleutels moet een einde maken
aan de wirwar aan wachtwoorden die Nederlandse burgers
moeten onthouden voor overheid en bedrijven. Dit jaar staat
in het teken van de voorbereidingen voor het eID Stelsel, een
gestandaardiseerd centraal stelsel voor online identificatie en
authenticatie. Niet alle partijen staan te trappelen.

D

igiD, de inlogcode waarmee Nederlanders inloggen op webdiensten
van de overheid, heeft z’n langste tijd gehad. Er is een groeiende
behoefte aan een DigiD met een hoger betrouwbaarheidsniveau, een DigiD
in de vorm van een bankpas. Er komt een nieuwe nationale en uitgebreide
standaard, waarmee burgers zowel als bedrijven zich kenbaar kunnen
maken bij overheden, en ook burgers bij bedrijven. Het lijkt op de manier
waarop iDeal, het systeem van banken, nu werkt.
Met het eID Stelsel kan iedere Nederlander zich op dezelfde manier
identificeren: één of enkele – als het goed is veilige – login(s) voor verschillende sites en apps. Dit jaar beginnen de eerste proeven en in 2015 al
moet de invoering volgen. Markt en overheid hebben grote behoefte aan
een veilige en betrouwbare authenticatie, zeggen de ministers Henk Kamp
van Economische Zaken en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het
eID Stelsel is de belangrijkste stap naar de digitale overheid in 2017.

Door Peter Olsthoorn
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Onoverzichtelijk en onveilig
Ondanks overkoepelende systemen als DigiD en iDeal moeten surfers nu
nog veel wachtwoorden en identificatiemethoden gebruiken. Tezamen is
die inlogbrij onoverzichtelijk en onveilig, gezien het gebruik van dezelfde
wachtwoorden op veel sites en apps. Soms kun je volstaan met het telefonisch noemen van een geboortedatum en slingeren overal kopieën van
rijbewijs en paspoort rond.
“Elke website verschaft een eigen digitale sleutel, dus weer een sleutel
erbij aan mijn digitale sleutelbos. Dat gaan we omdraaien. Online aanbie-

Kredietwaard
ig?

NIEUWE SITU

y9802M1#p
y8902N2#w
y8902M1#w

Overheid
Ouder dan 18?

ATIE

HOE JIJ JE ON

LINE IDENTIFI

CEERT

Jij kiest zelf
waarmee je inl
ogt

?

Xa*P_L54

Verzekeraar

JIJ BEPAALT

eID Stelsel

Veel verschil
len
gebruikersnam de
en wachtwoorden
en

Webwinkel

Spanning overheid en
bedrijfsleven over eID

doen via het

€

minoes9

Webwinkel

Overheid

Identiteit?

eID

Grote digitale
sleutelbos

via eID

Rekeninggege
vens?

Bank

Verzekeraar

Jij geeft toe
ste
gegevens te mming om aanvullende
verstrekken zoa
ls:
€
Kreditwaardi

gheid

Voordelen va

<12
>18

Beroepsgroep

Leeftijd

En meer...

Bank

n het eID Ste

Minder wach
twoorden,
pasjes e.d.

Bescherming

en privacy

Minder ID-fra

ude

lsel

Meer en nieuw
e vormen
van dienstve
rlening

EU

>18

Wordt Europ

<12

ees geldig

Leeftijd is du

idelijk

ders maken hun sites en apps toegankelijk met sleutels die voldoen aan de
standaarden van het eID Stelsel”, zegt Hans-Rob de Reus van de Belastingdienst, een architect van het stelsel.
eID mag geen alomvattende profilering van personen mogelijk maken.
Burgerservicenummers blijven in het eID Stelsel dan ook verborgen voor
bedrijven, want die nummers zijn vrijwel uitsluitend voor overheden
bedoeld. Wel moeten bedrijven inloggende klanten kunnen koppelen aan
klantnummers.
Dat online privacy en beveiliging zo onder vuur liggen legt geen extra
druk op de initiatiefnemers. De Reus: “De Europese normen liggen zeer
hoog. Duitsland volgt hetzelfde traject als wij. Het is belangrijk dat je burgers heel goed voorlicht over het veilig omgaan met middelen.”
Dans om de DigiD-kaart
Het systeem moet vaststellen: wie ben je? Wat mag je? Namens wie of
wat handel je? De voorwaarden voor veiligheid en privacy zijn complex.
Er komt niet één overkoepelend eID-wachtwoord – dat zou te makkelijk
te omzeilen zijn. In plaats daarvan mikt de overheid op een elektronische
kaart met een chiplezer. Die kunnen marktpartijen als PostNL en KPN gaan
uitgeven, maar ook onderzoekt de overheid het uitgeven van een publieke
DigiD-kaart en -lezers. Het parlement moet dan wel akkoord gaan. De
kaart is het heikele punt. Deze moet beschikbaar zijn vanaf het eerste
kwartaal van 2015 en ‘massaal uitgegeven worden’ eind 2017.
Bij de plannen voor eID wordt veel gekeken naar betaalsysteem iDeal,
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De voordelen van het eID Stelsel volgens
Logius.

eID - Update
De Tweede Kamer toonde zich tijdens
overleg op 5 maart positief kritisch
over het voorstel voor een eID-stelsel.
De Kamer bepleitte bij monde van het
CDA geduld en goed overleg met de
markt. De PvdA vindt het belangrijk
dat de overheid de leiding houdt, open
standaarden hanteert en MijnOverheid
uitbreidt tot een volwaardig portaal. De
VVD vreest voor ‘weggegooid geld’ als de
overheid zelf investeert in een kaart en
wil dit aan het bedrijfsleven overlaten.
Minister Plasterk wil gebruik maken van
innovaties van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat wordt mogelijk met het te
vormen eID platform dat nog vóór de
zomer de voornemens voor het stelsel
onder de loep zal nemen.
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Betrokken partijen
De implementatie van het eID
Stelsel in Nederland raakt vele onderdelen van de overheid en de private
sector:
In de ontwerpfase:
• Ministeries van BZK, EZ, Financiën
(Belastingdienst) en V&J
• Universiteiten
• Adviesbureaus
• Consumentenbond
• College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
• Bits of Freedom (BOF)
• Autoriteit Consument en Markt
(ACM)
• Nationaal Bureau voor Verbindingsveiligheid (NBV)
• Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
(BPR)
• Manifestgroep (uitvoeringsorganisaties overheid)
Bij de uitvoering:
• Logius
• eHerkenning-partijen
• Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG)
• Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)
• Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
• Sociale Verzekeringsbank (SVB)
• Bureau Kredietregistratie (BKR)
• Bond van Verzekeraars
• (ICT-)Leveranciers
• Banken
• Thuiswinkel.org
• Internetproviders

een samenwerkingsverband tussen banken en webwinkels, als verlengstuk
van het internetbankieren. Als de banken meedoen aan het eID-stelsel,
dan zou je straks met één kaart bij banken, webwinkels en overheden kunnen inloggen.
“Het eID moet de hele mikmak gaan regelen, voor overheden, maar ook
voor bedrijven onderling en met consumenten. Een apart systeem erop na
blijven houden voor banken is niet goed”, zegt Elly Plooij, voorzitter van
de Stelselraad eHerkenning, het authenticatie- en autorisatiesysteem dat
al in gebruik is tussen bedrijven en overheden.
Maar meedoen is ingrijpend voor de banken. Ze moeten hun eigen
stelsels en kaarten aanpassen, terwijl met een generiek systeem hun eigen
veiligheidsrisico’s kunnen toenemen. Ze zouden bovendien vergoed moeten
worden, een bedrag van naar schatting tientallen miljoenen euro’s – plus
jaarlijkse kosten.
De banken staan daarbij niet te trappelen. De Rabobank laat weten
ondersteuning te willen bieden aan een eID Stelsel, maar vooralsnog louter
met ‘kennis en expertise’. ING oriënteert zich, maar ziet kansen om voor
eenvoudige functies, zoals het inschrijven van nieuwe rekeninghouders,
met eID te gaan werken.
Alleen ABN Amro, nog altijd staatsbank, is een stap verder: “We kijken
inderdaad naar de mogelijkheden van participatie in het eID Stelsel, in
overleg met de Belastingdienst. Dat zijn constructieve gesprekken.”
Maar de partijen hebben elkaar nodig. Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels in Nederland, vindt het essentieel dat de
authenticatie bij de entree van een webwinkel en de betaling van een aankoop in die winkel op elkaar aansluiten.
De gemeenten zien een volgende bui hangen bij invoering van eID. Ze
pleiten voor een ‘realistisch’ tijdpad voor de invoering van een DigiD-kaart.
Een ‘dubbele kaart’, dus een DigiD-kaart naast de huidige (W)ID-kaart
vindt de meerderheid niet wenselijk, onder andere vanwege de kosten en
het ongemak voor de burger.
Verzet van bedrijven
Voor authenticatie van bedrijven gebruikt de overheid al een ander
systeem, eHerkenning. Bedrijven die eHerkenning bouwden en leveren willen dit uitbreiden tot eID. Martijn Kaag van leverancier Connectis vindt
dat eHerkenning leidend moet zijn en kan worden uitgebreid tot eID: “We
zijn in 2009 met eHerkenning gestart. De Belastingdienst en KvK waren de
eerste klanten, maar trokken zich terug omdat zij zich niet gehoord voelden door EZ. Jaren later blijken een nieuwe naam en een nieuw project
noodzakelijk om overheden op één lijn te krijgen. Er worden miljoenen
aan overheidsgeld verspild.”
De Reus: “Onzin. Het eID Stelsel kan niet als ICT-project gezien worden, het is meer een documentatieset met daarin standaarden. Het stelsel
eHerkenning kostte evenmin tientallen miljoenen.”
In de jongste versie van eHerkenning kunnen ook consumenten worden geauthenticeerd. “De vraag is wel hoeveel consumenten hier gebruik
van maken. eHerkenning wordt niet direct breed geadopteerd zoals eID
naar verwachting wel”, zegt Paul Alfing van Thuiswinkel.org. De organi-
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satie van inmiddels 2000 webwinkeliers pleitte krachtig voor de invoering
van serviceproviders voor eID, net als winkels voor alle betalingsvormen
één tussenpersoon kunnen kiezen. Die tussenpersoon staat in de plannen
nu opgenomen als ‘eID-makelaar’.
Thuiswinkel.org is daarbij voorstander van softwareoplossingen en niet
van een kostbaar en kwetsbaar token ofwel kaartsysteem. “Onze wens is
te komen tot one-click-buy waarbij identificatie, betalen en bezorgen met
één keer aanmelden geregeld zijn. Mobiel iDeal is een goed uitgangspunt.
Consumenten registreren eenmalig met eID en kunnen vervolgens betalen
met vijfcijfer-pincodes”, aldus Paul Alfing.
Overheid of markt
Mocht die kaart er toch komen, dan met een leidende markt, aldus
Alfing: “Als de markt voorziet in voldoende werkbare ID-middelen voor een
stelsel, kan de overheid volstaan als toezichthouder. Als de overheid zelf
middelen gaat uitgeven zoals een eID-kaart, dan moeten deze complementair zijn aan wat de markt biedt.”
De markt vreest overigens dat de overheid die zelf (net als nu met
Logius) het heft in handen neemt met eigen, gesubsidieerde eID-kaarten

Bij de plannen
voor eID wordt
veel gekeken naar
betaalsysteem iDeal
en hoge (keurings)eisen stelt, een gezonde concurrentie frustreert. De
Reus spreekt dit tegen: “Dit klopt niet. De infrastructuur ontwikkelt de
markt als geheel, te weten het authenticatielandschap in Nederland. Een
eventuele DigiD-kaart is daar een onderdeel van.”
Tijdens een recent PIMN-seminar over ID-fraude, gehouden bij Capgemini in Utrecht, was Carel Mackenbach van Digidentity in Den Haag zeer
kritisch over het ID-beleid en de fraudebestrijding van de regering. Hij
stelde de Britse overheid ten voorbeeld, die de authenticatie aan de markt
overlaat, binnen centrale kaders die de overheid samen met het bedrijfsleven opstelt. Zo neemt Digidentity deel in een consortium van onder
andere de Post Office, dat het Britse ‘DigiD-platform’ levert.
Mackenbach ziet wel verbetering met het eID-plan en juicht de dialoog
die De Reus met het bedrijfsleven voert van harte toe. “Simpel gezegd is
DigiD 1.0, de UK heeft eID 2.0 en Nederland gaat richting eID 3.0 met de
specificaties, vooral de beveiliging en brede acceptatie.”
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Tussen 2004 en
iPhone Touch ID
VVD-kamerlid Zsolt Szabo diende in
2004 een motie in voor een stelsel. De
regering beloofde dit uiterlijk 1 januari
2007 te effectueren, maar er komt tien
jaar bij.
De markt ging door. Apple presenteerde een iPhone met herkenning van
vingerafdrukken, Touch ID, bedoeld om
toegang te verschaffen tot de telefoon
en later wellicht ook voor authenticatie bij aankopen in de iTunes-winkel.
Ook derden zullen er straks gebruik van
kunnen maken. Microsoft (met Nokia)
en Sony (telefoons en spelcomputer)
komen er ook mee.
Reinier van der Drift van het bedrijf
Authasas gelooft dat de Nederlandse
overheid geen eID Stelsel met eigen
infrastructuur moet opzetten: “Het is
zot dat we als samenleving een dure
infrastructuur optuigen met een technologie die en oud en failliet is.”
Jaap Kuipers, initiatiefnemer voor
het Platform Identity Management
(PIMN) spreekt het tegen: “De nationale overheid als verschaffer en bewaker
van identiteit moet voor deze belangrijke functie wel de regie houden. Zeker
waar het om standaardisatie gaat.”
De Reus: “Het probleem bij de commerciële initiatieven is dat ze niet
uitwisselbaar zijn met elkaar. Het eID
Stelsel wil dit oplossen door een standaard te creëren. Kern daarvan vormen
privacy en security by design. We
moeten een balans vinden tussen drie
tegenstrijdige ontwerpeisen: gebruikersgemak, privacybescherming en
opsporingsmogelijkheid bij fraude.”
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P i n k R o c c a d e

De werkvloer als
verbindend element voor
de zelfwerkzame burger
Terecht staat zelfwerkzaamheid van de
burger centraal in gemeentelijke ICT-plannen
rond de decentralisaties en dienstverlening.
Vernieuwende ICT bespaart kosten en verhoogt
de kwaliteit en efficiency. Lokale overheden
doen zichzelf echter tekort door alleen te
focussen op deze aspecten. Want juist ook in
de combinatie van digitale en persoonlijke
dienstverlening zijn welkome innovaties
mogelijk.

R

ecent hebben ruim honderdvijftig gemeentelijke professionals in regionale sessies met PinkRoccade Local
Government hun ervaringen en ambities met elkaar gedeeld.
Daarbij ging het om de ICT-ondersteuning van de decentralisaties. De meningen en verwachtingen verschillen soms
aanzienlijk. Maar waar men elkaar vindt is de constatering dat
een decentralisatie-oplossing alle mogelijke uitvoeringsvarianten moet kunnen ondersteunen. Alleen op deze wijze kunnen
gemeenten en regisseurs integrale dienstverlening realiseren.
De variëteit in uitvoeringsmodellen is groot; van zelf alle taken
in het sociale domein uitvoeren, via (gedeeltelijke) uitbesteding
naar shared service centers en andere varianten op de netwerkorganisatie. Deze uiteenlopende mogelijkheden komen voor de
burger samen op de werkvloer. Want het zijn immers mensen-
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van-vlees-en-bloed die de dienstverlening uitvoeren. Het werk
van begeleiders, coaches, klantmanagers en gezinsbegeleiders
is mogelijk dankzij vlekkeloze virtuele informatiestromen.
Thuiszorghulp schrijft een rapportage. Foto: Nationale Beeldbank.
Digitale keukentafel
Aan de keukentafel bij de cliënt spreekt de gemeentelijke
dienstverlener dezelfde taal als de burger. Ook de digitale
ondersteuning moet zo dicht mogelijk op de beleving van de
burger zitten. Dit kan worden gerealiseerd door functionaliteit
te bundelen in apps die in portalen aan betrokkenen beschikbaar worden gesteld op basis van hun rol in het proces. Dus
de burger moet net zo makkelijk in een burgerportaal kunnen
werken als de zorgaanbieder in een zorgportaal. Er ontstaat een
integraal klantbeeld dat voortdurend wordt verrijkt met nieuwe,
accurate en actuele data. Dit verbetert niet alleen informatieprocessen, maar maakt het proces echt toegankelijk voor de
burger. Hiermee komt een hogere mate van zelfwerkzaamheid
en daarmee efficiency binnen handbereik. De technologie is
voorhanden; een aantal gemeenten bereidt zich al voor op het
werken met de ‘keukentafel-app’; als opstap naar een geïntegreerde uitvoering van de decentralisaties.
Balanceren
Zelfwerkzaamheid helpt de gemeente haar dienstverlening
aan te passen aan de veranderende wensen van de burger.
Alleen maar inzetten op digitalisering is daarom onvoldoende.
Juist moderne ICT kan als geen ander – ook! – bijdragen aan het

verbeteren van de dienstverlening aan de keukentafel. In de
ideale situatie is informatie direct beschikbaar en zijn scenario’s ter plekke inzichtelijk voor de cliënt. De zelfwerkzame
burger hoeft hiermee niet zelfzoekend te worden. Dat geldt
zeker voor kwetsbare groepen die hun richting op de digitale
snelweg minder goed kunnen vinden. Daar staat echter een
veel grotere groep tegenover die zelf alle relevante informatie wil en kan aanleveren en ophalen, online transacties met
de gemeente wil uitvoeren en er een digitale dialoog mee kan
aangaan.
Gemeenten hebben luttele maanden te gaan voordat zij
in de vorm van de decentralisaties de grootste uitdaging van
het decennium in praktijk moeten brengen. ICT is daarbij een
risico, maar maakt ook daadwerkelijke innovaties mogelijk; van
de wijze waarop lokale overheden werken en samenwerken tot
de manier waarop individuele hulpverleners persoonlijker en
beter burgers kunnen assisteren. En daar gaat ’t immers om.
Dat maakt de komende periode zo spannend, uitdagend en –
potentieel – succesvol.
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Bestuurlijke en uitvoerende
uitdagingen
Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden moeten de eisen van (kosten)efficiëntie, bestuurlijke
prudentie, transparantie en privacybescherming in balans
worden gebracht. Welke consequenties hebben politieke en
bestuurlijke wensen bijvoorbeeld voor het werk van hoofden ICT en eindverantwoordelijken voor Samenlevingszaken
en hun budgetmogelijkheden? Zij kennen de beperkingen
van technologie. Dienstverleners kijken primair naar de
behoeften van de cliënt. Bestuurlijke botsingen en wanorde kunnen het gevolg zijn. Daarom is het uiterst zinvol
om tijdig de risico’s te scannen op gebieden als governance,
de ICT-infrastructuur (bijvoorbeeld via een architectuurscan) en de betrokken stakeholders en hun belangen en
verantwoordelijkheden.

21

Glas
en
gas

V e r h o e f

Glas is het nieuwe gas
E

Move Smarter:
beschikbare infrastructuur slimmer gebruiken
De bereikbaarheid en mobiliteit in ons land staan onder druk.
We worden steeds mobieler, maar onze infrastructuur is niet eindeloos
uit te breiden. Het is dus zaak de beschikbare middelen slimmer te
gebruiken. CGI speelt daarin een vooraanstaande rol.
Als zakelijk en IT-dienstverlener beschikken we over technologische
expertise, maar ook over diepgaande kennis van het verkeers- en
vervoersdomein. Het helpt ons verkeersmanagementsystemen te
ontwikkelen die slim gebruikmaken van groeiende datastromen.
Beheerders en vervoerders krijgen daardoor toegang tot real-time
informatie en kunnen adequater reageren en beter plannen.
Reizigers ontvangen persoonlijke reisadviezen, (beroeps)chauffeurs
gaan milieuvriendelijker rijden. Zo dragen we bij aan een efficiënter,
duurzamer, veiliger en comfortabeler transport van mensen en goederen.
Over de weg, het water, het spoor en door de lucht.
Precies wat we bij CGI graag doen: concrete waarde toevoegen voor
onze klanten, de maatschappij én de BV Nederland.

www.cginederland.nl

Met Rijkswaterstaat werken we
aan het beheer en onderhoud
van ‘mission critical’ applicaties
voor het hoofdwegennet.

r zijn nog steeds woningen niet
aangesloten op het gasnet, en als
het aan de Groningers ligt is dat binnenkort helemaal niet meer nodig. Toch
is het van groot belang dat nutsvoorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.
Iedereen heeft elektriciteit, telefoon en
water. De nieuwe nutsvoorziening die
zich momenteel aandient heet breedbandinternet. Radio, tv, telefoon, internet, het wordt allemaal mogelijk gemaakt
door glasvezelkabels. Maar wie legt dat
aan? De markt, hoor ik de overheid al
zeggen.

Prof. dr. Chris Verhoef
Hoogleraar informatica en
wetenschappelijk adviseur
voor overheid en bedrijfsleven. Hij is bereikbaar
via x@cs.vu.nl

Experience the commitment®

Nummer 10 - april 2014

Nu ben ik niet tegen marktwerking,
maar als ik Adam Smiths boek the Wealth
of Nations goed begrepen heb, zijn er
voorzieningen waarvoor de overheid aan
de lat staat. Smith’s navolgers illustreerden dat met de businesscase van de
vuurtoren. Elke schipper wil graag een
vuurtoren, maar niemand kan er individueel voor betalen. Bij gebrek aan een
afrekenmodel is de overheid aan zet als
initiator.
Net als bij gas is het nooit rendabel
om in rurale gebieden glas in de grond
te werken. Dertig euro de meter is niets.
Ik zag een berekening voor Zevenhuizen
waarin ongeveer 1,7 miljoen euro voor
het aansluiten van 750 huishoudens door
de bewoners zelf moest worden opgebracht. Als iedereen meedeed zat het op
een kleine 2000 euro, maar als slechts
de helft meedeed werd het al 4000 euro.
Kortom, dit lijkt verdacht veel op de businesscase van de vuurtoren.
Breedband is allang geen luxe meer.
Kleine scholen en lokale zorg worden
wegbezuinigd. Buurtwinkels en bankfili-

alen verdwijnen. Dit kan allemaal worden
opgevangen via breedband. Precisielandbouw, melkrobots, allemaal mooi en
prachtig. Maar het gaat niet werken met
boerenbandbreedte. Aanleg van glasvezel
vergt een flinke investering, maar het
afrekenmodel rammelt.
In Nederland zien we op dit punt
beweging: in dagblad Trouw stond
onlangs een mooi verhaal over petities,
coöperaties, zelf sleuven graven en kennis bundelen zodat het wiel niet elke
keer opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Inderdaad! Hoe lossen ze dat op in
andere landen? Met bovengrondse glasvezel, aldus de beyond broadband cooperation in Engeland. Hoogspanningsmasten
blijken veelal glasvezel te bevatten om
de eigen installaties aan te sturen. Deze
dark fiber kan fungeren als de backbone.
Vervolgens worden de bovengrondse
elektriciteitsleidingen naar de huizen toe
gebruikt voor lokale distributie.
Je kunt er een kabel bijhangen met
alleen glasvezel. Maar als de bovengrondse leidingen toch al aan onderhoud toe
waren, kun je ook een elektriciteitskabel
nemen met glasvezel erin. Er zijn ook
technieken waarmee glasvezel om leidingen heen gewikkeld wordt. Kortom een
hele wetenschap op zich voor economischer te leggen glasvezel.
Of neem het riool. In Bournemouth
was het plan om 100 Mb/s uit de wc
te laten komen. Dat project is onhold wegens allerlei niet-technische
problemen.
Iedereen aan het glas vergt initiëren,
organiseren en investeren. Voor individuelen en private partijen is dit te groot.
Leest u Adam Smith er maar op na.
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Ploeteren met informatievoorziening

De druk van drie
decentralisaties
De deadline voor drie decentralisaties komt met rasse
schreden op gemeenten af. Op veel plaatsen wordt hard
geploeterd om uit te vinden hoe het straks moet met de
informatievoorziening. Want ‘één gezin, één plan, één
regisseur’ stelt daaraan veel eisen.

“W

Door Peter Mom
Beeld Blinkerd/Dreamstime/Stockfresh
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e moeten laten zien dat we het kunnen. Anders zegt de
Tweede Kamer: kom maar terug met die decentralisaties.”
Aldus VNG-directievoorzitter Jantine Kriens op de ‘Werkconferentie 3D’,
die haar organisatie en kwaliteitsinstituut KING 12 december in Rotterdam
organiseerden.
Wat was de wereld overzichtelijk toen 3D nog lengte maal breedte maal
hoogte was. Maar Kriens’ vrees betrof de drie decentralisaties. Van werk en
inkomen annex participatie, jeugdzorg en zorg voor en ondersteuning van
langdurig zieken en ouderen. “Het grote angstbeeld is dat gemeenten alle
tijd steken in het overschrijven van Haagse nota’s.”
Daarvoor (aan te nemen valt dat Kriens haar leden goed kent) biedt de
beschikbare tijd inderdaad weinig ruimte. Zoals Den Haag bepaalde moeten
gemeenten op 1 januari 2015 met hun nieuwe taken aan de gang. Een
majeure opgave, wat alleen al pregnant wordt geïllustreerd door de bijnaverdubbeling van gemeentelijke middelen. Nu krijgen gemeenten jaarlijks

18 miljard uit het Gemeentefonds; daar komt 16 miljard bij. Dat is dan ook
nog zo’n twintig procent minder dan nu aan die taken gespendeerd wordt.
Deze bezuinigingsopdracht maakt de operatie ‘majeurissimo’.
Geoliede informatievoorziening
“‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein.” Het regeerakkoord van het kabinetRutte II, waaruit dit citaat komt, dateert van 29 oktober 2012. Dat was
zesentwintig maanden voor de deadline. Duidelijk was en is dat gemeenten
alleen het niet redden. Helder was en is ook (zij het niet voor iedereen)
dat een geoliede informatievoorziening conditio sine qua non is. Hun koepel en kwaliteitsinstituut hebben daarom met voorlopergemeenten energie gestopt in wat op 29 juli 2013 verscheen als Eindadvies Verkenning
Informatievoorziening Sociaal domein (VISD, zie kader). Dat was zeventien
maanden voor de deadline.
Dat een buitengewone ledenvergadering van de VNG 29 november,
dertien maanden voor de deadline, voor de uitvoering van een inmiddels opgesteld plan van aanpak voor ondersteuning van gemeenten en
een activiteitenplan 8 miljoen euro vrijmaakte, ziet de één als teken van
urgentiebesef, terwijl de ander meewarig wijst op de 130 miljoen die voor
het NUP werd uitgetrokken. Dan zegt de één weer dat NUP-bouwstenen
ook cruciaal voor 3D zijn. Dat zo’n zeshonderd personen de genoemde
werkconferentie bezochten, twaalfenhalve maand voor de deadline, illustreert in ieder geval de lokale honger naar informatie over de complexe
exercitie.

Zes actielijnen
De Verkenning Informatievoorziening Sociaal domein focust op zes producten c.q., actielijnen, waarvan een
eisenprogramma voor een regiesysteem er één is. Dit document van 170
pagina’s wordt uitgewerkt in specificaties. Burgerportaal (ook voor gegevensinzage) en ‘zelfredzaamheidsapps’
zijn een andere. Dan ICT-standaarden,
technisch en semantisch (‘Wat is een
gezin?’), een gemeentelijk gegevensknooppunt (bundeling van onder meer
SUWInet en CORV), een systematiek
voor beleidsinformatie en statistiek,
en privacy/beveiliging (stappenplan
privacybeleid, modelconvenanten,
modelplan informatiebeveiliging).

Oranje-rood
Het gaat om het overhevelen van taken en klanten (transitie) en
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tevens om het vernieuwen van de uitvoering (transformatie). Beoogd wordt een integrale benadering over drie subdomeinen heen en voor het hele gezin. Immers: één plan. In
een ‘Gateway Starting Gate Review’, waarin het VISD-traject
in september tegen het licht werd gehouden, rijzen grote
twijfels. Er is ‘niet […] gekozen voor reductie van complexiteit’. Ook is sprake van ‘een groot aantal autonoom opererende stakeholders’, van ‘onzekerheden […] over de feitelijke decentralisatietrajecten en de uitkomsten daarvan’, van
‘een uiterst beperkte doorlooptijd voor de daadwerkelijke
implementatie’, van ‘een onduidelijke rol- en taakverdeling

Zaanstad, het antwoord schuldig blijven op een zaalvraag
naar de ICT-ondersteuning. “Daar moeten we nu aan gaan
werken. Soms moet je bestanden inzien. We moeten dat nu
gaan ontwikkelen.”
Zaanstad is net als Utrecht, Eindhoven, Leeuwarden en
Enschede ‘living lab’, volgens KING-omschrijving ‘gemeenten
die experimenteren met oplossingen voor informatievoorziening in het sociaal domein’. Van de genoemde acht miljoen
krijgen deze plaatsen samen één miljoen; de andere zeven
zijn bestemd voor een ondersteuningsprogramma, dat de
living lab-resultaten moet coördineren en verbreden naar

Wat leg je vast? Wat kun je
delen? Wij willen voor januari een
gedragscode voor wijkteams hebben
tussen VNG en KING’ en van de vaststelling dat ‘het bewustzijn van het grote belang van informatievoorziening – en de
daarbij aanwezige risico’s – bij de bestuurders lang niet altijd
aanwezig lijkt te zijn’. VISD kreeg vooralsnog de code ‘oranjerood’ mee, wat betekent: dringend aanpakken die risico’s.
Hierover op de werkconferentie en op het KING-congres
16 januari (elfenhalve maand voor de deadline, duizend
bezoekers) geen woord. Wel veel enthousiasmerende, stimulerende, sensibiliserende en urgentiebesef-bevorderende
voordrachten die vooral grote lijnen schetsten, want er
moest nog veel worden uitgezocht en uitgewerkt. In de
deelsessie op het KING-congres ‘Hoe staat het met de drie
decentralisaties’ (geen vraag schijnbaar en aangeboden in de
rubriek ‘Inspiratie’) moest Corrie Noom, voorzitter van het
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein van het G32-Stedennetwerk en wethouder jeugd, onderwijs, zorg en welzijn van
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andere gemeenten, goede voorbeelden moet ophalen en het
veld (ICT-leveranciers, ketenpartijen) gaat coördineren.
Zelfredzaamheid
Behalve integraal benaderen is zelfredzaamheid het
parool. Pieter in ’t Hout (living lab Utrecht) vertelde op het
KING-congres dat zijn gemeente primair het ‘zelforganiserend vermogen’ van cliënten aanspreekt. Wie daarover onvoldoende beschikt, kan eventueel ‘basiszorg’ krijgen en als
dat ontoereikend is ‘aanvullende zorg’. Alles is erop gericht
de tweede en zeker de derde categorie zo klein mogelijk te
houden. De professional, die aan de fameuze keukentafel
of in het laagdrempelige wijkteam de vraag verheldert en
een adequate reactie daarop regelt, krijgt in Utrecht, anders
dan bij andere labs, summiere informatie. “Het is gevaarlijk
veel te weten”, stelde In ’t Hout. “Want dan ga je er met
een tunnelvisie heen.” Voor zelfredzaamheid wil Utrecht

experimenteren met big data en sociale media volgen. “We
willen boven water krijgen hoe het zit met zelfredzaamheid. Sociale media monitoren op de gevoelstoestand van
jongeren. Kun je daarover iets uit sociale media halen? Iets
doen voor vierjarigen kan effect hebben als ze twaalf zijn.”
In ’t Hout sprak reeds over ‘landelijk uitrollen’. Echter: “Het
kan een flop worden. Maar lukt het, dan hebben we goud in
handen.”
Leeuwarden werkt al sinds 2008 met wijkteams. Het zijn
er inmiddels vier en dit jaar gaat dat naar acht, elk zo’n tien
fte, ingevuld door gemeente en private instellingen. Geïntegreerd benaderen vraagt nieuwe vaardigheden. Een nieuw
functieprofiel en opnieuw solliciteren moeten medio 2014
de teams van juiste generalisten voorzien. De gemeente is
opdrachtgever, voor het eerstelijnswijkwerk vormen welzijnsinstellingen een coöperatie. Wijkteams kennen nu twee ICTsystemen voor klantcontacten, casusoverleg en plannen van
aanpak, één van de gemeente en één van de instellingen.
Daartussen moet nu worden gekozen. Het te kiezen systeem
is tijdelijk. Op basis van opgedane ervaringen volgt later
een aanbesteding voor een nieuw regiesysteem per 2017.
“3D-proof”, zegt informatieadviseur Tea Bouma.
800 organisaties
Op de werkconferentie schetste Joost Broumels, VISDprojectleider bij KING, drie informatiestromen van en naar
de 3D-regisseur: met cliënten en omgeving, opdrachtgevers
(3D-transitiemanager, college, raad) en aanbieders/uitvoerders. Hij sprak van ‘een waanzinnig groot veld’. In Leeuwarden was uitgezocht dat er gedeald moet worden met zestig
typen organisaties, in totaal 800 stuks. Er komen echter
geen afspraken met 800 organisaties, zegt Bouma. Ze verwacht heil van standaarden die onder KING-auspiciën worden
geselecteerd en ontwikkeld voor communicatie met het veld
en voor de verticale verantwoording naar Den Haag. “Boven
op die landelijke standaarden moeten gemeenten dan nog
wel zelf bepalen wat ze nodig hebben voor sturing op budget
en kwaliteit en voor horizontale verantwoording naar raad
en college.”
Veel ‘witte vlekken’ ziet Bouma nog. “Bijvoorbeeld hoe
te sturen op de nieuwe aanpak. Het stimuleren van zelfredzaamheid, minder dure zorg inkopen. Hoe doe je dat? Hoe
ondersteun je dat met ICT?” Leeuwarden zal op 1-1-’15 echt
niet alles klaar hebben. In elk geval wel, is het streven: een
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kortetermijnregiesysteem werkend in wijkteams, een burgerportaal, dossieroverdracht van oude naar nieuwe uitvoerders,
aansluiting op CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening, jeugdgegevensknooppunt tussen justitiepartijen en
gemeenten) en helderheid over privacy.
Het burgerportaal moet zelfredzaamheid stimuleren.
Daartoe vormt Leeuwarden met Almere, Schijndel, Bergen en
Wijchen de Vereniging EigenKrachtWijzer, die tools ontwikkelt voor het expliciteren van de vraag en zo mogelijk het
routeren naar een oplossing. “Er komen ook succesverhaaltjes bij om mensen te attenderen op alternatieve oplossingen. Bijvoorbeeld: vraag het de buurvrouw.”
Privacy is speerpunt voor living lab Leeuwarden. “Wat
leg je vast? Wat kun je delen? Voor welke gegevensverstrekking moeten klanten toestemming geven, voor welke niet?
KING maakt een impactanalyse. Wij willen voor januari een
gedragscode voor wijkteams hebben.”
Delen en meenemen
Hoe komt wat de labs uitdokteren terecht bij andere
gemeenten? Jantine Kriens riep in december alle gemeenten
op zich bij een living lab aan te sluiten. En Joost Broumels
kondigde een mail naar alle conferentiedeelnemers aan met
de vraag een contactpersoon door te geven, te melden bij
welk lab de gemeente aansluit en goede voorbeelden voor
collegagemeenten te verstrekken.
Gevraagd naar de respons laat KING weten dat geen mail
is uitgegaan. “Het idee dat je je als gemeente kunt aansluiten bij een living lab is niet helemaal conform de werkelijkheid, zowel bestuurlijk als procesmatig. Gemeenten kunnen
met living labs meedoen door kennisdeling, informatie krijgen over een aanbesteding en dingen die werken overnemen. En de living labs zelf proberen natuurlijk de gemeenten in hun regio en de met hen vergelijkbare gemeenten
mee te nemen.”
In Leeuwarden zegt Tea Bouma het zo: “Als living lab
doen we weinig extra’s of anders. We laten anderen meekijken en stemmen met KING af hoe onze producten voor
andere gemeenten een meerwaarde kunnen hebben. Met
KING, VNG en andere living labs reviewen we centraal ontwikkelde producten. Verder voeren we diverse overleggen
in de regio: Vereniging van Friese Gemeentesecretarissen,
directeurenoverleggen, een overleg met Groningen, Assen en
Emmen. In feite is het: overal olievlekjes creëren.” iBestuur
sprak Bouma eind februari. Dat was tien maanden voor de
deadline.
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b e d r i j v e n

Haarlem en Tilburg zoeken samenwerking met Antwoord voor bedrijven

Hoe zet je ondernemers
centraal op
Steeds meer gemeenten
herzien hun website rigoureus
om de burger centraal te
stellen, zoals Haarlem en
Tilburg. Maar hoe bedienen
ze die andere klant – de
ondernemer? Het vernieuwde
Antwoord voor bedrijven draagt
actiever dan ooit oplossingen
aan, onder meer door
webcontent beter vindbaar en
bereikbaar te maken op of via
gemeentelijke websites.
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A

ls burger of ondernemer hoef je
de deur niet meer uit voor een
dienst of een product van de gemeente.
Althans, steeds minder, als het aan het
Rijk ligt. Zo krijgen ondernemers met de
Wet basisvoorzieningen elektronische
overheid voor ondernemers vanaf 2017
het recht om ál hun zaken met overheden digitaal te regelen. Dat vraagt nogal
wat van gemeenten. En niet in de laatste
plaats van hun websites. Vormden die
voorheen een uitdijende bibliotheek van
overheidsinformatie, nu fungeren ze
idealiter als een overzichtelijk loket waar
bezoekers in een paar klikken vinden wat
ze zoeken.
Maar hoe bouw je de digitale bibliotheek om tot een klantvriendelijk
e-loket? Wiep Hamstra van internetadviesbureau De Staat van het Web heeft
daar een duidelijk antwoord op. Volgens
haar moet je voor een dergelijke metamorfose bereid zijn radicale keuzes te
maken. “Je zult moeten nagaan wat

een burger of ondernemer online wil en
die dienstverlening hoor je vervolgens
zo perfect mogelijk te organiseren.”
De methode die ze daarbij hanteert is
die van de zogeheten toptaken. “Je
moet nagaan wat bezoekers willen op
je website, welke taken ze het belangrijkst vinden om te verrichten. Dit zijn
de toptaken. Vervolgens organiseer je
die taken zo goed mogelijk. Dat doe je op
de website, maar ook achter de schermen waar duidelijk moet zijn wie binnen
de organisatie verantwoordelijk is voor
welke content.”
De toptakenmethode neemt een
hoge vlucht bij gemeenten die streven
naar excellente digitale dienstverlening.
Logisch, omdat het een compromisloze
manier is om een toegankelijke website
op te tuigen waarin de klant echt centraal
staat. “Het is een totale omslag in het
denken bij lokale overheden”, zo ervaart
Hamstra’s collega Simon Besters. “Ze
waren gewend om zelf te bepalen wat

gemeentelijke websites?
burgers en bedrijven moesten weten.
Maar burgers weten zelf heel goed
wat ze online willen doen. En dat
willen ze ook direct doen, in een paar
overzichtelijke stappen.”
Als een vlooienmarkt
Het streven naar een excellente digitale service kan nogal wat
teweegbrengen. Maar in Haarlem
schrokken ze niet terug voor de uitdaging om de gemeentelijke website
rigoureus op de schop te nemen.
“Daar waren enkele redenen voor”,
verklaart Mieke Bergkamp, hoofd van
het Mediabureau van de gemeente.
“Allereerst de zesduizend pagina’s
van de oude website met voornamelijk zendergerichte informatie. De
omvang was onbeheersbaar geworden, mede doordat de site decentraal
werd beheerd: iedere afdeling kon
haar eigen content plaatsen. Een van
de gevolgen was dat er veel verou-
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derde informatie op stond.”
Er was een tweede belangrijke
reden om de website te veranderen.
Bergkamp: “Vroeger ging je ‘surfen’
op internet. Het was als het bezoek
aan een vlooienmarkt: je snuffelt
eens wat rond. Het was pure vrijetijdsbeleving. Nu zijn bezoekers veel
zakelijker ingesteld. Ze willen snel
iets vinden en iets kunnen doen op
je website. Dan komt het eropaan
de bezoekers excellent te bedienen
met een toegankelijke website. Die
toegankelijkheid wordt ook bekrachtigd vanuit het Rijk, dat met een serie
webrichtlijnen ervoor wil zorgen dat
zo veel mogelijk burgers goed worden
bediend.”
In 2012 begon Haarlem met de
voorbereidingen voor een vernieuwde
website. “In zogeheten digipanels en
met een bredere, jaarlijkse enquête
hebben we burgers gevraagd wat ze
op de gemeentelijke website zouden

Nieuw:
Ondernemersplein.nl
Ondernemersplein.nl is een initiatief
van het ministerie van Economische Zaken
samen met de Kamer van Koophandel, de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
de Belastingdienst, het Centraal Bureau
voor de Statistiek, de RDW en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten.
Op Ondernemersplein.nl regelen
ondernemers eenvoudig hun zaken met
de overheid en vinden zij antwoord op
al hun ondernemersvragen. De website
van Antwoord voor bedrijven wordt rond
de zomer uitgefaseerd en de content
over wet-, regelgeving en subsidie komt
op Ondernemersplein.nl. Antwoord
voor bedrijven ondersteunt de website
verder onder meer bij de usability en
vindbaarheid.
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Michiel Duijsings,
webmanager van de
gemeente Tilburg.

Mieke Bergkamp, hoofd
Mediabureau van de
gemeente Haarlem. Foto :
Marisa Beretta.

Van de 2500 pagina’s op de oude site bleven er slechts zo’n 250 over op Tilburg.nl
willen doen en regelen”, vertelt Bergkamp. “Daaruit kwamen 160 taken naar
voren. Dit was de basis om de vernieuwde
website verder uit te werken. We hebben alle 160 taken een plek gegeven op
de nieuwe website. De zes belangrijkste
staan op de homepage: die zorgen voor
65 procent van het bezoek. Uiteindelijk
bleven er van de zesduizend pagina’s nog
350 over.”
Oude informatie schrappen
Haarlem is geen uitzondering. Ook
de gemeente Tilburg heeft van excellente digitale dienstverlening inmiddels
praktijk gemaakt. Voor Michiel Duijsings,
webmanager van de gemeente, was het
denken in toptaken een eyeopener. “Je
snapt opeens wat mensen in je online
winkel komen doen. En dat kan best ontnuchterend zijn. Want dan blijkt bijvoorbeeld dat burgers helemaal niet zitten te
wachten op informatie die jij als gemeente zo belangrijk vindt.”
Aanvankelijk ging Tilburg ervan uit
dat de aanpak van de website een migratievraagstuk was: een kwestie van herindelen van de content. “Maar we kwamen
er al snel achter dat we om de mensen
in onze gemeente echt goed te kunnen
bedienen onze website helemaal opnieuw
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moesten inrichten”, zegt Duijsings. Net
als in Haarlem werd ook hier de omvang
van de website gedecimeerd. “We zetten
vooral het mes in verouderde informatie.
Van de 2500 pagina’s op de oude site bleven er slechts zo’n 250 over op Tilburg.nl.
Dat is een beheersbare omvang. De kwaliteit van deze content kunnen we borgen.
En dat is heel belangrijk, want bezoekers
horen vertrouwen te hebben in je online
service. De informatie moet kloppen, de
website moet werken.”
Om de gemeentelijke website te optimaliseren is het van belang dat de gehele
organisatie erachter staat, benadrukt
Duijsings. “De verantwoordelijkheden
voor een excellente dienstverlening
moeten gedeeld worden door alle betrokkenen. Dat is het geval in Tilburg. Er is
commitment bij de wethouder en de verantwoordelijke afdelingen nemen we mee
in het besluitvormingsproces.”
Ondernemers goed bedienen
De focus op excellente dienstverlening brengt ook een risico met zich mee.
Want wanneer de belangrijkste taken
voor burgers centraal staan op gemeentelijke websites, hoe zit het dan met ondernemers? Raken de ondernemerstaken
niet verstopt op de website of sneuvelen

ze zelfs niet helemaal als gemeenten uit
bezuinigingsoverwegingen besluiten
simpelweg pagina’s te schrappen? Zo ontstaat een information gap: een gemis aan
informatie voor ondernemers.
“Wij springen graag in dit gat”, zegt
Ellen Küller, manager van Antwoord
voor bedrijven. “Als onderdeel van het
ministerie van Economische Zaken maken
we landelijke wet- en regelgeving en subsidies voor ondernemers overzichtelijk
en toegankelijk. Deze webcontent stellen we als open data beschikbaar, zodat
gemeenten die informatie een op een
kunnen overnemen op de eigen website.
En dankzij ons directe contact met ondernemers kunnen wij continu de content
van Antwoord voor bedrijven verbeteren door juist die informatie waar vraag
naar is, beschikbaar te maken. En door te
zorgen voor klantvriendelijk geschreven
informatie. Met goede zoekmachinemarketing kan Antwoord voor bedrijven er
bovendien voor zorgen dat de gemeentelijke informatie voor ondernemers beter
vindbaar en bereikbaar is.”
Voor gemeenten, die veel met
ondernemersvragen te maken hebben,
kan Antwoord voor bedrijven een prima
vraagbaak zijn. Küller: “Zij mogen ons
gerust beschouwen als een backoffice

Zesduizend pagina’s; de omvang was onbeheersbaar geworden
wanneer een ondernemer hen belt met
een vraag over landelijke wetten, regels
of subsidies. We kunnen gemeenten als
geen ander wegwijs maken in de talloze
regelingen over bijvoorbeeld milieu, personeel of bedrijfsvoering.”
Voor Antwoord voor bedrijven gaat
het niet alleen om het informeren en
beantwoorden van de vraag van de
ondernemer, maar ook om betere (digitale) dienstverlening. Veel diensten voor
ondernemers zijn nog niet digitaal aan te
vragen. Dit komt omdat gemeenten niet
altijd goed uit de voeten kunnen met de
bouwstenen van de e-overheid. Of ze zijn
onbekend met het toepassen ervan. Antwoord voor bedrijven helpt gemeenten
knelpunten op te lossen bij het digitaliseren van hun dienstverlening, bijvoorbeeld
door het delen van ‘best practices’ en
door het agenderen van verbeterpunten
bij e-overheidsprogramma’s zoals Samenwerkende Catalogi en eHerkenning.
Samenwerking met gemeenten
Sinds 2006 kunnen ondernemers
onder meer via internet terecht bij
Antwoord voor bedrijven. Maar rond de
zomer verdwijnt de eigen website en is
de content van Antwoord voor bedrij-
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ven onder meer te vinden op Ondernemersplein.nl (zie kader). “Voor onze
dienstverlening hebben we geen aparte
website meer nodig”, vindt projectleider
Ruurd van Moock. “Ondernemersplein.
nl bedient ondernemers veel breder en
is een prima etalage voor onze informatie. Door ons niet meer te richten op

Ondernemersplein.nl
bedient ondernemers
veel breder en kan een
prima etalage zijn voor
onze informatie

de eigen website kunnen we onze tijd
besteden aan het verder verbeteren van
de kwaliteit en van de vindbaarheid van
onze content op alle andere plekken waar
ondernemers komen, zoals bij gemeenten. Met hen willen we de samenwerking
uitbouwen.”
De gemeente Tilburg heeft daar wel

oren naar. Ondernemers worden er al
op maat bediend via een aparte ingang
op de website: “We onderzoeken nu hoe
we samen met Antwoord voor bedrijven
informatie over landelijke regelingen het
best kunnen ontsluiten”, zegt Duijsings.
“Zij beheren deze content en kunnen
die met ons delen. Dat scheelt vele uren
redactiewerk per jaar en we weten zeker
dat de informatie klopt.”
Ook Bergkamp ziet voordelen in
samenwerking met Antwoord voor
bedrijven. “De visie van Haarlem is dat
de content die niet van ons afkomstig is
ook niet door ons beheerd moet worden.
Dat geldt bijvoorbeeld voor ingewikkelde
zaken zoals het regelen van een bouwvergunning. Daar komt informatie bij kijken
die wij als gemeente niet alleen kunnen
verzorgen. Dan kan het doorverwijzen
naar bijvoorbeeld Ondernemersplein.nl
een veel betere, meer klantgerichte keuze
zijn.”

Excellente websites
Benieuwd naar de gemeentelijke websites
van Haarlem en Tilburg? Ga naar:
- www.haarlem.nl/
inwoners-en-ondernemers
- www.tilburg.nl
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symposium

De toegevoegde waarde van cybersecurity
Mede mogelijk gemaakt door Capgemini.

Op 28 januari deelden Wil van Gemert, Ad
Reuijl, Douwe Leguit en Kees Birkhoff op het
iBestuur symposium in de Haagse Sociëteit de
Witte hun visie op de toegevoegde waarde van
cybersecurity met vijftig bestuurders en beslissers uit de publieke sector. Een verslag.

‘Airbags bouw je niet achteraf in’
zaken afzonderlijk moeten worden afgekaart. “De businesscase van ICT zelf wordt
negatiever, maar wel eerlijker.”

Cybersecurity:
Het positieve
van een dreiging
Cybersecurity zit sinds
‘DigiNotar’ bij bestuurders
wel tussen de oren, maar
ze zijn nog te reactief,
incidentgedreven en gericht op
de eigen organisatie. Ze zouden
van de nood ook een deugd
kunnen maken, zo bleek op het
symposium ‘De toegevoegde
waarde van cybersecurity’ van
iBestuur.
Freek Blankena

O

nze afhankelijkheid van informatiesystemen stijgt, het aantal
kwetsbaarheden daarin blijft gelijk en
de mogelijkheden van hackers om die
kwetsbaarheden uit te buiten worden
groter. Organisaties ondernemen wel
meer actie, maar de impact van mogelijke
beveiligingsincidenten neemt ook toe.
Wil van Gemert, directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum, somt op
het symposium de punten uit het ‘actuele
dreigingsbeeld’ feilloos op. “Maar we
moeten nog steeds van bewust naar
bekwaam”, zo parafraseert hij de laatste
versie van de Nationale Cyber Security
Strategie. Waaruit die bekwaamheid dan
bestaat? Bestuurders zullen zo snel geen
antwoord hebben.
Businesscase
Ad Reuijl, directeur van het Cen-
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trum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), waarin ZBO’s en
private partijen samenwerken, toont
zich pragmatisch en ziet het propageren
van cybersecurity als een voorzichtig
salestraject in de richting van de bestuurders. “DigiNotar gaf een schok, maar
je zou planmatiger met die zaken bezig
moeten zijn. Is het businesscasedenken dan een manier om het tastbaar te
maken? Bij ICT zelf is dat wel gebruikelijk,
maar bij informatiebeveiliging wordt het
al gauw te technisch voor bestuurders.”
Reuijl pleit ervoor informatiebeveiliging
voor het gemak te presenteren als een
kwaliteitsaspect van ICT – en als vaste
kostencomponent daarvan – en het ICTproject zelf te gebruiken om het aan de
man te brengen. Dat maakt bijvoorbeeld
‘security by design’ en ‘privacy impact
assessments’ mogelijk zonder dat die

Proactief worden
Dat voorkomt wellicht het doorschuiven van de informatieveiligheidsproblematiek, maar haalt het nog niet
uit de sfeer van ‘iets wat de IT-afdeling
moet oppakken’. “Het gaat om omgaan
met risico’s en dat is meer dan techniek alleen”, zegt Douwe Leguit van de
Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID). De ‘verplichtende zelfregulering’ die de taskforce
aan de man brengt moet ertoe leiden dat
overheidsorganisaties zich volop bewust
worden van hun risico’s. “Het besef moet
doordringen dat informatisering een

Securityproblemen
ontstaan vaak bij het
vernieuwen van oude
omgevingen

kernactiviteit is geworden van organisaties.” Hij noemt de DigiD-assessments
en het SZW-rapport over de gebrekkige
beveiliging van informatie in de Suwiketen als voorbeelden. “We moeten van
reactief naar proactief. Nu is het vaak: ‘we
hebben een probleem’.”
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Minder reactief zijn is mooi,
maar voor Kees Birkhoff, directeur
publieke sector van Capgemini,
gaan de stellingnames van zijn
collegasprekers eigenlijk niet ver
genoeg: die gaan te veel uit van de
dreigingen in plaats van de kansen.
Je kunt beveiligingsproblemen
ten eerste voor zijn met nieuwe
producten en diensten. “Daarmee
creëer je niet alleen nieuwe vormen
van dienstverlening, maar je kunt
nieuwe producten ook veel makkelijker cybersecure maken. Waar
vaak securityproblemen ontstaan
is bij oude omgevingen die worden
vernieuwd. Als je oude applicaties
ter beschikking gaat stellen aan
het publiek heb je altijd de securityvraag. Toen ze werden ontworpen
hadden we niet de dreigingen die
we nu hebben. Als de burger bij de
Belastingdienst zelf toeslagen kan
aanvragen via internet en ook meer
informatie krijgt, kun je die omgeving gelijk veiliger maken.”
Cybersecure zijn kun je daarnaast ook in je bedrijfsfilosofie
verankeren. “Je kunt wel iedere
keer incidentgericht werken, maar
je zou er eigenlijk van uit moeten
gaan dat die dreiging er altijd zal
zijn en daarmee rekening houden
in je bedrijfsfilosofie. Dus niet
défensief, maar óffensief cybersecure zijn. Dan kun je jezelf erúit
vernieuwen en jezelf veel beter
organiseren voor de kansen.”
“Kijk bijvoorbeeld naar de

Google-bril. Ik denk dat dat een
levensgroot securityvraagstuk is.
Het is natuurlijk een productvernieuwing, maar aan de andere kant
snijdt Google meteen het hele ethische vraagstuk aan: wat kun je met
die informatie en wat zie je dan de
hele dag van andere mensen? Ze
openen gelijk een nieuw venster
qua governance en ethiek, dat in
feite de voorsprong kan geven voor
nieuwe productinnovaties.”
De wendbaarheid – ook van de
overheid die vaak nieuwe wetten
(met nieuwe beveiligingsaspecten)
moet uitvoeren – neemt bij een
dergelijke ‘security-by-design’ toe.
“Als je het in je strategie incorporeert, zal een bedreiging veel
eerder ontdekt worden en op een
wendbare manier aangepakt kunnen worden. Je kunt makkelijker
anticiperen, maar bij product- of
dienstenvernieuwing kun je er ook
omheen manoeuvreren. Je hoeft
het niet alleen te verslaan of aan te
pakken, maar misschien doet het
zich helemaal niet voor.”
Birkhoff heeft een mooie
metafoor: “Als je airbags in een
auto ‘af fabriek’ bestelt, kost je dat
niet veel meer en iedereen vindt
het inmiddels logisch dat ze erin
zitten. Maar als je achteraf airbags
moet inbouwen moet je de auto
voor veel geld verbouwen en de
vraag is nog steeds of het wel gaat
werken.”
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Nationaal actieprogramma Connecting Mobility
Het nationaal actieprogramma Connecting
Mobility (voorheen Beter geïnformeerd op
weg) van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu is gericht op het verbeteren van
de dienstverlening aan weggebruikers met
betrouwbare en actuele informatie, en
tegelijkertijd op het realiseren van effectiever
en efficiënter verkeersmanagement. Dit jaar
starten diverse projecten waarin nieuwe
technologie wordt ingezet om de files terug te
dringen, bijvoorbeeld met persoonlijk reisadvies
aan weggebruikers op basis van real-time

Foto: Nationale Beeldbank

Niet meer asfalt of meer
spoor, maar slimmer
omgaan met mobiliteit
is de oplossing voor
files en overvolle
treinen. Technologie en
informatie zorgen ervoor
dat reizen effectiever,
veiliger en duurzamer
wordt. Dat is beter
voor de reiziger, de
leefbaarheid en de BV
Nederland.

verkeersinformatie. “Een belangrijke taak
van ons programma is kennisontwikkeling en
-uitwisseling, nodig om geschikte coöperatieve
systemen tijdig en succesvol op de weg te
krijgen. We willen de katalysator zijn van de
vernieuwing die markt, kennisinstellingen en
overheid samen tot stand brengen. Daarom
monitoren we de projecten die relevante kennis
leveren. Dat kan ook interessante kansen voor
de export opleveren”, zegt Marja van Strien,
programmadirecteur Connecting Mobility.

Beter Benutten
Ook het programma Beter Benutten
richt zich op minder files. “Om precies
te zijn eind 2014 twintig procent minder
files op de drukste punten in Nederland,”
zegt Caspar de Jonge, programmamanager

Beter Benutten. Rijk, regio en bedrijfsleven
werken momenteel samen aan het behalen
van dat doel. Dit programma krijgt een
vervolg tot en met 2017, met een samenhangende reeks projecten in twaalf regio’s.

Mobiliteit kan effectiever, veiliger en duurzamer
N

ederlanders reizen graag en veel en dat neemt toe,
waardoor er tegenwoordig ook op zondag files staan. De
filedruk is weliswaar afgenomen, mede door de verbreding van
snelwegen. Maar de grenzen van nog meer asfalt zijn inmiddels
bereikt, financieel en ruimtelijk. Om de grote personen- en
verkeersstromen in goede banen te blijven leiden is steeds
meer IT nodig. Als vroeger in een stad de informatieborden
die verwijzen naar parkeergarages het niet deden, was dat
geen groot probleem. Als dat nu gebeurt, staat het verkeer
door de toegenomen drukte al snel vast. We zijn afhankelijk
geworden van deze systemen. “Als deze falen, heeft dat een
groot negatief maatschappelijk effect. Dat geldt voor allerlei
verkeersmanagementsystemen, van de borden met fileinformatie tot de software die sluizen bestuurt”, zegt Laurens
Lapré, business consultant Mobility bij CGI. Het ontlokt hem en
zijn collega Dirk de Groot, vice president Infrastructuur & Milieu
bij CGI, de uitspraak dat IT niet meer ondersteunend is aan
verkeersmanagement, maar dat verkeersmanagement IT ís.
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Persoonlijk reisadvies
CGI heeft in Nederland haar eigen expertisecentrum op
het gebied van verkeer en vervoer. Driehonderd professionals
doen er onderzoek en ontwikkelen er mobiliteitsoplossingen.
Wereldwijd zijn dat er drieduizend. Ze ontwikkelen een breed
scala aan oplossingen, zoals informatiesystemen die helpen
om beter te anticiperen op dreigende verkeersopstoppingen en
diensten die ervoor zorgen dat transporteurs vrachtwagens zo
min mogelijk leeg laten rijden. “We baseren onze oplossingen
uitsluitend op bewezen technologie. Daar kun je al heel veel
mee, veel meer dan de meeste mensen zich realiseren”, zegt De
Groot. Een belangrijke ontwikkeling is de overgang van systemen voor iedereen, zoals de informatieborden langs de snelweg,
naar persoonlijke informatievoorziening. Ruim tweederde van
alle Nederlanders heeft inmiddels een smartphone. Dat biedt
de mogelijkheid voor een persoonlijk reisadvies. “Daar ligt de
oplossing voor effectievere en duurzamere mobiliteit”, zegt De
Groot. Omdat CGI zoveel verschillende systemen ontwikkelt en

beheert, kunnen verrassende combinaties en diensten ontstaan. Lapré noemt als voorbeeld dat als informatie uit agenda’s
en routesystemen wordt gecombineerd, de deelnemers aan een
overleg via hun smartphones naar de voor hen meest logische
locatie kunnen worden geleid. Dit soort toepassingen staat ook
centraal in het programma Beter Benutten en het Nationaal
actieprogramma Connecting Mobility, die CGI met haar expertise
ondersteunt.
Intelligent verkeersmanagement
Verkeersmanagement wordt steeds intelligenter, mede
dankzij de ontwikkelingen in open data en big data. Dankzij
open data kunnen gegevens worden gedeeld en gecombineerd
voor oplossingen, zoals een app die een automobilist naar een
lege parkeerplek leidt of de treinreiziger naar een zitplaats. Met
de analyse van big data kan beter geanticipeerd worden op verkeersdrukte. Bovendien kan dit soort data in een simulatieomgeving worden gebruikt om te onderzoeken welke maatregelen
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het meeste effect hebben. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld
zien wat het effect is als op zaterdag gratis buiten het centrum
geparkeerd kan worden. Rijk, provincies en gemeenten zijn
momenteel bezig om een nieuwe generatie verkeersmanagementsystemen te implementeren, waarin simulatie een veel
belangrijkere rol zal spelen. Omdat verkeersstromen niet ophouden bij de bestuurlijke grenzen, is het evident dat de informatie
uit deze systemen toegankelijk moet zijn. Daarom worden ook
op veel plekken de knooppunten in dit dataverkeer vervangen,
een soort marktplaatsen waar deze informatie is te koppelen.
“Op deze manier kun je veel beter verkeersstromen analyseren
en kun je patronen gaan herkennen. Je gaat veel breder en daardoor heel anders naar vervoersstructuren kijken”, zegt Lapré.
Met als uiteindelijk gevolg dat reizigers snel en comfortabel op
de plaats van bestemming komen en Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar blijft.
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Meedoen kan alleen
met grond onder
I

n de troonrede van 2013 zei koning
Willem-Alexander ‘dat de klassieke
verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van
iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar
eigen leven en omgeving’. Fraaie woorden.
En een kopzorg minder voor de overheid: als
die er niet meer over gaat, hoeft die ook niet
meer alles bij te houden immers. Al onze
zorgen op het gebied van informatievoorziening kunnen we dan wat luchthartiger
opvatten. Als mensen zelf verantwoordelijk
zijn voor van alles, kunnen ze ook hun privacy wel regelen. Uiteindelijk: weg i-Bestuur?
Zou dat de boodschap kunnen zijn?

Tof Thissen
Algemeen directeur
van KING
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Nu telt ons land 6 miljoen vrijwilligers
en 3,5 miljoen mantelzorgers. 1,5 miljoen
jonge mensen gaan dagelijks naar school,
opleiding of universiteit, 7,5 miljoen mensen
werken, miljoenen mensen doen dagelijks
boodschappen, miljoenen mensen zijn
dagelijks onderweg op de snelwegen en in
het OV van onze samenleving. Wie participeren er eigenlijk niet en wat is dat dan:
participeren? Of hebben we het alleen over
de mensen die een inkomen hebben uit het
stelsel van sociale zekerheid, voorzieningen
en zorg?
En wat wordt er eigenlijk bedoeld met de
term ‘verantwoordelijkheid nemen’? Waarom
zou zoiets als in de file staan géén individueel probleem zijn, iets waarvoor we in het
kader van de participatiemaatschappij onze
eigen verantwoordelijkheid zouden kunnen
nemen? Denk aan carpoolen, op andere

tijdstippen gaan werken, de trein nemen,
enzovoort. En waarom is werkloosheid dan
wél een individueel probleem?
Omdat we niet alles individueel kunnen,
hebben we bepaalde zaken in het collectief van de overheid geregeld. Die sociale
zekerheid maakte een einde aan een situatie
van armoede en gebrek. Toegang tot zorg
en onderwijs, onafhankelijk van de dikte
van je portemonnee, gaf en geeft generaties jongeren de kans zich te ontplooien.
Vaak uit eigenbelang ontstonden solidaire
regelingen om elkaar te helpen omdat je
ook wist: morgen kan het mij gebeuren.
En: een samenleving met grond onder de
voeten voor iedereen is stabieler, veiliger,
welvarender.
Waarom de verzorgingsstaat?
Waar ik mij zorgen over maak is dat het
loslaten kan doorschieten. Waarom hebben
we die verzorgingsstaat? Zoals de mens
schone lucht en water en aarde nodig heeft
om te ademen, te drinken en z’n voedsel te
verbouwen, zo heeft de mens grond onder
de voeten nodig als hij of zij oud wordt, niet
meer productief is, wanneer ’ie getroffen
wordt door werkloosheid, chronische ziekte,
handicap of pech…
Vanaf begin jaren negentig hebben we
nagelaten te definiëren wat we sociaal vinden. We hebben nagelaten daarover (politieke en maatschappelijke) consensus te vinden. We hebben nagelaten om bijvoorbeeld
met elkaar te concluderen dat we het níet
sociaal vinden om iemand dertig jaar werkloos in de bijstand te laten, terwijl we het

je voeten
wél sociaal vinden om de drempel tot de
voorzieningen laag te houden, maar de
ambities op participatie hoog te stellen.
De verandering van verzorgingsstaat naar
participatiemaatschappij heeft dan ook
het gevaar in zich dat mensen in een situatie waarin ze het niet kunnen gebruiken – ziekte, werkloosheid, ouderdom –
teruggeworpen worden op zichzelf terwijl
de grond onder hun voeten wordt weggeslagen. Het bestuur, Rijk of gemeenten,
dat maakt niet uit, moet dus altijd weten
wat er speelt, heeft de informatie nodig.
En soms heeft de overheid de plicht om
niet alleen over de informatie te beschikken, maar er ook iets mee te doen.
‘Solidair’ en ‘sociaal’
Mijn stelling is dat je zonder verzorgingsstaat meedoen voor mensen niet
meer mogelijk maakt. Zijn er dan geen
problemen? Jawel. Regelingen in de
sociale zekerheid blokkeren soms juist
het meedoen, vanwege het stigma of
vooroordeel waardoor je niet uitgenodigd wordt bij een sollicitatie of omdat de
regeling in zichzelf blokkeert. Je verliest
bijvoorbeeld je rechten, of het duurt te
lang waardoor je steeds verder achterop
raakt. Het is de paradox van de verzorgingsstaat. Wat mij betreft moeten we die
opheffen.
Om een participatiesamenleving
mogelijk te maken is er een stevige basis
nodig en die noem ik: de verzorgingsstaat
als conditio sine qua non om te leven. Net
als aarde, water en lucht.
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Hoe presteert uw gemeente?
Bekijk het op Waarstaatjegemeente.nl!
Weet u hoe uw gemeente het doet op het gebied van dienstverlening, zorg en
welzijn en veiligheid? En hoe de prestaties zijn in vergelijking met andere gemeenten? Op Waarstaatjegemeente.nl kunt u de prestaties van uw gemeente op allerlei
terreinen vergelijken.
Waarstaatjegemeente.nl is vooral bedoeld voor bestuurders, raadsleden, managers en beleidsambtenaren bij gemeenten. Natuurlijk is de informatie ook interessant voor andere gebruikers, zoals uw inwoners, onderzoekers en media.
Wat vindt u dan op deze site? Toezichtinformatie bijvoorbeeld: informatie over
de uitvoering van medebewindstaken in uw gemeente. Oftewel toezichtindicatoren
voor de wetten die u in opdracht van het Rijk of de provincie uitvoert. Dit instrument
op Waarstaatjegemeente.nl faciliteert het college in het transparant vormgeven van
de horizontale verantwoording aan de gemeenteraad. En het ondersteunt raadsleden bij het uitvoeren van hun controlerende taak.
Wilt u meer weten? Kijk dan op Waarstaatjegemeente.nl. Of neem contact op met
KING via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl of via 070 373 8008.
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EVRM, Artikel 8
Recht op eerbiediging van
privé-, familie- en gezinsleven
1. Een ieder heeft het recht
op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn
correspondentie.
2. Geen inmenging van enig
openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van
dit recht, dan voor zover bij
wet is voorzien en in een
democratische samenleving
noodzakelijk is in het belang
van de nationale veiligheid,
de openbare veiligheid of
het economisch welzijn van
het land, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare
feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden
of voor de bescherming van
de rechten en vrijheden van
anderen.

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66

Softcrow Trusted Electronic Services, contact 020-6962050
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erbijstering. Totale verbijstering. Dat
is wat ik ervaar bij de oorverdovende
stilte op het recente bericht dat de Britse
geheime dienst beelden van webcams van
Yahoo-gebruikers opslaat. Kan het ons
echt helemaal niks schelen dat de overheid letterlijk meekijkt in onze slaapkamer? Of denken we misschien nog naïef
dat het alleen Yahoo-gebruikers betreft,
of omdat wij brave burgers zijn en niet
interessant voor geheime diensten? Denken we dat alleen de Britten dit doen? Of
zijn we gewoon murw door het vergeefse
verzet tegen het onbegrensde bespieden?
Hoe is het te verklaren dat we niet
massaal naar het Malieveld trekken en
eisen dat de overheid uit ons privéleven
verdwijnt, en wel onmiddellijk? Het recht
op privacy is een fundamenteel recht,
niet alleen in morele zin, maar ook formeel wettelijk vastgelegd in Artikel 8 van
het Europees verdrag voor de Rechten van
de Mens (EVRM).
Ook Groot-Brittannië (en Nederland)
zijn hieraan gehouden. Dat het binnendringen van de privéruimte van burgers onder een van de uitzonderingen
genoemd in Art 8, sub 2 zou vallen, is
volstrekt ongeloofwaardig. Het bespieden via onze eigen webcams is een heel
ernstige inbreuk op het recht op privacy. Ik verwacht van de overheid dat ze
optreedt als mijn rechten op een dergelijke grove wijze worden geschonden.
Maar ik heb van de Europese regeringen
geen enkele reactie gehoord. Integendeel:
geheime diensten zouden zelfs nog meer
bevoegdheden moeten krijgen, terwijl er
zo evident misbruik wordt gemaakt van
bestaande bevoegdheden. Eigenaardig
overigens: overheden krijgen bevoegdheden van de burgers. Maar ik heb nog

nooit één politieke partij in een verkiezingscampagne horen zeggen: “Stem op
ons, en wij beloven u dat we u via uw
webcam gaan bespieden en de beelden
zullen opslaan.”
Integendeel: een Europese Richtlijn die ons recht op privacy beter moet
beschermen tegenover politie, justitie
en veiligheidsdiensten wordt vakkundig
gesaboteerd door de nationale regeringen.
Openbaarheid van bestuur wordt door
nationale overheden steeds verder ingeperkt door steeds meer te bestempelen
als ‘nationale veiligheid’, en dus geheim.
Zo krijgt de burger steeds minder mogelijkheden om de overheid te controleren,
zoals het hoort in een democratie.
Als de bescherming van de mensenrechten alleen nog kan worden afgedwongen door individuele burgers die bereid
zijn en de middelen hebben om jarenlang
te procederen tegen regeringen, dan
wordt de Conventie van de Rechten van
de Mens een dode letter.
De hoofdfiguur uit 1984 werd in zijn
eigen huis door camera’s van Big Brother
overal in de gaten gehouden. Maar er
was één hoekje waar hij uit het zicht was
van de camera. Dat was zijn stukje privacy, zijn enige vrijheid. Burgers hebben
er recht op zich veilig en onbespied te
wanen, en zeker in hun eigen huis.
Hoeveel langer pikken we dit? Of
geven we uiteindelijk maar toe, zoals
Winston in 1984?
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De prestaties van
overheidsorganisaties
verschillen onderling
vaak nauwelijks. De
scores per team variëren
echter aanzienlijk. Deze
opvallende conclusie uit
het overheidsprogramma
InternetSpiegel was
aanleiding voor een
onderzoek naar het
succes van teams. Daar
lijkt ‘winst’ te halen. Het
resultaat is gevangen in
een boek: De kracht van
High Performance Teams.
Door Nicole van der Steen

H

oe kan het dat er op teamniveau
zulke grote verschillen zitten in
prestaties? Dat was de centrale vraag van
het onderzoek dat auteurs Ben Kuipers
en Sandra Groeneveld van de Erasmus
Universiteit Rotterdam in samenwerking
met InternetSpiegel deden. Auteur Ben
Kuipers, tevens parttime organisatieadviseur, vertelt: “Er is ontzettend veel
onderzoek gedaan naar teamwerk, maar
wij hebben, heel bewust, heel specifiek
onderzoek gedaan in de publieke sector.”
De onderzoekers keken naar het functioneren van verschillende soorten teams
dwars door overheden heen – het Rijk,
provincies, gemeenten en waterschappen
– en zowel op management- als uitvoerend niveau.
Daniël van Geest, adviseur Internetspiegel bij ICTU, was betrokken bij het
onderzoek. “We wilden weten waar de
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Daniël van Geest, adviseur InternetSpiegel bij
ICTU (l) en Ben Kuipers van de Erasmus
Universiteit Rotterdam (r).

Zes kenmerken spelen een rol bij goed
teamwork in de publieke sector

‘Het team
lacune lag. Om de prestaties van de hele
organisatie te verbeteren moesten we
erachter komen waardoor sommige teams
goed functioneren en andere beduidend
minder.”
Afpellen
Volgens Kuipers heeft elke organisatie
succesvolle en matig presterende teams.
“Dat maakt dat scores tussen organisaties
onderling vaak minder verschillen. We
zijn laag voor laag gaan afpellen waarin
het succes van een excellent scorend
team zit.” De onderzoekers brachten
zes kenmerken naar boven waarmee
exceptioneel presterende teams – High
Performance Teams – zich onderscheiden:
teambevlogenheid, zelfmanagement,
doelgerichte samenwerking, taakgerichte
samenwerking, stakeholdergerichte
samenwerking en leiderschap.

Volgens Ben Kuipers heeft de teambevlogenheid een vliegwieleffect. “De
teamleden verbazen anderen met hun
resultaten. We hoorden letterlijk van
stakeholders van excellente teams: ‘Wat
krijgen zij veel voor elkaar!’” Het onderzoek bestond uit twee delen: een breed
kwantitatief onderdeel, opgevolgd door
een kwalitatief onderzoek onder zes High
Performance teams. Voor het kwantitatief
onderzoek kregen leidinggevenden en
medewerkers van 56 teams onder meer
vragen voorgeschoteld over de processen, de rol van het team en de factoren
die invloed hebben op de prestaties. Van
de zes High Performance Teams werden
de teamleden, de leidinggevende en een
stakeholder geïnterviewd. De focus hierbij lag op de onderlinge samenwerking
binnen de teams.
Van Geest: “Sommige leden van

maakt het verschil’
exceptioneel presterende teams waren
verrast door ons telefoontje. Ze hadden geen idee dat ze zo goed presteren.”
Van Geest en Kuipers noemen het team
beheer openbare ruimte in Waddinxveen
als voorbeeld. Het team beheert onder
meer de speelruimte, straten en andere
publieke ruimte. “Het heeft als motto:
‘Wij zijn er voor een schone, mooie
gemeente.’” Hij legt uit: “Een gezamenlijk doel blijkt heel belangrijk. Het is
een onmisbaar ingrediënt in het recept
voor succes.” Van Geest: “Het helpt om
te weten waarvoor je het werk doet, voor
wie en waaraan je nu echt bijdraagt. Dat
is niet zo vanzelfsprekend als het misschien klinkt. Je moet er een gevoel bij
hebben. Het doel moet raken aan ieders
passie.”
Kuipers komt in zijn werk als organisatieadviseur veel teams tegen die bij de
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vraag naar het gezamenlijk doel aangeven dat ze dat even moeten opzoeken in
het plan. “Dat spreekt natuurlijk boekdelen.” Daarnaast is een gezamenlijk doel
alleen niet voldoende. “Een team moet
dit vertalen naar de eigen taken en zich
realiseren hoe ieder in het team afhankelijk van elkaar is.” Volgens Kuipers helpt
passie voor een gezamenlijk doel met
publiek belang om buiten de kaders te
denken.
Begraafplaats
Hij haalt het team van Waddinxveen
opnieuw aan. Voor het onderhoud van de
oude begraafplaats was geen geld. Kuipers: “Het team heeft dit opgelost door
het werk anders in te delen, waardoor het
toch per jaar een aantal uur kan besteden
aan opruimen en schoonmaken van de
begraafplaats. Veel teams zouden ‘geen

geld’ als vaststaand feit zien en zich hierbij neerleggen.”
Van Geest ziet in het succes van de
High Performance Teams overeenkomsten
met de sport- en kunstwereld. “Kijk naar
succesvolle sportteams of een muziekband. Daar zie je soms heel duidelijk een
klik ontstaan waardoor de teamleden
boven zichzelf uitstijgen. Er ontstaat het
gevoel: ‘we gaan ervoor’. Ook in het werk
kun je samen in een flow komen, waardoor je werk je enthousiasme en energie
geeft, en de toewijding groeit.”
Een ander succesingrediënt is volgens
Kuipers en Van Geest een stakeholdergerichte samenwerking. Van Geest: “De blik
naar buiten – voor wie doen we het – is
heel belangrijk.” “En,” vult Kuipers aan:
“goede teams zijn altijd op zoek naar hoe
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Archief

InternetSpiegel en onderzoek
naar excellente teams
“Het vergt veel om bijzondere dingen tot stand te brengen. Coördinatie,
lef, doorzettingsvermogen, een helder doel, samenwerking en als die voorwaarden in een team samenkomen, kunnen er dingen gebeuren die anderen
voor onmogelijk houden. Teams zijn tot bijzondere dingen in staat.” Aldus
directeur Arbeidszaken Lucas Lombaers van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het voorwoord van het boek De kracht
van High Performance Teams over excellent presteren in de publieke sector.
InternetSpiegel is al jaren gefascineerd door de kracht van exceptioneel
presterende teams. In de honderden medewerkeronderzoeken die InternetSpiegel in de publieke sector heeft uitgevoerd, tegenwoordig samen met
Effectory, komen de goedlopende en ook die minder goedlopende teams
duidelijk boven drijven.
In het boek heeft InternetSpiegel, in samenwerking met de auteurs Ben
Kuipers en Sandra Groeneveld de ingrediënten beschreven die excellente
teams typeren. Er zijn volop goed presterende teams in de publieke sector
waarmee we ons allemaal kunnen spiegelen en die ons kunnen inspireren
door hun aanpak of inzet. Zes
van die bijzondere teams zijn
in het boek geportretteerd.
Hun achtergrond is divers,
van beheer van openbare
ruimte tot beleidsmedewerkers op een ministerie. Dat
illustreert op zichzelf al mooi
dat de potentie om te kunnen groeien tot een excellent
team in de interactie tussen
mensen zit. De omgeving
(regels, machtsverhoudingen,
financiën, enzovoort) is niet
de bepalende factor; op elke
bodem kan een High Performance Team groeien.
Voor InternetSpiegel is de verschijning van het boek een tussenstap in
een groter traject. De vraag in welke mate er High Performance Teams aanwezig zijn in publieke organisaties wordt een vast onderdeel in de resultaten
van de medewerkeronderzoeken door InternetSpiegel. En in samenwerking
met BZK en de Erasmus Universiteit gaat de zoektocht naar exceptioneel
presterende teams dit jaar volop door. Meer informatie over deze publicatie
of waar u deze kunt bestellen, zie www.internetspiegel.nl.

Alle High Performance
Teams hebben
een krachtige
leidinggevende die niet
zichzelf maar het team
centraal stelt

InternetSpiegel (ICTU) concentreert zich op het ondersteunen van organisaties in de publieke sector om beter te kunnen presteren. InternetSpiegel
wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK.
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het beter kan; ze willen voortdurend leren.”
Kuipers is ervan overtuigd dat iedere groep
een excellent team kan worden. “In de High
Performance Teams zitten vaak doodgewone
mensen die juist in hun samenwerking tot
uitzonderlijke resultaten weten te komen.”
Volgens Kuipers lijken vooral de mensen uit
de teams op uitvoeringsniveau op elkaar. “Ze
delen dezelfde waarden.” In managementfuncties ziet hij die gedeelde waarden ook wel,
maar is er meer behoefte om complementair
aan elkaar te zijn. Kuipers ziet geen enkele
invloed van het niveau, de leeftijd of de sekse
op de prestaties van een team. De onderzoeker verklaart: “Er zijn zowel goed functionerende teams die alleen maar uit mannen
bestaan als uit in hoofdzaak vrouw. Het maakt
niets uit.”
De leidinggevende heeft een belangrijke
rol in het succes van High Performance Teams.
Kuipers: “Maar deze heeft niet zoals je misschien zou denken een belangrijk aandeel
in de realisatie van de prestaties. Alle High
Performance Teams hebben een krachtige leidinggevende die niet zichzelf, maar het team
centraal stelt. De leidinggevende ondersteunt
alleen en heeft zelf geen directe invloed op de
prestaties. ”
Rijke verhalen
Volgens Kuipers bevat het boek De kracht
van High Performance Teams “rijke verhalen
van de zes excellente teams die zichzelf uitgebreid voorstellen. Ook kan ieder team een
zelfscan doen om te zien waar het staat. Het
boek biedt inspiratie en duidelijke handvatten
om mee aan de slag te gaan.” Van Geest wil
mensen in beweging brengen met de resultaten van het onderzoek. “We stimuleren teams
om zelf aan de slag te gaan. We nodigen de
goed presterende teams uit voor congressen
en bijeenkomsten. Met hun verhaal kunnen
ze andere teams inspireren. Want wie wil nou
niet met zijn team in een flow komen en met
elkaar betere prestaties neerzetten?”
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Verantwoord vervangen

versi e 1.0

Handreiking vervanging archiefbescheiden beschikbaar
Papieren originelen
weggooien omdat er digitale
kopieën zijn gemaakt? De
Handreiking vervanging
archiefbescheiden helpt bij
de afwegingen daarbij.
Onlangs verscheen de Handreiking vervanging archiefbescheiden als
eerste product van Archief 2020. In
dit innovatieprogramma werken alle
bestuurslagen samen aan duurzame
toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie. Archief 2020 is medio
2013 gestart en loopt tot en met 2016.
Belangrijke doelgroepen zijn informatiemanagers, archivarissen en hun
(bestuurlijke) opdrachtgevers.
Onomkeerbaarheid vergt
zorgvuldigheid
Veel overheden zijn vanwege de
digitalisering van hun werkprocessen
bezig met de vervanging van papieren informatie door digitale kopieën.

Vervanging impliceert vernietiging
van de originelen en is dus onomkeerbaar. Peter Diebels, projectleider van
de Handreiking vervanging archiefbescheiden: “Wat iedereen wil voorkomen is dat informatie verloren gaat
die van belang kan zijn voor verantwoording en bewijsvoering en/of als
historische bron. Daarom vergt vervanging grote zorgvuldigheid, zowel in
de voorbereiding als in de uitvoering.
Deze Handreiking helpt daarbij.”
Hulp bij maatwerk
De archiefwettelijke regels over
vervanging roepen regelmatig vragen
op. Een werkgroep van (ervarings)deskundigen stelde daarom in opdracht
van Archief 2020 deze handreiking
op. Diebels: “We hanteerden als uitgangspunt dat elk vervangingsproces
maatwerk is en dat vraagt om specifieke keuzes. De Handreiking leidt de
gebruiker in acht stappen door alle
afwegingen die bij vervanging aan de
orde komen. We gaan daarbij in op

fundamentele vragen over de voor- en
nadelen van vervanging, maar ook op
praktische vragen rondom onder andere beeldkwaliteit, procesinrichting en
kwaliteitscontrole. De Handreiking is
aangevuld met handige achtergrondinformatie, voorbeelden en modellen.”
Ervaringen delen, instrument
verbeteren
Anouk Baving, programmamanager Archief 2020: “De Handreiking is
een groeidocument. Een nieuwe editie
verschijnt op basis van de ervaring die
overheden opdoen. Daarom roep ik
gebruikers op om hun ervaringen met
vervanging te delen met elkaar en met
de werkgroep. Dat kan via het platform
BREED Netwerk (www.breednetwerk.nl/
group/substitutie) en via Archief 2.0
(www.archief20.org).”
De Handreiking is te downloaden
van de website van Archief 2020
(www.archief2020.nl).

Archief 2020
Archief 2020 stimuleert en ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Het programma geeft invulling aan de bestuurlijke innovatieagenda van het Archiefconvenant 20122016. Op zoek naar cofinanciering voor een innovatief project? Ga voor meer informatie naar www.archief2020.nl of
neem voor meer informatie over de Handreiking contact op met het programmabureau van Archief 2020.
Digitale duurzaamheid was het onderwerp van het maandelijkse ICTU Café in februari. Ook het Nationaal Archief
en Archief 2020 waren daar te gast. Erik Saaman, vanuit ICTU als projectleider digitale duurzaamheid betrokken bij het
Nationaal Archief over digitalisering van archieven: “Dit onderwerp verdient aandacht van iedereen die binnen de overheid informatie produceert.”
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C e n t r i c

Centric-expert Gerard Stroeve over het belang van passende informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging:

geen sluitpost, maar sleutelrol
Het ISMS vormt binnen de informatiebeveiligingsorganisatie het kwaliteitsproces rond informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging is veel breder
dan IT, is een proces en moet door de
hele organisatie worden gedragen,
stelt Gerard Stroeve van Centric. Een
ad-hocaanpak volstaat niet.

O

rganisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van
de informatievoorziening, ook binnen de overheid.
Zonder informatie liggen processen stil en is bedrijfsvoering
niet mogelijk. Als de informatie waarmee wordt gewerkt onjuist
is, niet beschikbaar is of op straat komt te liggen, kan dit grote
gevolgen hebben voor de organisatie. Gerard Stroeve, manager Security & Continuity Services binnen Centric, geeft samen
met zijn collega’s dagelijks advies aan organisaties over de
bescherming van informatie. Gerard: “Informatiebeveiliging is
niet langer een sluitpost, maar vervult een sleutelrol binnen de
bedrijfsvoering.”
Toenemende risico’s
Stroeve ziet dat de risico’s ten aanzien van informatievoorziening toenemen als gevolg van de ontwikkelingen van deze
tijd. “Denk daarbij aan trends als sociale media, mobiel werken,
BYOD, cloudcomputing en big data, die ook binnen de overheid
steeds meer opgang maken. Niet zelden wordt de uitdaging
om informatie goed te beschermen op ad-hocbasis aangepakt
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en is de aandacht nagenoeg uitsluitend gericht op de digitale
informatievoorziening. Er worden als het ware pleisters geplakt
die op enig moment weer loslaten. In de praktijk resulteert deze
aanpak in een beperkte aanpak van de issues en bovendien in
een willekeurig uitgavenpatroon.”

op de beveiliging van informatie ontwikkeld, met een aantal
uitgangspunten. “Voor Centric is informatiebeveiliging breder
dan IT en is het een proces en geen project. Daarnaast is informatiebeveiligingsbewustzijn binnen een organisatie en bij de
medewerkers essentieel.”

In control zijn
Met het toenemen van de afhankelijkheid van informatie
neemt het belang van een betrouwbare informatievoorziening toe. Om daadwerkelijk ‘in control’ te zijn is het volgens
Stroeve raadzaam continu en op een gestructureerde wijze
integrale aandacht te besteden aan de bescherming van informatie. Informatie moet op een weloverwogen, passende wijze
beschermd worden, afgestemd op de aanwezige risico’s. Daarbij
wordt idealiter procesmatig een antwoord gevonden op de volgende vragen:
Welke informatie moet er beschermd worden?
Welke dreigingen zijn er en wat is de impact van een eventuele verstoring?
Welke mate van bescherming is passend?
Welke beheermaatregelen moeten worden genomen?
“Door structureel antwoord te zoeken op deze vragen wordt
het beschermen van informatie onderdeel van de bedrijfsvoering en organisatiecultuur. Informatiebeveiliging is niet langer
een sluitpost, maar vervult een sleutelrol binnen de diverse
processen.”

Informatiebeveiliging is ten eerste breder dan IT. Beleid is
een van de belangrijkste pijlers van informatiebeveiliging, stelt
Stroeve. Het hoogste management moet het beleid formuleren, dragen en uitdragen naar de rest van de organisatie. “Niet
omdat derden dat eisen, maar vanuit een oprechte, intrinsieke
motivatie. Een valkuil is het concentreren van de aandacht op
enkel de IT-aspecten van informatiebeveiliging en/of op het
vertrouwelijkheidsaspect van digitale informatie. Het gaat echter om informatiebeveiliging in de breedste zin van het woord.”
Daarnaast is informatiebeveiliging een proces, geen project.
“De kern van goede informatiebeveiliging is om continu te
beoordelen welke maatregelen passend zijn en deze waar nodig
bij te stellen. De basis voor passende informatiebeveiliging
wordt daarom gelegd door het inrichten van een proces, het
Information Security Management System (ISMS).”

Vanuit een jarenlange ervaring met informatiebeveiliging
bij uiteenlopende organisaties, heeft Centric een heldere visie

Plan, Do, Check, Act
Het ISMS vormt binnen de informatiebeveiligingsorganisatie
het kwaliteitsproces rond (de inrichting van) informatiebeveiliging. Het proces omvat typisch de stappen Plan, Do, Check en
Act (PDCA-cyclus). Vanuit deze fasen kun je de diverse activiteiten om te komen tot passende informatiebeveiliging periodiek
en in onderlinge samenhang uitvoeren. Vanuit de diverse fasen
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kunnen er uiteraard projecten worden geïnitieerd om tot uitvoering van de activiteiten te komen.
Stroeve: “Om informatiebeveiliging als proces te laten
werken dient de organisatie dat proces te ondersteunen. Dit
betekent dat functies, rollen, taken en verantwoordelijkheden
gekoppeld moeten worden aan personen. Een belangrijke coördinerende functie is die van (informatie)beveiligingsfunctionaris. Het heeft de voorkeur deze rol niet binnen de afdeling IT te
beleggen, maar op een algemeen, breder niveau. Een managementforum kan de diverse onderdelen van de organisatie vertegenwoordigen en tijdens periodieke bijeenkomsten het proces
evalueren, incidenten bespreken en leerpunten formuleren.”
Informatiebeveiligingsbewustzijn bij het hoogste management én de medewerkers is essentieel, concludeert Stroeve.
“Het fundament voor informatiebeveiliging wordt gevormd
door het draagvlak vanuit het (hoogste) management. Om
dit draagvlak te creëren is inzicht nodig in de risico’s rond de
informatievoorziening en de gevolgen die een bedreiging voor
de organisatie kan hebben. Daarnaast is binnen het stelsel van
beheermaatregelen de factor mens een kwetsbare pijler. Het
bewustzijn rondom informatiebeveiliging draagt voor een groot
deel bij aan het verstevigen van deze pijler. In de optimale situatie is de aandacht voor het passend omgaan met de informatie
als een tweede natuur aanwezig bij alle medewerkers.”
Meer informatie over Gerard Stroeve, zijn blogs en de whitepaper
van Centric over informatiebeveiliging is te vinden op www.centric.
eu/gerardstroeve.
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E C P

Platform voor de Informatiesamenleving

Door Marieke Vos

Maak toegang tot zorg
makkelijker en zet in op toezicht
G

emeenten zien zich geplaatst voor
een forse uitdaging van enerzijds bezuinigen en anderzijds maatwerk
bieden in de zorg. Zij krijgen te maken
met een grote diversiteit aan partijen,
heel veel informatie en een politieke
druk om verantwoording af te leggen. Ze
staan echter niet alleen voor dit soort
dilemma’s. Want ook andere sectoren
worstelen met complexe regelgeving, een
beter en betaalbaar toezicht en minimale
administratieve lasten. Dat men daarin
van elkaar kan leren, stond centraal tijdens een deelnemersbijeenkomst van ECP
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in september vorig jaar.
Rode draad
Er zit een rode draad in de manier
waarop in veel sectoren de samenwerking
tussen toezichthouder en onderneming is
ingericht: ondernemingen en organisaties krijgen veel ruimte om op basis van
eigen inzicht beslissingen te nemen over
hoe ze willen voldoen aan de wettelijke
kaders. In ruil daarvoor moeten zij hun
organisatie en hun ICT zo inrichten dat
ze in staat zijn om continu te monitoren
waar er (gevaarlijke of risicovolle) afwij-

kingen ontstaan en daar onmiddellijk
actie op ondernemen. De toezichthouder
kan (al dan niet online) meekijken. Bij
afwijkingen gaan bedrijf en overheid in
gesprek; er worden niet meteen sancties opgelegd. Het bedrijf krijgt de kans
om maatregelen te nemen om fouten in
de toekomst te voorkomen. Dit levert
ondernemingen veel voordelen op. Zo
komt het in de export nauwelijks meer
voor dat een exportzending door de overheid wordt tegengehouden, omdat in de
keten allerlei waarborgen zijn ingebouwd
dat zendingen in orde zijn. Het levert de

overheid ook voordelen op, want door
vroegtijdig overleg en ingrijpen worden
incidenten voorkomen. Deze manier van
transparant toezicht leidt er bovendien
toe dat ondernemingen en overheid
minder vaak verzeild raken in dure en
tijdrovende conflicten, die voor geen
van beide partijen wenselijk zijn.
Gemeenten
Gemeenten kunnen bij hun nieuwe
taken voor zorg en welzijn leren van
dit transparante toezicht in andere
sectoren. Zij moeten immers hun nieuwe
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taken organiseren en in de gaten houden of de juiste zorg op doelmatige
wijze is verleend. Dit kunnen zij het best
organiseren door zorgvragers en zorgverleners een grote mate van vrijheid te
geven, zodat deze zelf de zorg kunnen
inrichten. De toegang tot zorg moet
gemakkelijk worden gemaakt en met
weinig regels omkleed.
In ruil voor die vrijheid mag van de
zorgvrager en de zorgverlener verlangd
worden dat ze voor zichzelf en de toezichthouder vast kunnen stellen hoe
doelmatig en effectief hun beslissingen

Ook in de chemische industrie wordt
geëxperimenteerd met verschillende
vormen van toezicht. Deze industrie
moet voldoen aan strenge (milieu)
regels. Met systeemgericht toezicht worden de systemen van deze industrie zo
ingericht dat deze zichzelf als het ware
grotendeels controleren. Het toezicht
kan dan anders worden ingevuld. De
provincie Brabant loopt hierin voorop,
men werkt er met diverse categorieën
waarbinnen bedrijven die deze systemen
gebruiken én jarenlang goed presteren
op het gebied van veiligheid en milieu
een lichtere vorm van toezicht krijgen.
Edith van Bellen-Weijnen doet als
jurist en milieukundige promotie-onderzoek aan de Rijksuniversiteit Utrecht
naar ‘naleefgedrag’ binnen de chemische industrie en het toezicht daarop.
Daarbij kijkt ze ook naar nieuwe vormen
van toezicht. Vertaald naar gemeenten en het sociale domein ziet ze een
aantal overeenkomsten. “Net als in de
chemische industrie hebben bedrijven
te maken met diverse overheden als
bevoegd gezag.” Een grote zorginstelling zal straks bijvoorbeeld afspraken
gaan maken met meerdere gemeenten.
Als die allemaal andere eisen stellen,
wordt dat voor die zorgverlener lastig.
En er is de (juridische) valkuil van
rechtsgelijkheid, want wat als bepaalde zorg in een gemeente wel wordt
verleend en in een andere niet? Het is
niet eenvoudig om deze systemen en
dit toezicht goed in te vullen, maar de
weg ernaartoe van veel overleg tussen
overheid en bedrijven is heel waardevol
omdat men elkaar goed leert kennen,
zegt ze. “Het gaat vooral over het vinden
van een juiste combinatie van harde
controle, zoals systemen, rapportage,
monitoring en fysieke waarneming, met
zachte controle, zoals samenwerking en
vertrouwen.”
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Foto’s: Stockfresh

Chemische industrie

In 2015 worden gemeenten
verantwoordelijk voor jeugdzorg en
zorg aan langdurig zieken en ouderen.
Zij kunnen bij het vormgeven van hun
toezicht hierop veel leren van andere
sectoren, stelt ECP - Platform voor de
Informatiesamenleving.

V a n
Belastingdienst

Foto: Notionale Beeldbank

Gemeenten krijgen in het sociale domein straks te maken met een
zeer diverse groep, van zorginstelling tot individuele zorgvrager. Hoe
houd je toezicht op zo’n grote diversiteit? Daar is wellicht wat te leren
van de Belastingdienst. Die ontwikkelde verschillende vormen van
toezicht, voor grote ondernemingen, particulieren en middelgrote en
kleine bedrijven.
Sinds 2004 maakt de Belastingdienst afspraken met grote ondernemingen. Die zijn transparant in hun administratie: de Belastingdienst
kijkt als het ware mee, waardoor deze ondernemingen bij hun belastingaangiftes voor veel minder verrassingen komen te staan. Met de
grote groep MKB’ers zijn dergelijke afspraken niet te maken en daarom
wordt daar voor andere oplossingen gekozen, vertelt Theo Klarenbeek,
adviseur Innovatie bij de Belastingdienst. “We brengen checks & balan-

ces aan in de administratieve keten van die anderhalf miljoen MKBondernemers.” Daarvoor ontwikkelde men onder meer samen met ECP
drie keurmerken: voor rittenregistratiesystemen, voor kassasystemen
en voor online boekhoudpakketten. Als ondernemers met systemen
met zo’n keurmerk werken, dan mag de Belastingdienst ervan uitgaan
dat hun administratie klopt. Klarenbeek: “Bijvoorbeeld kassa’s worden
nu vaak afgeroomd: de ondernemer haalt er contant geld uit en wist
de transactie uit het systeem. Met kassa’s met zo’n keurmerk kan dat
niet.” Hij kent een gemeente die alleen nog vergunningen aan horecagelegenheden afgeeft als die met kassasystemen met dit keurmerk
werken. Hoe is dit te vertalen naar het zorgdomein? Klarenbeek: “Met
grotere zorgaanbieders kun je als gemeente afspraken maken. Voor de
rest geldt: richt de systemen die de partijen in dit domein gebruiken
zodanig in dat het wel goed móet gaan.”
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zijn. Het gaat dan om gegevens die relevant zijn
voor de zorgverlener en zorgvrager. Bijvoorbeeld
over de kwaliteit van zorg in relatie tot de kosten.
Daarvoor is het van groot belang dat er informatie komt over kwaliteit en kosten van zorg.
Beroepsverenigingen spelen een belangrijke rol
in het vaststellen van richtlijnen voor goede zorg
en het vaststellen van relevante indicatoren,
bij voorkeur in gesprek met patiëntenverenigingen. Daarnaast is benchmarking belangrijk
om meer inzicht te krijgen: welke afwegingen
maken andere zorgverleners of verzekeraars in
vergelijkbare situaties? Wat bieden zorgverleners
in andere gemeenten? Verzekeraars spelen hier
ook een belangrijke rol, als zij de zorgkosten per
gemeente of groep zorgverleners inzichtelijk
maken. Dat overzicht is er nu nog niet; daar ligt
een belangrijke opgave voor zowel verzekeraars
als gemeenten en zorgverleners.
Transparantie
Gemeenten doen er goed aan om samen
met zorgverzekeraars deze transparantie te
realiseren. Met een systeem van richtlijnen en
bewezen effectieve zorgarrangementen kunnen
zorgvragers en zorgverleners hun eigen afwegingen maken. Gemeenten kunnen dan een aantal
principes of uitgangspunten met zorgverleners
en zorgvragers overeenkomen en zich vervolgens toeleggen op toezicht. Ze gaan in gesprek
wanneer zorgverleners of zorgvragers afwijken
van het gemiddelde en hebben, als ultieme stok
achter de deur, de mogelijkheid om zorgverleners
en zorgvragers hun autonomie van keuzevrijheid
te ontnemen.
Op deze manier wordt voorkomen dat de
decentralisaties leiden tot een woud aan regels
en papieren tijgers. Ook worden tijdrovende en
dure conflicten zo veel mogelijk vermeden. Alleen
al uit kostenoverwegingen zou deze aanpak de
voorkeur moeten hebben: een grote autonomie
van zorgvrager en zorgverlener, gekoppeld aan
hoge transparantie en intensief toezicht.

Kunnen gemeenten leren van toezicht in
andere sectoren, voor hun nieuwe taken in het
zorgdomein? Discussieer mee op ibestuur.nl!

T o l

‘Big data’ gaat over
maatschappelijke winst

Eric van Tol
Aanjager van het Doorbraakproject Big Data en
directeur van Andarr

Big data… je hoort er veel over. En dat is
niet gek nu er een ware dataexplosie plaatsvindt. Negentig procent van alle data wereldwijd is pas in de afgelopen paar jaar gegenereerd. En deze trend zet zich voort dankzij
het stijgende gebruik van mobiele telefoons,
de inzet van sensoren, satellieten en camera’s, steeds meer (huishoudelijke) apparaten
die op internet aangesloten worden, sociale
media-content, de automatische verzameling
van gegevens over consumentengedrag (Wifi,
cookies) en het groeiende aantal datasets dat
de overheid beschikbaar stelt als open data.
Denk bij deze ‘big open datasets’ aan
het Actueel Hoogtebestand Nederland dat
de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat op 6 maart jongstleden hebben
vrijgegeven. Deze digitale hoogtekaart geeft
van elke vierkante meter in Nederland tot op
5 centimeter nauwkeurig de hoogte en geeft
bovendien informatie over bouwwerken en
begroeiing. De omvang van deze geodataset loopt in de tientallen terabytes. En juist
de combinatie van deze dataset met andere
datasets biedt mogelijkheden om nieuwe
diensten en producten te ontwikkelen, zoals
gepersonaliseerde verzekeringspolissen,
(serious) gaming en het efficiënter plaatsen
van zonnepanelen.
Bij het noemen van terabytes dacht u
misschien: “Big data: dat gaat toch om grotere eenheden: petabytes, exabytes, zettabytes
en zelfs yottabytes?” Maar de crux van big
data is juist niet de grootte. Het gaat om het
combineren van heel verschillende sets van
gestructureerde en ongestructureerde data
en daar met automatische analyses waardevolle informatie uit halen.
Er valt veel meer winst te behalen als we
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grote en gevarieerde datasets beter leren
benutten. Denk aan perfect gepersonaliseerde consumentendiensten. Of slimmere
diagnoses en betere medicijnverstrekking op
basis van grotere aantallen patiëntgegevens.
Denk ook aan het IJkdijk-ontwikkelprogramma dat zich richt op internationaal vermarktbare dijkmonitoringsystemen. En denk aan
boer Jacob van Borne die in staat is om meer
aardappels te produceren met bijvoorbeeld
data uit sensoren in de tractor in combinatie
met KNMI-data of bodembemonsteringsdata
van andere boeren.
Ondanks het grote potentieel roept big
data veel vragen op. Vooral bij het MKB:
wat is het precies, in hoeverre is het een
nieuw verschijnsel, wat kunnen en mogen we
ermee, hoe pakken we het technisch aan en
wat levert het op in harde euro’s?
Als aanjager van het publiek-private
Doorbraakproject Big Data (www.doorbraakmetbigdata.nl) probeer ik het lerend
vermogen in big data te vergroten. Het is een
samenwerking van Big Data Value Center,
TNO, eScience Center, ECP – Platform voor de
Informatiesamenleving, het ministerie van
Binnenlandse Zaken en het ministerie van
Economische Zaken. Gezamenlijk willen wij
een boost geven aan nieuwe economische
activiteiten en willen we maatschappelijke
winst boeken in (semi-)publieke sectoren als
de zorg. We zetten inspirerende voorlopers in
Nederland als showcases neer en zetten een
marktplaats op voor aanbieders van big dataoplossingen, voor wetenschap en met name
ook voor MKB’ers en publieke instellingen
met vragen.
Big data…u gaat er nog veel meer over
horen!
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V a n

S c h e l v e n

Lonely
Lonely at the top
S

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur
inzake ICT
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tel, je ontvangt een bijstandsuitkering van de Sociale Dienst van
jouw gemeente. Wat verwacht je dan van
de gemeente, naast tijdige en volledige betaling van het wettelijke bedrag?
Wellicht niet veel. De paar schamele
grijpstuivers die je krijgt, zijn namelijk
net genoeg om niet in een houten kist
te belanden. In politiek correct jargon
heet het dat je van een ‘sociaal vangnet’
gebruikmaakt, maar dat is louter verhullend taalgebruik. Voor menig bijstandsgerechtigde is het immers een ware kunst
en strijd om te overleven. In dat licht
maak je je dus niet snel druk over de
vraag of jouw gemeente haar IT-zaakjes
rondom de bijstand wel op orde heeft.
Dikke kans echter dat dit laatste niet
het geval is, zo moet uit onderzoek van
de Inspectie SZW worden geconcludeerd.
Het rapport ‘De burger bediend in 2013’
over informatiebeveiliging bij gemeenten
maakt op pijnlijke wijze duidelijk dat
slechts 4 procent van de tachtig onderzochte gemeenten voor het opvragen
van persoonsgegevens via Suwinet, het
overheidssysteem voor gegevensuitwisseling op het gebied van werk en inkomen,
voldoende beveiligingsmaatregelen heeft
getroffen. En 13 procent van de gemeenten voldoet nota bene zelfs aan geen
enkele norm voor informatiebeveiliging.
Kortom: de gemeentelijke overheden
nemen het niet zo nauw met hun wettelijke verplichtingen op het gebied van
privacybescherming en de beveiliging
van jouw persoonsgegevens. Die gedachte
is eens te meer schokkend nu ook al in
eerder onderzoek geconstateerd was dat
gemeenten er een flink rommeltje van
maken. Het is al met al een hardnekkig gemeentelijk probleem, waarvoor de
oplossing zich nog niet aandient.

Ik sprak onlangs een vriendelijke burgemeester van een middelgrote gemeente
in ons land. Hij maakte me duidelijk dat
informatiebeveiliging nooit de agenda
van zijn gemeenteraad haalt. Raadsleden
komen vanwege de hoeveelheid dossiers
die zij in hun politieke werk moeten
behandelen nooit toe aan informatiebeveiliging. Het onderwerp is daarmee
een politiek ‘non-issue’. Ook binnen de
ambtelijke top van menige gemeente
wordt de bal niet of nauwelijks opgepakt
of ontbreekt eenvoudigweg de benodigde
expertise. Informatiebeveiliging is – zo
luidt het excuus – technisch en organisatorisch zeer complex, inhoudelijk niet
sexy en kost bovendien de nodige centen.
Medewerkers van sociale diensten vinden
het bovendien soms wel zo gemakkelijk als zij zich met het oog op efficiënt
werken in voorkomende gevallen niet
gehinderd weten door lastige privacy- en
beveiligingseisen.
Een goed beveiligingsbeleid begint
in iedere organisatie aan de top. Ook in
gemeenten. Ik heb de burgemeester in
kwestie daarom gecomplimenteerd voor
de aandacht die hij persoonlijk aan dit
beleidsveld binnen zijn gemeente geeft,
waarna hij open en eerlijk respondeerde
met de stelling dat hij eigenlijk toch
nauwelijks kaas van informatiebeveiliging
gegeten had. Het is daarom misschien
geen gekke gedachte om een groep van
welwillende burgemeesters rondom dit
thema eens bijeen te brengen. Want waarom ‘lonely at the top’? Op het punt van
de gemeentelijke informatiebeveiliging
valt immers nog een wereld te winnen.
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Het conceptuele wordt op een inspirerende wijze verbonden met de
overheidspraktijk. Dat geeft energie en zin om aan de slag te gaan.*

Het sluitstuk van de mastercourse, met een voorbeeld uit mijn eigen sector, heeft ook nog een concreet vervolg gekregen. Ketensamenwerking in progress dus!*

Jantine Kooijenga, Afdelingshoofd Ondersteuning, gemeente Uithoorn.

Mark Luijten, coördinator vraagarticulatie en innovatieplatform informatievoorziening, IFV/ Bureau Brandweer Nederland

Den Haag
14, 21, 28 mei,
4 juni

Woensdag 14 mei

Inrichten ketenproces,
beleggen van ketenverantwoordelijkheid
Master: John Goedee, docent en onderzoeker Universiteit van Tilburg
“Organisaties kunnen zich niet meer
enkel op de eigen doelen richten.
Samenwerken vanuit een vraaggestuurd perspectief betekent denken
en handelen vanuit het gezamenlijk
te bereiken resultaat. Aan de hand
van wetenschappelijke en praktijkvoorbeelden wordt duidelijk welke
negen organisatorische randvoorwaarden er zijn voor effectief
samenwerken.”

Case
Family Justice Concept in
Venlo
Practitioner: Stijn van Sommeren, projectleider Pilot
FJC
Venlo geniet op het gebied van de
aanpak huiselijk geweld landelijke belangstelling. Het FJC biedt
gemeenten mogelijkheden om de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te integreren, zodat
sprake is van een systeemgerichte
benadering. De casus illustreert de
spanning tussen Europees, landelijk,
regionaal en lokaal (gemeentelijk)
beleid.

Woensdag 21 mei

Informatiegebruik,
informatie-uitwisseling
en privacy
Masters: Dirk Schravendeel, principal adviseur bij PBLQ en Eric Schreuders, adviseur en mede-eigenaar bij
Net2Legal
Door vroeg in een project privacy by
design toe te passen zorgt u dat de
oplossing die u kiest aan de privacyeisen voldoet. Welke privacyrisico’s
loopt u eigenlijk en wat zijn de juridische of informatiekundige maatregelen die u kunt nemen om ze te vermijden? Privacy als randvoorwaarde: er
is meer mogelijk dan u denkt.

Case
Digitaal Klantdossier (DKD)
Practitioner: Jaap Klapwijk,
Hoofd Klant & Advies BKWI
Hoe regel je de informatie en ICT voor
‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur? Hoe
organiseer je effectieve samenwerking tussen overheidsorganisaties en
marktpartijen? Een voorbeeld uit het
recente verleden van een vergelijkbare gezamenlijke operatie: Digitaal
Klantdossier voor werk en inkomen.
Sleutel voor dat succes: bestuurlijke
inzet, verankering in de wet en een
goede samenwerking met de ICTleveranciers van gemeenten.

Mastercourse

Woensdag 28 mei

Do’s en don’ts en
voorbeelden uit het
buitenland
Master: Klaartje Peters, hoogleraar Lokaal
en regionaal bestuur aan de Universiteit
Maastricht
Elders is het al eerder gedaan; 3D. In
Denemarken bijvoorbeeld vonden in 2007
grootscheepse bestuurlijke hervormingen
plaats, waardoor het sociale domein nu
volledig in handen van de gemeenten is.
Wat is daar veranderd in het lokaal bestuur,
bijvoorbeeld wat betreft bestuurskracht,
politiek-ambtelijke verhoudingen en in de
relatie overheid-burgers? En hoe hebben
de decentralisaties de interbestuurlijke
verhoudingen beïnvloed?
Case
Transitie van de jeugdzorg in
Denemarken
Practitioner: Poul Ditlev
Christiansen, Hoofd Business
Development in KOMBIT A/S.
Denemarken heeft de transitie van de
jeugdzorg van provincies naar gemeenten een aantal jaren geleden afgerond.
KOMBIT, het ‘Deense KING’, bracht de
gemeenten samen om een kwalitatief
hoogwaardige, betaalbare IT-oplossing
te realiseren. Deze IT-oplossing, DUBU,
maakt samenwerking binnen en tussen
gemeenten mogelijk door een gezamenlijke ‘taal’ te hanteren. Christiansen vertelt u hoe Deense gemeenten hun krachten hebben gebundeld bij de overgang
van jeugdzorgtaken naar gemeenten.

Decentralisaties (3D)
Woensdag 4 juni

Burgerparticipatie
Master: Albert Meijer, Departement voor
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
(USBO), Universiteit Utrecht.
In de participatiesamenleving is samenwerking tussen overheden en burgers
een must. Nieuwe technologieën bieden
allerlei mogelijkheden om deze samenwerking vorm te geven. Burgernet en
Verbeterdebuurt zijn mooie voorbeelden: burgers geven informatie door en
verhogen zo de kwaliteit van toezicht en
beheer. Toch roept burgerparticipatie
ook een reeks fundamentele en praktische vragen op over democratische vertegenwoordiging en strijdige belangen.
Case
Woonconnect
Practitioner: Nico Baken,
senior strateeg/visionair
bij KPN, deeltijd hoogleraar
aan de TU Delft, mede-initiatiefnemer
WoonConnect
WoonConnect is een online applicatie
waarmee consumenten/bewoners zelf
kunnen bepalen hoe hun woning er uit
gaat zien. Bij elke wijziging kunnen de
consequenties voor kosten/huur, energie en milieu direct worden getoond. Er
kunnen niet alleen individuele woningen
maar zelfs hele wijken mee ontwikkeld
worden: nieuwbouw én renovatie. De
case bekijkt de praktijk van een wooncorporatie in Rotterdam.

U bent bestuurder, professional of projectleider bij gemeente, uitvoeringsorganisatie of andere overheids- of non-profitorganisatie en u moet in 3D aan de
slag! Deze mastercourse biedt een visie en perspectief. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar de samenwerking die nodig is
om de decentralisaties in te richten en goed te laten werken.
Hoe ga je om met gegevensuitwisseling, met privacy? Welke inzichten kun je toepassen en
wat leren we van praktijken elders, ook in het buitenland? Iets verder vooruit kijkend: Wat
kunnen we dan verwachten van burgerparticipatie en wat weten we nu al van praktijken
op dit vlak? Wat werkt wel en wat werkt niet?

Vier avonden, vier masters, vier cases en Marcel Thaens.
Elke avond start met een inleiding van een toonaangevend master of hoogleraar. Daarna
wordt onder leiding van Marcel Thaens een concrete casus besproken. U discussieert met
de andere deelnemers over hoe de ervaringen uit de case doorvertaald kunnen worden
naar uw eigen organisatie en projecten.

Van 17.00u tot 20.00u, met halverwege een klein buffet en borrel na.
Locatie: PBLQ HEC, Van de Spiegelstraat 12, Den Haag.
Uitgebreide informatie en inschrijven op www.ibestuur.nl/academie
iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie van
PBLQ/ HEC. Kennispartners: Centric, KING, KPN Lokale Overheid, Quint Wellington Redwood
Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse (4 bijeenkomsten) bedragen 1150 euro.
Als u inschrijft voor 14 april betaalt u slechts 950 euro! Deelname is vrijgesteld van BTW.
Indien u verhinderd bent of een thema beter bij de dagelijkse praktijk van een collega aansluit, kunt u zich op
een of meerdere avonden door een collega laten vervangen.

* Deelnemers over mastercourse
‘Ketensamenwerking’

p a r t n e r

Digitale Overheid 2017

De automatisering voorbij

C a p g e m i n i
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Online dienstverlening speelt een steeds prominentere rol. Burgers en bedrijven bepalen
steeds vaker zelf het moment waarop zij een dienst willen afnemen en over welk kanaal zij
deze willen aanvragen dan wel ontvangen.

Transactie
Management

Data uit de bron
(klant, product, status)

Aflever
Management

Excelleren in een digitale wereld
betekent optimaal presteren op
8 aspecten van de all-channel
dienstverlening aan klanten

Peter Witberg, Zsolt Szabo

M

et de visiebrief Digitale Overheid 2017 en de verankering hiervan in het regeerakkoord betoont de overheid
zich bewust van de noodzaak te veranderen. Zij zal mede onder
invloed van innovaties in de IT haar wijze van dienstverlening
aanpassen aan de behoeften van haar klanten (burgers en
bedrijven). Dit geldt zowel voor de keuze die klanten maken in
het gebruik van informatiedragers om met de overheid te communiceren als voor het proactief aanreiken in dienstverleningsketens van inhoud voor de overheidsdienstverlening met als
recente voorbeelden het vooringevulde belastingformulier en
het online indienen van bezwaar tegen een opgelegde sanctie
bij een verkeersovertreding. Het continue streven naar kostenreducties bij de overheid is een gezonde stimulans.
Er is weinig verschil tussen het boeken van een vakantie
via internet of het online aanvragen van een vergunning bij de
gemeente. Burgers en bedrijven verwachten in beide gevallen
een dienstverlener die de vraag begrijpt, over de juiste data
beschikt en daarmee klantvriendelijk handelt – ongeacht het
kanaal dat wordt gebruikt voor de communicatie. Dit vraagt om
de ontwikkeling van een nieuwe, integrale dienstverlening over
de in gebruik zijnde communicatiekanalen. Dat wil zeggen: niet
bestaande systemen oplappen, maar de klantvraag centraal
stellen en deze als startpunt gebruiken voor het ontwikkelen
van nieuwe diensten die toegevoegde waarde hebben voor de
klant en ook als zodanig worden ervaren. Digitalisering betekent dus meer dan het automatiseren van bestaande processen.
Het begint bij het centraal stellen van de klant in de geboden
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dienstverlening en het stellen van de vraag op welke wijze de
dienstverlening op maat gesneden kan worden over de verschillende kanalen heen, zodat tegemoetgekomen wordt aan
de toenemende behoefte van de klant aan gepersonaliseerde
dienstverlening.
All Channel Experience
Om overheden te ondersteunen in de ambities voor 2017 en
daarna heeft Capgemini voor het publieke domein een aanpak
rond All Channel Experience in de markt gezet. Hiermee worden
organisaties in de publieke sector geholpen hun eigen klant centraal te zetten in hun dienstverlening en zorg te dragen voor de
juiste informatie, op het juiste moment, over het juiste kanaal.
Centraal in deze aanpak van overheidsdienstverlening is het
definiëren van de digitale strategie, ondersteund door medewerkers, processen en technologie.
Voor het opstellen en implementeren van een digitale strategie is een achttal aspecten van belang die in meer of mindere
mate moeten worden ingevuld, afhankelijk van de huidige stand
van de ‘all channel’-dienstverlening en het ambitieniveau van
de organisatie.
Dit start met het vaststellen van de huidige situatie. Waar
staat de organisatie, wat zijn de pijnpunten en waar wil men
heen, dat zijn de vragen die centraal staan in een sessie waarin
acht aspecten van de digitale dienstverlening onder de loep
worden genomen. Dit schetst een duidelijk beeld van de mate
van volwassenheid van de huidige digitale dienstverlening.

Vanuit deze basis wordt de slag gemaakt naar de ambitie die
de organisatie heeft en knel-/pijnpunten die men ervaart in de
dagelijkse operatie. Als onderdeel van de aanpak wordt voor een
selectie van deze pijnpunten een verbeterhypothese opgesteld
en gekeken welke aspecten van invloed zijn op het realiseren
van een verbetering. Bijvoorbeeld ‘het verlagen van de kosten voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven met 20
procent’ kan worden behaald door onder andere een verhoogde
inzet en gebruik van kostenefficiëntere kanalen en het verlagen
van het aantal telefonische contacten.
In daarna gezamenlijk te definiëren vervolgstappen worden
de opgestelde verbeterhypothesen verder uitgewerkt richting
digitale marsroute, bijbehorende businesscase, customer journeys, concrete procesaanpassingen en een doelarchitectuur om
de ambitie voor de komende jaren
vorm te geven.
Het verkrijgen en vasthouden van een eenduidig klantbeeld, een eenduidig beeld van
te leveren producten en diensten
en daarbij behorende ondersteunende processen en prestatiecri-

Zsolt Szabo, Vice President Public Sector Capgemini.
Foto: NFP

Nummer 10 - april 2014

teria vragen om meerdere expertises bij elkaar. Voor overheden
dus ook om nieuwe expertise zoals op het gebied van digitale
transformatie, all channel experience, omgang met big data en
gebruik van sociale media en cloudcomputingoplossingen.
Kanaalneutraal
Digitale overheid 2017 is dus meer dan een zoveelste
moderniseringsslag in de automatisering. Dienstverlening aan
een steeds meer zelf bepalende burger of zelf bepalend bedrijf
vraagt om standaardisatie waarvan meerdere overheden gebruik
kunnen maken. Of een burger nu in Amsterdam woont of in Ulft,
gebruikmaakt van diensten van de gemeente, de belastingdienst of het UWV; overheden zullen kanaalneutraal hun diensten op een uniforme en gepersonifieerde wijze moeten kunnen
leveren. De hierboven beschreven gestructureerde aanpak
geeft hierbij ondersteuning
met als eerste stap het in kaart
brengen van de dienstverlening
vanaf 2017 die vandaag al haar
contouren krijgt.

Peter Witberg, Principal Consultant Capgemini en verantwoordelijk voor All Channel Experience
binnen de Public Sector
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Ton Annink, secretaris-generaal van SZW, tevens
dagvoorzitter op het iBestuur Congres 2014.
Foto: Wil van der Koelen

Minister Stef Blok:
“U kunt trots zijn
op wat er gebouwd
is, ondanks het
gemopper.”

Foto: Beeldredaktie

Foto: Clickshots

Foto: Clickshots

Eurocommissaris Neelie Kroes

Een kathedraal waarin je niet verdwaalt
A

an bouwmetaforen geen gebrek
op het iBestuur Congres 2014 op
15 januari. Steigers, helmen, bouwketen,
fundamenten, hang- en sluitwerk; het
kwam allemaal voorbij. Maar de grootste
metafoor kwam van minister Stef Blok,
een van de openingssprekers, die de zaal
toesprak als een verzameling kathedralenbouwers en de Sint-Jan in congresplaats Den Bosch als voorbeeld nam.
“De manier waarop we als overheid
de automatisering geregeld hebben kent
wel een parallel met de manier waarop
vroeger zo’n kathedraal gebouwd werd.
Het waren een aantal losse componenten
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die naar de kennis van de techniek van
dát moment werden samengevoegd en
een prachtig resultaat opleverden. U kunt
trots zijn op wat er gebouwd is, ondanks
het gemopper.”
“Tegelijkertijd realiseren we ons dat
het niet een constructie is waarmee we
ook in de toekomst verder kunnen en ik
vind de opgave voor de komende jaren
ervoor te zorgen dat we een nieuw fundament leggen voor de kathedraal van
de toekomst en te zorgen dat de mensen
daar dan ook naartoe komen.” Aan de
‘bouwstenen’ wordt volop gewerkt en

over de architectuur is nagedacht, maar
de burger moet wel verleid worden tot
een bezoekje, stelde Blok. “Burgers moeten het vertrouwen hebben dat het veilig
is en dat ze zelf over hun gegevens gaan,
maar dat als ze daar dan ook binnengaan,
dat daar tegenover staat dat de dienstverlening ook heel erg goed is. Er moet
eigenlijk een Bossche bol klaar staan.”
KING-directeur Tof Thissen uitte vooral de vrees dat de burger in die kathedraal
verdwaalt, al gebruikte hij die bouwmetafoor niet. “We hebben nu 403 gemeenten
die in toenemende mate heel zware taken

en verantwoordelijkheden krijgen in de
leefwereld van mensen. Hoe maken we
het voor de burgers in die gemeenten nu
zo gemakkelijk mogelijk als ze hulp nodig
hebben bij persoonlijke verzorging of het
vinden van werk?” ICT en informatievoorziening moet je goed afstemmen op de
vragen en behoeften die mensen hebben,
benadrukt Thissen. “Zorg dat we niet
denken vanuit systemen, maar vanuit ons
eigen burgerschap.”
Bart Hoogendoorn, voorzitter van
branchevereniging Nederland ICT en dus
vertegenwoordiger van de leveranciers
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– onderaannemers zo u wilt – pleitte
eigenlijk op dezelfde manier voor een
stapje weg van de techniek. “We willen
graag meedenken over de manier waarop
dingen worden aanbesteed. Traditioneel
wordt dat erg technisch gedaan en dan is
het onze ervaring – trouwens niet alleen
met de overheid – dat niet altijd datgene geleverd gaat worden wat iedereen
nastreeft. Kijk wat meer naar de functionele as.”
Het leek er niet op dat Eurocommissaris Neelie Kroes, die per video haar boodschap bracht, van de bouwinsteek op de
hoogte was. Een pleidooi voor cloudcom-

KING-directeur Tof Thissen: “Zorg dat we niet
denken vanuit systemen, maar vanuit ons eigen
burgerschap.“

puting is ook niet zo in bouwmetaforen
te vatten (of het moeten luchtkastelen
worden). Wel sprak ze onder andere over
het belang van ‘sectoroverschrijdende
bouwblokken die volwassen genoeg zijn
om uitgerold te worden op Europees
niveau en een bijdrage leveren aan de
gehele economie en infrastructuur voor
digitale diensten, bouwblokken die via
hubs aangesloten worden op de nationale infrastructuren’. Lastig om daar een
kathedraal in te zien.

Freek Blankena
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Gouden toekomst,
dof imago

Lagerhuisdebat tijdens het iBestuur Congres

projecten breekt ze het liefst zo snel
mogelijk af. Een man uit de advieswereld
brengt nuancering: “Er is een parallel
met de luchtvaart: die moet ook zo veel
mogelijk op safe spelen. Niet voor niets
vliegen de meeste vliegtuigen nog op een
Pentium II. De overheid kan zich net zo
min veel geëxperimenteer veroorloven.”
Het is te boud om te zeggen dat de overheid niet kan innoveren, zo besluit de
meerderheid.

Aankomende ICT’ers wacht
een gouden toekomst, maar
ze zitten in hun maag met hun
techneutenimago. Een onverdiend
imago, zo bleek tijdens een
Lagerhuisdebat op het iBestuur
Congres in Den Bosch.

P

rof. dr. Herman Geuvers, die theoretische informatie doceert aan de
Radboud Universiteit Nijmegen, bekijkt
het lijstje deelnemers aan het debat en
zegt: “De hoogste CIO bij de overheid is
geen informaticus. De meeste CIO’s niet;
ze hebben een bestuurlijke of juridische
achtergrond. Dat vind ik heel gek.” Zijn
studenten bevolken het rechtervak van
het debat, frisse jongens in keurige pakken. “Mijn studenten zijn geen wereldvreemde nerds, maar zeer geïnteresseerd
in de maatschappelijke rol van ICT. De
huidige generatie is opgegroeid met de
computer. ICT is volledig geïntegreerd in
hun leven. Die mensen heeft de overheid
hard nodig.”
Het linkervak is gevuld met ondernemers en overheidsmanagers. Ook uitsluitend heren in keurige pakken.
Privacy
Het debat, geleid door AZ-directeur
Toon Gerbrands, wordt geopend met een
latente steunbetuiging aan Edward Snow-
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den: “Klokkenluiders moeten worden
beloond.” Bart Hogendoorn, bestuursvoorzitter van Nederland ICT, opent met
een onomwonden pleidooi voor beloning.
Zij dienen immers de transparantie en
maken burgers bewust van de risico’s van
ICT. Maar uit het studentenvak klinken
bezwaren: belonen is iets anders dan
beschermen en zou een perverse prikkel
kunnen worden: er moeten wel grenzen
zijn, anders worden bedrijven en instellingen het slachtoffer van ‘klokgelui om
miljonair te worden’. Chantage ligt op de
loer. Een student oppert de opening van
een ‘anoniem kanaal’ via welk iedereen
veilig de klok kan luiden over misstanden,
een interessant uitgangspunt voor meer
discussie, maar de debatleider moet door
naar de stemming. Bijna driekwart van de
zaal vindt beloning geen goed idee.
Ook de volgende stelling doet een
moreel appel: ‘Gebruiksgemak is belangrijker dan privacy’. Privacy is een afbrokkelend paradigma, want we zijn het zelf
die talloze persoonlijk gegevens versprei-

Foto: Beeldredaktie

Cyriel van Rossum

den, aldus een student. De discussie over
het Elektronisch Patiënt Dossier is misschien wel overbodig, want het gebruiksgemak is enorm voor mensen die haast
hebben. Voor het gros van de mensen,
met andere woorden.
Bonuskaart
“In de jaren tachtig was er veel te
doen over de koppeling van belastinggegevens aan inkomensgegevens, maar nu
vinden we het heel normaal en vinden we
het prettig dat de fiscus voor ons alvast
inkomensgegevens invult”, zegt een
ondernemer. Privacy schuift in de tijd,
daarover zijn de debatteerders het wel
eens. Maar het is toch vooral de overheid

die op eieren moet blijven lopen: “Een
bonuskaart kun je weigeren, maar bij de
overheid heeft de burger geen keuze.”
Een HBO-docent cyberveiligheid vindt
uiterste waakzaamheid geboden: “Alles
wat je nu aan privacy weggeeft, krijg je
nooit meer terug. En je moet nog maar
zien of de overheid over twintig jaar nog
net zo betrouwbaar is als we denken dat
ze nu is.” Een ondernemer noemt het
alarmerend dat Nederland niet in conflict
is gekomen met de VS over het gewroet
van de NSA in onze mailboxen. Uiteindelijk vindt maar 17 procent van de deelnemers het gebruiksgemak prevaleren
boven privacy. Voetbalman Gerbrands vat
de discussie pragmatisch samen: “Ieder-
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een voelt dat er grenzen zijn, maar van de
andere kant moet je ook niet te moeilijk
doen.”
Luchtvaart
Kan een bureaucratie als de Nederlandse overheid wel innoveren? De vraag
maakt scepsis los uit de zaal: “Regels en
procedures remmen innovatie”, zegt een
ondernemer. “Bureaucratie is dodelijk voor spontaniteit en dynamiek, de
belangrijkste voorwaarden voor innovatie”, aldus een ander. Maar misschien is
de politiek een nóg grotere frustratiefactor, want bij innovatie moet er wel eens
wat mogen mislukken, en dat tolereert
de politiek absoluut niet: moeizame

Nerds
De politiek krijgt ook een veeg uit
de pan bij de stelling dat er een aparte
minister voor ICT moet komen, en dan wel
een zónder politieke kleur. “De politiek
is onkundig en reageert te onderbuikig”, zegt een student. De cookiewetgeving wordt door verschillende sprekers
aangehaald als brevet van onvermogen.
Concentratie van ICT-kennis binnen de
overheid is hoe dan ook nodig. De CIO
Rijk is misschien wel een mooie tussenoplossing, zo oppert een ondernemer: die
kan in betrekkelijke rust – los van Kamervragen en krantenkoppen – werken aan
de integraliteit van ICT-beleid.
Het debat eindigde enigszins in
mineur. Ook al staat het bedrijfsleven
met excellente arbeidswoorden te wapperen naar studenten, ver voordat ze zijn
afgestudeerd, toch klagen verschillende
aankomende ICT’ers over hun imago:
nerds zonder visie en zonder vrouwelijke
medestudenten. De studentenaantallen
lopen terug. “Maar jij rijdt straks wel in
een Ashton Martin!”, roept een ondernemer. Als het debat iets geleerd heeft,
is het wel dat studenten ICT juist verder
kijken.
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NFI grasduint elke dag door 160 terabyte aan digitale data

Het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI) onderzoekt
jaarlijks 55.000 zaken,
zoals de moord op
Marianne Vaatstra en de
Amsterdamse zedenzaak
met Robert M., en spit
daarbij dagelijks 160
terabyte aan data door.
Welkom in de wereld van
versleutelde bestanden,
professionele hackers en de
spreekwoordelijke naald in
de digitale hooiberg.
Nicole van der Steen
software kapot. Dat is
“Ikhet.maakIk probeer
uit te vinden hoe

software werkt en maak vervolgens de
beveiliging daarvan kapot. Een bekend
voorbeeld is de zaak Robert M. Daarvoor
heb ik alle foto’s teruggehaald die de
voor kinderporno veroordeelde Robert M.
van zijn computer had verwijderd. En die
had hij wel goed weggehaald, niet zomaar
naar de prullenbak verplaatst”, zo vertelt
een van de professionele hackers van het
NFI op de site van het instituut. Kinderpornozaken zijn aanleiding geweest voor
de sterke opkomst van digitaal sporenonderzoek. Dataonderzoek begon ooit
met bijvoorbeeld een computer die in het
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CSI

Er is geen zaak
meer waar geen
digitale informatie
gevonden wordt

in de polder

water was gegooid om de data onleesbaar
te maken of een telefoon die opzettelijk
was vernield. Inmiddels is het NFI beland
in de wereld van de big data.
Het NFI is het CSI – de populaire televisieserie over een Amerikaans forensisch
onderzoeksteam – van de lage landen.
Ferdi van Engelen, CIO en Afdelingshoofd
Informatisering & Automatisering van
het instituut: “Het is een bètawereld met
veel lab-werk en gebruik van statistische
methoden die moeten leiden naar bewijsmateriaal.” Van Engelen: “Er is geen
zaak meer waar geen digitale informatie
gevonden wordt. Want ook criminelen
surfen over internet via wifi-hotspots,
zijn vaak te vinden op sociale media en
hebben een mobiele telefoon vol gegevens. Verdachten laten digitale sporen
achter die cruciaal kunnen zijn.” Van
Engelen verwijst naar een recente moordzaak waarbij de ex-man werd verdacht.
“Hij ontkende nog contact te hebben met
zijn ex-vrouw. Op zijn telefoon vonden we

tientallen weggegooide berichten die hij
onlangs aan haar had gestuurd.”

plaats delict om advies te geven over hoe
apparatuur te behandelen. Van Engelen:
“We geven bijvoorbeeld aan of bij een
inval een draaiende computer afgesloten
kan worden zonder data te verliezen.”

Grenzen bereikt
Al is DNA-onderzoek nog steeds de
grootste hap uit het werk van het NFI,
jaarlijks gaan 1200 zaken voornamelijk
over digitale technologie. Een groot deel
betreft fraude en kinderporno. Terabytes
aan data en diverse typen gegevensdragers (documenten, hardware en software) worden doorgespit aan de hand
van geavanceerde onderzoeksmethoden.
Van Engelen: “Eén zo’n zaak bevat al vlug
vier terabyte aan data. Dat is een file
van 20 kilometer met vrachtwagens vol
papier.” Door de enorme groei aan digitale gegevens heeft de database van het
NFI haar grenzen van dataopslag bereikt.
De huidige digitale sporendatabase XIRAF
krijgt een opvolger. Die opvolger heet
HANSKEN.
Van Engelen vertelt over het nieuwe
systeem: “HANSKEN brengt de doorloop-

Rechtshandhaving
Overigens onderstreept Van Engelen
dat het NFI absoluut niet zomaar grasduint in gegevens. Van Engelen: “Alles
draait om rechtshandhaving. Belangrijk
is dat onze bevindingen staande blijven
in een rechtszaak. We onderzoeken alleen
informatie die de politie rechtens mag
verzamelen op bijvoorbeeld de plaats
van een delict.” De CIO legt uit dat het
NFI altijd werkt binnen specifieke kaders,
zoals de privacywetgeving. Hij besluit:
“Net zoals je van een wattenstaafje met
bloed moet kunnen aantonen waar het
wel en waar het niet is geweest, is het ook
voor digitaal bewijs van belang aan te
tonen dat er niet mee is gerommeld. We
zoeken een naald in de hooiberg, in een
omgeving die we ook mogen onderzoeken, en we moeten onze vondst vervolgens met zorg behandelen.”

Ferdi van Engelen, CIO van het NFI,
op het iBestuur Congres: “Digitale
bewijsvoering is een bètawereld.”

tijd van de zaken flink naar beneden.
Waar XIRAF nog 24 uur doet over de analyse van één terabyte aan informatie kan
HANSKEN dit straks in 30 minuten.” Van
Engelen verwacht dat het aantal digitale zaken nog lang verder gaat groeien.
“HANSKEN moet dit aankunnen, want het
systeem is schaalbaar”, stelt hij. Nu verwerkt de politie jaarlijks 40 petabyte aan
data waarvan een deel naar het NFI gaat.
Opvallende trui
Door de inzet van computers analyseert het NFI heel veel data in één keer
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om verbanden te leggen binnen massa’s
gegevens. Van Engelen: “We zoeken
bijvoorbeeld versleutelingen in ongedocumenteerde en weggegooide bestanden.” Zo was er in de zaak Robert M. een
foto van een kind met een opvallende
trui. Het kind was niet te identificeren
op basis van één foto. “Handmatig alle
andere foto’s afspeuren zou te veel tijd
kosten en is zeer belastend werk. Door dit
aan computers over te laten kost dat veel
minder manuren en kan het dus wel.” Het
NFI werkt nauw samen met de recherche.
Soms gaan er ook NFI-adviseurs naar de
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Aloude vraag speelt weer op bij inrichting datacenters

Zelf doen of uitbesteden?
De vraag ‘zelf doen of uitbesteden’ ligt altijd op
tafel als het om ICT-taken gaat. Op het iBestuur Congres
kruisten voormannen van KPN en SSC-ICT de degens over
het uitbesteden van datacenters. Ze waren het slechts
over één ding eens: als het niet nu is, dan wellicht later.

Datacentrum Equinix, waar ODC
Amsterdam is ondergebracht.
Foto: Ivar van Bekkum

Fred van der Molen

Z

elf doen of uitbesteden? Deze
afweging houdt elke organisatie
op gezette tijden bezig. In de praktijk
blijkt bijna elke taak te kunnen worden
geoutsourcet, zoals uitbesteden in de
met anglicismen doortrokken ICT-wereld
steevast wordt genoemd. En sinds clouddiensten aan een opmars bezig zijn, is de
drempel wederom verlaagd.
Het basismotief voor uitbesteden
is meestal kostenreductie, maar dat is
zelden het enige argument. Organisaties
kiezen ook voor outsourcing om responsiever en flexibeler te worden, om
complexiteit te reduceren of om simpelweg van personeelsproblemen af te zijn.
In welke mate die voordelen daadwerkelijk worden behaald en in welke mate
juist ongewenste effecten optreden, is
natuurlijk een ander verhaal. Niettemin,
de vraag ‘zelf doen of uitbesteden’ ligt
altijd voor als het om ICT-taken gaat; des
te sterker in tijden van bezuinigen.
Dat speelt ook rond het uitbesteden
van datacenters. Zo heeft een kleine
gemeente als Werkendam haar complete
ICT-infrastructuur ondergebracht bij
Centric. En de gemeente Amsterdam wil
één van haar twee datacenters bij een
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commerciële partij onderbrengen.
Bij de rijksoverheid ontvouwt zich
een interessant scenario. In het kader
van het programma Compacte Rijksdienst
wordt het aantal rijksdatacenters teruggebracht van 64 naar vier (plus vier uitwijkcentra). Bij elk van de vier datacenters is voor een verschillende benadering
gekozen. Zo is de bouw van het nieuwe
Overheids Datacenter Noord door penvoerder DUO aan KPN uitbesteed, terwijl
het datacenter voor de ‘Haagse vierkante
kilometer’ in Rijswijk onder verantwoordelijkheid van het interne Shared Service
Center ICT is gerealiseerd. Dat SSC-ICT
beheerde al zo’n 22.000 werkplekken en
andere ICT-onderdelen van ministeries.
Een derde datacenter is daarentegen extern ondergebracht bij Equinix in
Amsterdam. Deze multinational verzorgt
huisvesting en vloermanagement van de
datacenters van Rijkswaterstaat, DJI en
tal van andere publieke organisaties. Het
rekencentrum van de Belastingdienst in
Apeldoorn groeit daarentegen weer in
eigen beheer uit tot het vierde datacenter
voor de Rijksoverheid.
Tijdens een debatsessie op het iBestuur Congres betoogde KPN-directeur

Jeroen van der Jagt dat een marktpartij het best is toegerust voor het bouwen en beheren van datacenters: “Een
datacenter is een datacenter, specifieke
overheidskennis is daarvoor niet nodig.
KPN heeft inmiddels negen datacenters gebouwd in Nederland. Wij kunnen
daardoor sneller innoveren.” Om dat te
illustreren wees hij op de uitzonderlijke
energieprestaties van het ODC Noord.
Bob van der Graft, plaatsvervangend
directeur van SSC-ICT Haaglanden, was
niet overtuigd. Hij wees erop dat KPN de
datacenters ook niet zelf bouwt. “Ik heb
nooit gehoord dat jullie een bouwbedrijf
zijn.” Van der Jagt pareert dat KPN wel
een belangrijke rol speelde in het ontwerp. “Dat doen we samen met partners.
Daar worden we ook steeds beter in:
niet alles zelf doen, maar als integrator
fungeren.”
Van der Graft betoogt dat de overheid
dat ook zelf kan: “Daar hebben we geen
partij van buiten voor nodig. We doen dat
niet voor het eerst. Onze teams kunnen
best aangevuld worden met mensen uit
de markt. Maar we hebben wel verschillende verantwoordelijkheden.”
Volgens hem is het in ieder geval nog

te vroeg om het beheer van het Haagse
datacenter uit te besteden. De huidige consolidatie op één locatie is een
noodzakelijke stap. “Daarbij moeten we
continuïteit en beveiliging waarborgen.
Dat is bij de overheid het best gewaarborgd. Wij leggen daar ook verantwoording voor af.”
Van der Graft herhaalt een al vaak
beleden zienswijze: de overheid moet
eerst ‘het huis op orde hebben’ alvorens
naar de markt te gaan. “De KPN-man
kijkt er – niet verrassend – anders tegenaan: “Maak nu gebruik van die kennis
uit de markt. Het gaat erom zo efficient mogelijk samen op te trekken om
tot een optimaal resultaat te komen.”
De huidige consolidatieslag mag dan
vooral een fysieke verhuizing zijn, in de
volgende ronde zal er een verdergaande
rationalisatie en integratie plaatsvinden. Daarvoor is volgens Van der Jagt
intensieve betrokkenheid van marktpartijen nodig. Dus waarom zou je dat dan
niet juist vanaf de start van een nieuw
datacenter doen?
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Overheids Datacenters
ODC Noord
In bedrijf vanaf: juli 2013
Huisvesting: nieuwbouwlocatie in
Groningen. Bouwer: Innovation
Green Real Estate.
Projectleiding: DUO
Uitbestedingsvorm: KPN verhuurt
vierkante meters, stroom en koeling en aanvullende diensten,
zoals verbindingen en vloermanagement, aan de deelnemers. Deze beheren zelf hun
computersystemen.

ODC Haaglanden
In bedrijf: opening voorzien in
laatste kwartaal 2014
Huisvesting: Transformatie
bestaand overheidsgebouw in
Rijswijk, uitgevoerd door HP en
HOMIJ.
Projectleiding: SSC-ICT
Uitbestedingsvorm: Geen,
multivendor-strategie.

ODC Amsterdam
In bedrijf vanaf: juli 2013
Huisvesting: ondergebracht bij
Equinix (zie foto) in Amsterdam.
Projectleiding: Rijkswaterstaat en
Dienst Justitiële Inrichtingen
Uitbestedingsvorm: Equinix verhuurt vierkante meters, stroom en
koeling, verbindingen, vloermanagement en aanvullende diensten aan de deelnemers.

ODC Belastingdienst
In bedrijf: bestaand rekencentrum
Huisvesting: Rekencentrum in
Apeldoorn wordt gemoderniseerd
en uitgebreid.
Projectleiding: Belastingdienst
Uitbestedingsvorm: geen,
multivendor-strategie.
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Veilige software

Voortdurend
vinger aan de pols
S

oftware moet veilig zijn, maar hoe
zorg je daar als opdrachtgever
voor en hoe spreek je de ontwikkelaars/
leveranciers erop aan? Het levert menige
(overheids)organisatie al jaren hoofdbrekens op. “Die leveranciers blijken er heel
verschillend in te zitten”, zegt Marcel
Koers van het UWV tijdens de sessie
‘Receptuur voor veilige softwareontwikkeling’ op het iBestuur Congres. “Het
varieert van ‘je moet ons vertrouwen’ tot
‘we hebben duidelijkheid nodig’.” Afspraken over hoe veilig software moet zijn en
hoe je die vertaalt in een product blijken
vaak simpelweg niet expliciet genoeg,
met kwetsbaarheden als gevolg.
Als CISO (chief information security
officer) bij het UWV kent Koers het belang
van het veilig krijgen en houden van
software. Daarop grip krijgen kan alleen
door voortdurend ‘in contact te zijn met
het bouwproces’, stelt hij. Grip op SSD,
waaraan Koers namens zijn organisatie
meewerkte, biedt een handreiking om dat
te realiseren.
In het kort komt het volgens hem
hierop neer: weten hoe belangrijk een
systeem is en wat de grootste bedreigingen zijn, standaardbeveiligingseisen stellen aan leveranciers (maar toegespitst op
de specifieke situatie), contactmomenten organiseren (bij risicoanalyse, code
reviews, testen en toetsen, penetratietesten, risicoacceptatie) en processen
inrichten voor het gezamenlijk bewaken
van dat alles (de governance).
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Hackers profiteren van lekken in software – lekken die vaak
zijn te wijten aan een gebrek aan heldere afspraken over
veiligheid. Sinds kort is er een aanpak beschikbaar die
opdrachtgevers helpt hun software veiliger te krijgen zonder op
gebruiksvriendelijkheid in te leveren: Grip op Secure Software
Development.

Rijks-CIO Dion Kotteman neemt de publicatie Grip op Secure Software Development
in ontvangst van Ad Reuijl, directeur van
het Centrum Informatiebeveiliging en
Privacy (CIP).
Foto: Clickshots

Freek Blankena

Koers laat het in ieder geval simpel
klinken: “Je stelt beveiligingseisen voor
alle IV-projecten en gedurende het traject
kijk je of de software daaraan voldoet. Je
verwacht van de leverancier rapportages.
De testen en toetsen hou je goed bij en
als de implementatie gedaan is hou je
een penetratietest. En je doet uitspraken
over welke risico’s je accepteert bij de
software.”
Maar als opdrachtgever beveiligingseisen stellen is niet iets wat je zomaar
doet. “Je moet weten hoe belangrijk
een systeem is en wat de belangrijkste
bedreigingen zijn. Als je de risicoanalyse
begint met ‘laten we eens wat bedenken’,
dan bedenk je niet de goede dingen. Hou
die afwegingen voor alle applicaties bij.
Je kunt vervolgens de verantwoordelijke
managers aanspreken op de kwaliteit.”
‘Sturen op volwassenheid’ en ‘de
organisatie opvoeden’ zijn vervolgens
belangrijk. “Steeds meer afdelingen ga je
erop wijzen dat ze aan de eisen moeten
voldoen. Voed de organisatie in geleidelijke stapjes op en houd alles bij op een

dashboard om het inzichtelijk te maken.”
De principes uit Grip op SSD zijn ook
prima toepasbaar op standaardsoftware, stelt Koers. “Je kunt nog steeds je
zwakheden beoordelen, ook als je de code
niet ziet. Bij het UWV regelen we het nu al
met de bestaande leveranciers. En bij een
nieuwe aanbesteding moet je het vanaf
het begin regelen. Die eisen moet je in
een zo vroeg mogelijk stadium meegeven,
op een laag niveau. Dán word je gesprekspartner van elkaar. Je moet dus wel je
risicoanalyse hebben gedaan, voordat je
naar de markt gaat.”
*
Grip op Secure Software Development
is geschreven in opdracht van het Centrum
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), in de vorm van twee publicaties; één over het proces zelf en één
over de SIVA Beveiligingseisen voor (web)
applicaties. Zie: http://www.cip-overheid.
nl/downloads/.

Miscommunicatie over
veiligheid
Wat is nu eigenlijk veilige software? Rob van der
Veer, senior consultant bij de Software Improvement
Group, ervaart regelmatig hoeveel moeite leveranciers en
opdrachtgevers hebben om het daarover eens te worden,
er goed over te communiceren en de feitelijke risico’s te
onderkennen. “In de praktijk zien we daardoor heel veel
onveilige software.”
In die miscommunicatie spelen enkele factoren een
rol: beveiligingseisen zijn onduidelijk en niet op maat – de
opdrachtgever verwacht deskundigheid, terwijl de leverancier precieze specificaties verwacht –, er wordt niet of laat
getoetst, de opdrachtgever heeft weinig risico-overzicht en
bestaande standaarden bieden weinig houvast.
Met een aantal quotes uit projecten die SIG heeft
gedaan illustreert hij hoe het mis kan gaan:
• ‘Wij gaan ervan uit dat de leverancier weet hoe je veilige
software maakt.’
“Maar wat is veilig? Je moet op zijn minst definiëren wat jij
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als opdrachtgever als veilig beschouwt.” Plus: als de leverancier onder druk staat, en er zijn harde requirements over
functionaliteit en geen harde requirements over veiligheid,
dan weet je wel wat er gebeurt.”
• ‘Ja, maar onze leverancier is toch ISO gecertificeerd?’
“Er zal veel goed geregeld zijn, maar dat zegt niets over de
kwaliteit van de software die de leverancier produceert.”
• ‘O, leidt dat tot reputatieschade?’
“Een fout leidde tot allerlei meldingen en gaf privacyproblemen en persaandacht. De opdrachtgever had in dit geval
een heel mooie risicoanalyse gemaakt, maar die was nooit
op het bureau van de ontwikkelaar terechtgekomen. En
soms doen opdrachtgevers niet eens een risicoanalyse.”
• ‘We doen al een penetratietest, dus.’
“Heel mooi als je een penetratietest doet en een hacker inhuurt. Maar dat kan pas als het systeem klaar is en
het dus duur wordt om het alsnog aan te passen. Daarnaast is zo’n pentest beperkt; er zijn morgen weer nieuwe
aanvallen.”
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Volgens secretaris-generaal van Justitie
Pieter de Cloo is zijn ministerie inmiddels
al behoorlijk i-minded. “Een jaar geleden
bestond ICT niet. Dat was bedrijfsvoering.”

Miljard voor ICT
Veiligheid en Justitie
Het ministerie van Veiligheid en Justitie investeert
circa 1 miljard euro om de
informatievoorziening op
peil te krijgen. Vorig jaar
was secretaris-generaal
Pieter Cloo nog naar het
iBestuur Congres gekomen
om over ICT bij de nationaal
wordende politie te vertellen. Inmiddels blijkt de informatievoorziening van het
hele ministerie op de schop
genomen.
Peter Mom
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raar bedrijf. Ieder“Heteenisiseenbijzonder.
Althans,

dat zegt iedereen”, aldus de SG. Zelf
kijkt hij, gewerkt hebbend als directeur
van de Rijksdienst voor de keuring van
Vee en Vlees, als lid en vicevoorzitter
van de raad van bestuur van UWV en als
partner van adviesbureau Boer & Croon,
er niet echt meer van op of een bedrijf
wel of niet bijzonder is. Toch wilde hij
in Den Bosch best toegeven dat het
voor Veiligheid en Justitie wel opgaat.
Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Rechtspraak, Dienst
Justitiële Inrichtingen, Immigratie- en
Naturalisatiedienst, Justitiële Informatiedienst, Centraal Justitieel Incassobureau, tezamen met bijna 100.000 man

Foto: Beeldredaktie

anonieme bronnen omschreef NRC hem
in die dagen als ‘rauwdouwer’. In Den
Bosch vertelde hij dat hij ambtenaren die
hem een papieren stuk willen bezorgen,
de deur wijst. Hij leest alleen digitaal. De
bestuursraad vergadert met tablets. De
enigen die hij nog niet zo ver heeft, zijn
de bewindspersonen.

personeel, het zijn allemaal organisaties
met een hoge eigenzinnigheidsfactor.
De onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht betekent dan ook nog eens dat
deze, zoals Cloo zei, ‘aan niemand rapporteert’. Intussen moet hij wel het justitie- en veiligheidsdomein gedigitaliseerd
en ketens goed werkend zien te krijgen,
samen met de van BZK overgekomen Kees
Keuzenkamp als programmamanager
keteninformatisering.
Cloo werd in mei 2012 vanuit Boer
& Croon samen met zijn B&C-collega Jo
van den Hanenberg ingehuurd om het
werk van de vastgelopen politie-CIO Aad
Meijboom vlot te trekken. In november
van dat jaar volgde hij Joris Demmink
op als secretaris-generaal. Op gezag van

Meer aandacht
Volgens Cloo is zijn ministerie
inmiddels al behoorlijk i-minded. “Een
jaar geleden bestond ICT niet. Dat was
bedrijfsvoering. De aandacht is enorm
toegenomen. Eind 2013 hadden we de
ambtelijke top-120 bijeen. Bij het inventariseren van topprioriteiten zaten er vier
in de sfeer van informatievoorziening en
ICT. Dat had ik een jaar terug niet durven
hopen.” ICT is dus geen item meer louter
voor vakmensen. De met tablets vergaderende bestuursraad houdt zelfs periodiek
speciale ICT-sessies.
Afgekeken van het interdepartementale CIO-beraad (ICCIO), vertelde duopresentator Nicole Stolk, sinds augustus
2012 plaatsvervangend SG en CIO van
Veiligheid en Justitie, heeft het ministerie ook een overleg ingericht van chief
information officers van departementsonderdelen en -diensten. Zij werken
aan ICT voor de ‘basisbedrijfsvoering’
en laten zich bijstaan door een raad van
advies met vijf leden van buiten. De aandacht is ook extern georiënteerd tijdens
leveranciersbijeenkomsten, waar met
tachtig bedrijven wordt overlegd en ‘hulp
gevraagd om de beweging mee te maken’.
In het CIO-overleg heeft elke CIO een portefeuille. Deze is departementsbreed, wat
moet helpen hen over de grenzen van hun
eigen organisatie heen te laten kijken.
Killen en migreren
Tot nu toe lag het accent op ondersteunende voorzieningen en activiteiten
als kantoorautomatisering, identiteits-
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management, informatiebeveiliging en
het ‘sharen’ van (Microsoft-)licenties.
Waar Veiligheid en Justitie, inclusief de
politie, veertig procent van de rijksdienst
uitmaakt, valt hiermee veel te verdienen.
Ook het ‘killen en migreren’ van applicaties behoort tot het op peil brengen van
de basisbedrijfsvoering (‘één biometrieaanbesteding of drie, dat scheelt miljoenen’). Andere aandachtspunten in dit
kader: het gebruik van rijksbrede voorzieningen, de consolidatie van datacenters,
het borgen van de continuïteit, het op
orde krijgen van websites, archiefbeheer
en flexibel werken.
Momenteel werkt het ministerie aan
een informatieplan voor de corebusiness. Dat moet primair de informatiehuishouding op orde brengen. Zo moet
de gegevenskwaliteit omhoog. Daarvoor blijkt nog geen ‘strakke systematiek’ te bestaan. Geregeld moet worden
wie welke gegevens mag raadplegen en
muteren. Dat is temeer van belang omdat
in de ketens ook private partijen, zoals
jeugdinstellingen, opereren. Ook de
bescherming van de privacy is een ‘slag
die we moeten maken’. Volgens Stolk is
momenteel ‘alles gekoppeld’. Dat betekent bijvoorbeeld dat wie gegevens over
een vreemdeling opvraagt, meteen diens
parkeerbonnen krijgt opgedist. “Is dat
vanuit de doelbinding wel nodig?” vroeg
Stolk zich af.
Sporen 1 en 2
Authenticiteit van documenten staat
eveneens op de agenda. Het voorschrift
dat documenten een ‘natte handtekening’ behoeven betekent dat veel auto’s
tussen gerechten heen en weer rijden.
Dan gaat nogal eens wat mis, waardoor
een zitting niet kan doorgaan. Er is een
wetsvoorstel in de maak dat regelt dat dit
ook digitaal kan.
Het aldus op orde brengen van de
informatiehuishouding is spoor 1 in de

Foto: Beeldredaktie

iBestuur Congres 2014 terugblik

Nicole Stolk, plaatsvervangend SG en CIO van Veiligheid en Justitie: Ook de bescherming van de privacy
is een ‘slag die we moeten maken’.

plannen tot 2016. Spoor 2 beoogt het
verkrijgen van inzicht in alle systemen en
netwerken van Veiligheid en Justitie.
Nicole Stolk onderstreepte bij de ‘lessons learned’ nog eens dat het niet om
techniek gaat, maar om een noodzakelijke cultuuromslag en ander type leiderschap. Op een zaalvraag wat ‘cultuuromslag’ eigenlijk is, gaf Cloo het antwoord:
“Dingen anders doen.”
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Technologische factoren
Marktfactoren
Macro-economie
People skills

‘CxO’s’ beïnvloeden elkaar in toenemende mate.
Ook binnen de overheid zijn dergelijke hechte
interne verbindingen bepalend voor het succes.

B

Samenwerking
Tussen de leden van het ‘C-level’ kunnen verschillende
relaties bestaan, hiërarchisch of collegiaal. Steeds duidelijker
wordt het dat een goede samenwerking tussen de verschillende
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Socio-economische factoren
Globalisatie

C-level op zeeniveau
evinden we ons nog wel binnen de vertrouwde omgeving
van de publieke sector? Als dat zo is, dan lijkt de taal
daar stevig te veranderen… Termen die je steeds vaker hoort,
kennen hun oorsprong niet in de publieke sector, maar in het
bedrijfsleven. C-level? De CIO? Daar zijn we al een tijdje aan
gewend. Maar nu: de CTO? En de eerste CDO is ook al gesignaleerd! Kennelijk is er behoefte aan een eenduidige terminologie,
gekoppeld aan een herkenbaar pakket van verantwoordelijkheden. Dus, als we over een ministerie praten, dan moet de Chief
Executive Officer wel gezocht worden in de secretaris-generaal
(en laten we die vooral zo blijven noemen). De Chief Information Officer houdt zich bezig met het informatiebeleid, in vele
facetten, van het departement, en de Chief Technology Officer
met de technische ICT-infrastructuur, zoals het computercentrum, het fysieke netwerk en de (mobiele) werkplek. En mocht
de CIO dat niet in zijn takenpakket hebben, dan richt de blik van
de Chief Data Officer zich op… U raadt het. Een belangrijke taak
overigens, want een goed beheer en gebruik van data wordt niet
voor niets gezien als essentieel en fundamenteel voor het goed
functioneren van de organisatie en haar omgeving, bijvoorbeeld
in de keten.
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Geopolitieke factoren

SG’s, DG’s en directeuren van uitvoeringsorganisaties geven de laatste twee jaar aan dat technologische factoren het meest bepalend
zijn voor de toekomst van hun organisatie.

C-level-functionarissen van doorslaggevend belang is voor het
succesvol opereren van de organisatie, of keten van organisaties. CxO’s hebben steeds minder een eigen afgezonderd werkterrein, maar beïnvloeden elkaar in toenemende mate. Het is de
reden dat IBM zijn meest recente mondiale C-level-study juist
hierop gericht heeft.
Doordat deze studie, in het begin met name specifiek gericht
op CEO’s, al 10 jaar wordt uitgevoerd, zijn er interessante ontwikkelingen in de tijd waar te nemen. CEO’s, in overheidstermen
bijvoorbeeld SG’s of DG’s, of hoofddirecteuren van uitvoeringsorganisaties, hebben lang in macro-economische of specifieke
sectorfactoren de meest belangrijke externe beïnvloedende factoren gezien voor de toekomst van hun organisatie. De laatste
twee jaar kiezen zij voor technologie als meest bepalende factor.

Organisaties willen de ‘buitenwereld’ naar ‘binnen’ halen
en de huidige technologie kan deze ontsluiting verzorgen. Dit
is ook voor de overheid een herkenbare ontwikkeling die door
digitalisering en sociale media sterk in de hand wordt gewerkt.
Zo is het kabinetsbeleid dat vanaf 2017 alle communicatie
met de burger digitaal mogelijk moet zijn. Een ontwikkeling
ook waarbij de verbinding tussen de verschillende C-levels erg
belangrijk is. Zodra ICT niet meer alleen de backoffice bedient,
en de bedrijfsvoering eenvoudiger en goedkoper maakt, maar
ook raakt aan primaire processen, en dus aan de eindgebruiker
die de organisatie bedient, dienen die CEO, CFO, CIO, CDO en CTO
elkaar te begrijpen en te voeden. Het is daarom wellicht niet
eens verbazingwekkend dat succesvolle organisaties dergelijke
hechte interne verbindingen kennen.

De laatste studie, gericht dus op alle CxO’s, laat drie sleutelgebieden zien die centraal staan in de toekomstpositionering
voor alle CxO’s:
•het steeds meer openstaan voor wensen en eisen van burger,
consument en bedrijfsleven;
•het onderzoeken van stappen die de digitale en fysieke wereld
verbinden;
•het veroorzaken van meer interactie met, en betrokkenheid
van, individuele eindgebruikers, boven het benaderen van
slechts categorieën of segmenten.

Richtinggevend
Bij de rijksoverheid is de Rijks-CIO richtinggevend voor
het informatie- en informatiseringsbeleid. De departementale
CIO’s, verbonden aan de CIO’s van ‘hun’ uitvoeringsorganisaties,
verbijzonderen waar nodig dit beleid voor het eigen domein. De
CTO, die tegenwoordig ook een rijksbrede pendant kent, is van
grote invloed op het regisseren van het ICT-aanbod binnen en
tussen departementen. Waarbij inhoudelijke keuzes gemaakt
moeten worden over voorkeurslocaties voor het uitvoeren van
bepaalde taken. Waar de CDO geïntroduceerd is zal deze, met
name waar gebruik van specifieke data of informatie door ver-
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schillende divisies of ketenpartners gedeeld wordt, het beleid
dienaangaande moeten definiëren en handhaven. Allemaal
binnen de beleidsopgave die de CEO voor zijn rekening neemt en
binnen de financiële kaders van de CFO. De blik naar buiten kan
op meerdere niveaus plaatsvinden; de onderlinge consistentie
van beleid en uitvoering dient niet alleen bewaakt te worden
vanuit een behoefte tot stroomlijnen, maar ook vanuit de erkenning van de onderlinge afhankelijkheid.
IT werd al gezien als noodzakelijk voor een doeltreffende
en efficiënte bedrijfsvoering. Nu neemt het ook een sterkere
positie in als hoeksteen voor de toekomst, onontbeerlijk voor
de realisatie van de organisatiestrategie. Organisaties zijn met
name succesvol met hun veranderagenda als de verschillende
CxO’s samenwerken vanuit één gezamenlijke IT-visie. Bestuurders in Nederland herkennen dit en zoeken elkaar op. Met als
coach de CIO, tegenwoordig samen met CTO’s en af en toe een
CDO. Het lijken wel overheidstermen!

Meer informatie: ibm.com/iibv
Rob Nijman en George van Duyneveldt, IBM Nederland B.V.,
Sector Overheid

69

a gr ue bn rd i a e /k c- o kl o of opn

THE POWER OF
PEOPLECENTRICITY
IN INFORMATIEBEVEILIGING

April
9 april

Symposium SaaS Cloud Netwerk
Universiteit Nyenrode
www.nederlandict.nl

/

Mei
11 t/m 21 mei

13 mei

‘Informatiebeveiligingsbewustzijn bij
medewerkers is essentieel’

Europese Stem 10-daagse
Jaarbeurs Utrecht
http://europesestem10daagse.eu/

/

ICTU Café
ICTU Den Haag
www.ictu.nl

/

Juni
3/4 juni

NCSC-NL International Conference 2014
World Forum, Den Haag
https://www.ncsc.nl/conference

10 juni

ICTU Café
ICTU Den Haag
www.ictu.nl

19 juni

NL IGF Event 2014
Nederlandse Internet Governance Forum
locatie nog niet bekend
http://www.nligf.nl/

GERARD STROEVE I MANAGER SECURITY & CONTINUITY SERVICES

Informatiebeveiliging gaat verder dan IT alleen
Centric kan u ondersteunen bij het succesvol opstellen, implementeren en uitvoeren
van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Het team van
Security & Continuity Services is onder meer gespecialiseerd in het uitvoeren van
Gap-analyses en risicoanalyses, het opstellen van beveiligingsplannen en het
formuleren van passende beveiligingsmaatregelen. Kenmerkend voor onze aanpak is
dat we breder kijken dan de ICT-component alleen. We nemen ook onderwerpen mee
als fysieke beveiliging, veiligheidsbewustzijn en continuïteitsmanagement.

/
/
/
/

Een abonnement
op iBestuur?

/

ibestuur.nl/service!

/

/

Gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de i-overheid.

Nu ook via de app!

/

iBestuur Ambtenaar 2.0 is een samenwerking van
de Nieuw Domein Uitgever en Ambtenaar 2.0
Samenstelling Davied van Berlo, Marie Louise Borsje
iBestuur.nl Kees Brandenburg, met dank aan
textpattern
Fotografie en illustratie De Beeldredaktie, Blinkerd,
Dreamstime, Nationale Beeldbank, Stockfresh (zie
pagina 56-67 voor overige fotografen)
Coverfoto voor/achter Lex Draijer/De Beeldredaktie
Proces en realisatie ROM B.V.
Druk Veldhuis Media B.V.
Advertenties advertenties@ibestuur.nl
Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor
bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken
voelen bij de i-overheid.
Geïnteresseerden die niet tot die doelgroep behoren
betalen 70 euro voor een jaarabonnement van vier
nummers. Abonneren kan via de website ibestuur.nl.
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de
Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder
begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door:
Capgemini, Centric, CGI, IBM, PinkRoccade Local
Government, en door ECP, ICTU, KING en Antwoord
voor Bedrijven.

Haal ‘m in de app-store.

Kunt u hulp gebruiken bij de informatiebeveiliging binnen uw organisatie? Ga naar
www.centric.eu/informatiebeveiliging of mail ons via security@centric.eu.
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iBestuur magazine, april 2014
iBestuur magazine is een onafhankelijke uitgave van
de Nieuw Domein Uitgever.
Uitgever Peter Lievense
Redactieadres
iBestuur magazine
Jan van Nassaustraat 57
2596 BP, Den Haag
redactie@ibestuur.nl
Hoofdredactie Peter Lievense
Vormgeving en ontwerp Blinkerd
Bureauredactie LINE-UP boek en media bv
Medewerkers Freek Blankena, Mariëlle de Groot,
Bas Linders, Fred van der Molen, Peter Mom, Peter
Olsthoorn, Cyriel van Rossum, Nicole van der Steen,
Marieke Vos, Marijke van Hees, Peter van Schelven,
Sophie in ‘t Veld, Chris Verhoef.
Projectredactie iBestuur Congres Rianne Blacquière

www.centric.eu
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2.0

Wie pakt die kans?
We gaan het helemaal anders doen. Ook Ambtenaar 2.0 ontkomt er niet aan. Dit is de laatste iBestuur
| Ambtenaar 2.0 die ik in elkaar zet. Het volgende nummer wordt gemaakt door een redactie van
enthousiaste ambtenaren 2.0. Het netwerk pakt de draad op!
Het is Ambtenaar 2.0 ... versie 2.0. Nu de financiering vanuit het Rijk wordt stopgezet, gaan Marie
Louise en ik de taken overdragen: de redactie, het communitymanagement, de volgende A20dag,
enzovoort. Nu hebben we het nooit alleen gedaan, dus ik heb er alle vertrouwen in.

Focus

Luisteren

In dit nummer kijken we nog even terug, met name op 7 februari, toen bijna 600 ambtenaren 2.0 bij
elkaar kwamen in Lelystad. Maar we kijken vooral vooruit: hoe gaat Ambtenaar 2.0 nu verder? Met bijna

Overleg

10.000 leden hebben we een unieke kans om de overheid te veranderen. Wie pakt ’m?
De samenleving verandert, de overheid verandert en Ambtenaar 2.0 verandert mee. Wil je
meeveranderen, sluit je dan aan bij de nieuwe redactie of bij de groep Doorgaan met Ambtenaar 2.0.
Waarom? Omdat de keuze voor de voorpagina duidelijk niet bij de hoofdredactie moet liggen!
Davied van Berlo

Verandering faciliteren
De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer
taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen.
De overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van
de burger. Zoals het regisseren van de dienstverlening, in plaats van die helemaal
zelf te leveren, en maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt
steeds meer faciliteren. Daarvoor zijn andere samenwerkingsverbanden en
werkvormen nodig. De zoektocht naar de nieuwe, netwerkgedreven overheid
wordt door ons ondersteund door informatietechnologie daarin een vormgevende
én uitvoerende rol te geven. Als co-creator van publieke dienstverlening zorgt
PinkRoccade Local Government samen met lokale overheden en maatschappelijke
organisaties doorlopend voor nieuwe oplossingen.

Innoveren doe je samen
www.pinkroccadelocalgovernment.nl

A8

E-participatie is co-creatie

De overheid kan de groeiende rol van e-participatie
vormgeven door co-creatie mogelijk te maken, terugkoppeling te geven, de
juiste taal te gebruiken én ‘offline’ goed te blijven inzetten.

A10

‘Nee, je bent niet gek.
Er zijn er meer zoals jij’

Op 7 februari vierde het netwerk Ambtenaar 2.0 in Lelystad het
eerste lustrum van de Ambtenaar 2.0 Dag. Bijna 600 bezoekers deden
dit jaar mee.
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Het
nétwerk blijft bestaan, ook als
wij weg zijn
Bottom-up is een actie
gestart: ‘Ambtenaar 2.0
moet doorgaan’. Honderdveertig mensen komen bij
elkaar via Google Hangouts en videoconferencing. [A4]

A3

Het nétwerk blijft
bestaan, ook als
wij weg zijn
Redden de tienduizend
‘ambtenaren 2.0’ zich
zonder het programma
Ambtenaar 2.0 dat per
1 juli gestaakt wordt?
Bottom-up is een actie
gestart: ‘Ambtenaar
2.0 moet doorgaan’.
Honderdveertig mensen
komen bij elkaar via
Google Hangouts en
videoconferencing.

Door Freek Blankena
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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M

isschien is de naam Ambtenaar 2.0 wel een beetje uit de tijd,
maar noem de volgers geen ‘twitter-ambtenaren’. Een actief netwerk van bijna tienduizend ambtenaren met hart voor de publieke zaak,
die hun werk beter willen doen, die kennis willen uitwisselen, zich niet
willen beperken tot traditionele organisatiestructuren, die snel nieuwe
netwerken kunnen vormen en die – inderdaad – digitaal vaardig genoeg
zijn om dat laatste vooral ook met nieuwe media te doen, daar kun je toch
niet meer omheen, vinden Marie Louise Borsje en Davied van Berlo. Hun
inspanningen in de afgelopen zes jaar hebben veel ambtenaren 2.0 op de
been gebracht, initiatiefrijke mensen die inzien dat de overheid een tandje
moet bijzetten in de netwerksamenleving die met decentralisaties, RUD’s,
gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden steeds
sneller op ze afkomt.
Ambtenaar 2.0 ontwikkelde zich als officieel programma – met Van
Berlo en Borsje als betaalde krachten – bij het ministerie van LNV / EL&I
/ EZ (en een tijdje bij het programma Vernieuwing Rijksdienst) en sinds
najaar 2012 bij De Werkmaatschappij, het BZK-onderdeel dat inmiddels is
omgedoopt tot Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. Daar komt per
1 juli een einde aan; de twee aanjagers zullen een andere baan moeten
vinden.
Uurtje-factuurtje
Als een echte verrassing komt dat niet. Ambtenaar 2.0 was er ondergebracht met de specifieke opdracht een model voor financiële zelfstandigheid te formuleren, voor een periode van vijf jaar. Maar Ambtenaar 2.0
is nu eenmaal geen uurtje-factuurtjebedrijf, dus dat was al een lastige
opgave. Van Berlo: “Ons oorspronkelijke verhaal is altijd geweest: we werken overheidsbreed, we proberen verbindingen te leggen. Wij denken dat
we de overheid geld besparen omdat we allerlei voordelen en efficiënties
creëren, alleen waar zie je dat dan terug in de boeken?”
De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk besloot eind
2013 de financiering per 1 juli te staken. Een BZK-woordvoerder is kort
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We besparen
de overheid
geld, alleen
waar zie je dat
dan terug in
de boeken?

over de reden: “De bedoeling was dat het programma kostendekkend
moest worden. Op basis van de cijfers van de afgelopen periode en vooruitzichten naar de toekomst is de conclusie getrokken dat er onvoldoende
vraag is/zal zijn naar betaalde afname van producten en diensten. Om die
reden is besloten tot beëindiging.”
Borsje: “We hebben onder andere gekeken naar een soort abonnementenstructuur, waarbij gemeenten en provincies allemaal een deel bijdragen. Dan krijg je van die partijen terug: ‘Wat denk je? BZK knijpt ons af
en moeten wij voor dit soort dingen gaan betalen?’ Dat krijg je niet voor
elkaar. Maar we zijn eigenlijk al kostendekkend. Davied haalt geld binnen
met lezingen en ik doe projectopdrachten. Voor dit jaar was het gewoon
rond. Maar wat gevraagd werd was een model voor vijf jaar. Ambtenaar 2.0
past gewoon niet binnen de strategie van de Werkmaatschappij, van UBR.”
Van Berlo beaamt dat het ook niet zo goed voelde. “Die commerciële overwegingen zijn natuurlijk ook niet in de geest van waar we mee bezig zijn;
we zijn toch allemaal collega’s bij de overheid.”
De vraag is hoe het dan verder moet. Is er eigenlijk nog behoefte aan
een programma dat al zoveel energie heeft losgemaakt? Bedruipt dat
onhiërarchische netwerk zichzelf dan niet buiten die traditionele overheidshiërarchie die het bestrijdt?
Teerling geworpen
Borsje: “Het nétwerk blijft natuurlijk bestaan, ook als wij weg zijn.
Wat we merken is dat mensen er vanuit de regio veel steun aan hebben
dat er vanuit het Rijk wordt gezegd: wij steunen dit. En dan heb je in feite
twee fte waarmee je tienduizend mensen aan het werk hebt.” In gemeenten en provincies voelen veel mensen zich alleen staan in hun innovatiestreven, zegt ze. “We komen heel veel mensen tegen die tegen een
burn-out aan lopen, die bezig zijn zelfstandig te worden of bezig zijn een
andere baan te zoeken. Allemaal mensen die bezig zijn tegen de bestaande
structuur te beuken.”
Bart Pastoor, procesmanager Anders Werken bij de Provincie Limburg, betwijfelt of er wel weer een nieuw programma moet komen dat de
2.0-ambtenaren voortstuwt. “Volgens mij is de teerling wel geworpen. Er
is ontzettend veel op gang gebracht en veel publieke pioniers hebben de
handschoen wel opgepakt. Lokale overheden zoeken naar hoe ze moeten
omgaan met de veranderende samenleving. Het is goed elkaar te blijven
informeren en dat platform en de Ambtenaar 2.0-dagen bieden daarvoor
een mogelijkheid. Maar daar hoef je niet echt een programma voor te hebben.” Hij vindt de aanjaagfunctie vanuit het Rijk wel belangrijk. “Maar ik
voel er niet zoveel voor om als overheden daar weer ergens een schatkist
voor te gaan creëren, want dan moet er weer verantwoording worden afgelegd en verval je weer in de oude manier van werken.”
Geen vrijwilligers
Davied van Berlo heeft inmiddels op de Ambtenaar 2.0-site een paar
discussies op gang gebracht en probeert ideeën los te krijgen over hoe het
nu verder moet. “Mijn vraag is bijvoorbeeld: meer bijeenkomsten rondom
thema’s of aansluiten bij andere bewegingen of vernieuwingen in de over-
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heid, zoals Rijksinnovatielab, de Social labs van Kennisland,
Beter Werken in het Openbaar Bestuur – BWOB? Daar ben ik
wel benieuwd naar.”
Iemand die al begin januari de handschoen heeft opgepakt is Erik Jacobs, communicatieadviseur (extern) bij de
gemeente Roosendaal en bij Netwerk Jeugd. “Ik heb begin
januari een blog geplaatst met de boodschap ‘Ambtenaar
2.0 moet doorgaan’. Inmiddels is er op Pleio een groep ontstaan van zo’n 140 mensen. We komen via Google Hangouts
en videoconferencing bij elkaar en ook op de Ambtenaar
2.0-dag onlangs in Lelystad.” De vorm waarin het netwerk
na juni moet worden gestimuleerd en aangezwengeld staat
nog geheel open, zegt Jacobs. “Waarbij ik wel denk dat het
geen vrijwilligersorganisatie kan worden. Je hebt gewoon
betaalde krachten nodig, een laag van mensen die het vuur
aanwakkeren. Davied en Marie Louise kunnen makkelijk op
directiekamerniveau bij rijk of provincie aanschuiven. Dat
kun je niet als alleen maar lid van het netwerk. Het streven
is dus wel weer een professioneel programmabureau neer te
zetten.” Wat Jacobs betreft zijn organisaties als VNG, IPO of
VGS daarbij ook kandidaat.
Het is in ieder geval niet alleen maar informeel op te
lossen, is zijn overtuiging. “We hebben maar een kleine laag
nodig van mensen die de zaak aanjagen. Verder kun je het
met het netwerk af.”
Eigenlijk willen de beleidsmakers bij de overheid hetzelfde als waar Ambtenaar 2.0 voor staat, denkt Borsje. “In
de hervormingsagenda van Blok staan eigenlijk dezelfde dingen als die wij doen. Hoe gaan ze dat dan doen?” Anderzijds
denkt ze dat het mooi is dat zij en Van Berlo vijf jaar de
ruimte hebben gekregen van diezelfde overheid. “In die zin
heeft de rijksoverheid toch wel wat aangedurfd. Het netwerk
kan veel opvangen, maar wat je vanuit het netwerk terugkrijgt is: wij willen graag dat het Rijk zich ook uitspreekt,
we hebben die steun nodig.” Van Berlo: “Er zit ook wel wat
werk op beheerdersniveau aan vast, tot aan het aanzwengelen en lijnen uitzetten, het grote verhaal houden. Een
communitymanager is in ieder geval nodig om op terug te
vallen. Een andere vraag is of wij dat moeten zijn.”
Doodbloeden
Iemand die vindt dat BZK gewoon om zijn schreden moet
terugkeren, is Jeroen Pepers, directeur A+O gemeenten en
lid van de programmaraad van Beter Werken in het Openbaar
Bestuur. “Ik denk dat BZK zich moet bedenken. Tenslotte
willen we met elkaar die andere overheid realiseren. Daar
hebben we gewoon al die medewerkers voor nodig. Nu heb
je een platform dat actief is en voeding nodig heeft, is het
dan slim om die voeding eruit te halen? Ik vind het ook erg
in de rol van BZK liggen om dit te ondersteunen.” Misschien
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zou een andere naam goed zijn, speculeert hij. “De focus ligt
nu meer op de andere overheid, niet alleen op de i-variant.
Ik vind dat daar ook wel wat begint te wringen in het programma. Maar het mooie is dat er een enorme community is.
Dat ze met weinig middelen zo’n effect genereren is gewoon
erg goed.”
Pepers denkt dat het netwerk niet blijft bestaan als
het niet aangezwengeld wordt. “Uiteindelijk zal het dan
doodbloeden. Het gebeurt echt niet vanzelf. Je hebt gewoon
mensen nodig die er tijd en energie in stoppen. Als je zo’n
effect hebt met dat programma, met zoveel mensen die er
gratis en voor niets energie in stoppen; ik ken geen ander
programma dat zo’n navolging heeft met zo weinig betaalde
krachten, ook niet Beter Werken in het Openbaar Bestuur.
Blijkbaar voelt niemand zich eigenaar. Dat is de makke van
Den Haag.”
En dat terwijl juist bij gemeenten de behoefte groot is
aan duidelijkheid over hoe de overheid zich moet ontwikkelen. “We hebben die 403 gemeenten en daarnaast ook
nog een groeiend aantal gemeenschappelijke regelingen en
samenwerkingsverbanden. De afhankelijkheid van het delen
met elkaar wordt steeds groter.”
Volgens Erik Jacobs is het bij al dat kennisdelen overigens niet eens relevant of je in dienst bent bij de overheid.
“Wat mij betreft niet. Ambtenaar 2.0 is meer een gevoel
dat je hebt. Het heeft mij geïnspireerd om bij een bureau
te gaan werken omdat ik me puur wilde gaan richten op
community’s en hoe je sociale media inzet bij overheidscommunicatie. Ik voel me nog steeds ambtenaar, al ben ik dat
niet. Ik kan nu overal bij de overheid toegevoegde waarden
bieden.”
Van Berlo en Borsje blijven in ieder geval wel ambtenaar,
als het even kan. Borsje wil zich richten op Het Nieuwe Werken bij het ministerie van EZ. “Dat moet verder gaan dan de
tafels en de stoelen.” Van Berlo: “Mijn ziel zit in de publieke
zaak. Ik zie mezelf niet projectleider documentbeheer bij
een ministerie worden. Maar ik denk wel dat ik mijn kennis
en netwerk weer op een bijzondere manier kan inzetten in
de overheid.”

Via de link http://bit.ly/doorgaan kun je meedenken,
meepraten en meebeslissen over ‘Doorgaan met Ambtenaar
2.0’.
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E-participatie in de praktijk

E-participatie is co-creatie
De overheid kan de groeiende rol van e-participatie vormgeven
door co-creatie mogelijk te maken, terugkoppeling te geven, de
juiste taal te gebruiken én ‘offline’ goed te blijven inzetten.

M

ensen zijn steeds vaker online, weten elkaar te vinden en worden
steeds mondiger. ‘Participatie’ betekent voor hen iets anders dan
voor de meeste ambtenaren. Bewonersavonden geven nog altijd veel ambtenaren het tevreden gevoel inspraak geregeld te hebben en nu dus beleid
te kunnen maken. Maar hoe is dit beleid anders dan vóór zo’n inspraakavond? Inspraak is hier een doel, in plaats van een middel voor beter
beleid.
Mensen willen betrokken zijn en transparanter, speelser en – op
momenten dat zij er behoefte aan hebben – samenwerken, aan plannen
die hen raken. Ze willen vooral met de overheid, met hun buren, met
instellingen en ondernemers uit de wijk tot nieuwe inzichten komen. Ze
willen creëren en niet alleen maar input leveren.

Door Erica Pierik, gemeente Almere
Beeld Gelderland Anders
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Het belang van taal
In een (e-)participatietraject zijn er drie fasen te onderscheiden: het
centraal stellen van ieders individuele mening, het samen komen tot
nieuwe ideeën en het maken van keuzes voor het uiteindelijke resultaat.
In een eenvoudige procesbeschrijving: ‘mijn mening’, ‘onze mening’ en
‘wat willen we?’ Daarbij is taal van groot belang: wie vraagt om ‘input’ of
‘meedenken’ geeft eigenlijk aan vooral te willen halen en maar weinig te
geven.
Ook het instrumentarium speelt een grote rol. Brieven, enquêtes en
bewonersavonden zijn niet meer van deze tijd. Belangrijk is om in te spelen op de behoefte van mensen online te participeren en voort te bouwen
op ideeën en wensen van anderen. Het proces verandert daarmee van het
verzamelen en analyseren van individuele input naar het samenwerken
en co-creëren met alle betrokkenen, waarbij de terugkoppeling net zo
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veel aandacht dient te krijgen als de
inspraak.
Online én offline
De meeste e-participatietrajecten
zijn een combinatie van online en offline ontmoeten. Online bereik je een
grotere groep mensen, die je bij traditionele beleidsvorming niet zou bereiken.
Offline ontmoeten, ook met traditionele
partners, is belangrijk voor de meningsvorming en co-creatie. Het gaat dus ook
bij e-participatie om een crossmediale
insteek.
Het is te leren om een goed e-participatietraject op te zetten. In de woorden van e-participatie-expert Abdul
Advany (www.socialimpact.nl): “Het is
een proces van samen leren en samen
doen naar uiteindelijk zelf doen. Het
eerst meekijken en meedoen met lopende trajecten is erg zinvol en het zou
helpen om een kennis- en actienetwerk
op te zetten, waarbij afspraken gemaakt
kunnen worden om in de keuken van
andere overheden te kijken.”
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Participatietrajecten krijgen steeds meer aandacht bij de
overheid en ook e-participatie
wordt daarbij vaker ingezet. Drie
succesvoorbeelden:
Rijk:
Wetgevingsagenda STROOM
Het project STROOM betreft een
herziening van de Elektriciteitswet
1998 en de Gaswet, vanwege de
transitie naar een duurzame energievoorziening. Een gedeelde visie
hierop is belangrijk, dus is gekozen
voor een e-participatietraject via
LinkedIn (groups: Wetgevingsagenda STROOM). Hier hebben 1300
mensen uit de sector, de brancheorganisaties, bedrijven, het MKB
en particulieren meegedacht over
wat er in de wet moet veranderen
en welke onderwerpen aangepakt
moeten worden. Op basis van deze
discussies, enkele bijeenkomsten
over verschillende thema’s en een
reguliere internetconsultatie zijn
keuzes gemaakt over de onderwerpen die als input dienen voor een
Kamerbrief. Jeroen van Bergenhenegouwen van het ministerie van
EZ kijkt er met trots op terug: “Het
proces is steeds transparant en
open geweest en wordt gezien als
een mooi voorbeeld van betrokkenheid bij de vormgeving van beleid.”
Provincie:
Gelderland Anders
Voor de nieuwe Omgevingsvisie
van de provincie Gelderland, waarbij bestaande plannen vervangen en
integraler gemaakt worden, is uitgegaan van dynamisch en flexibel
beleid in een permanente dialoog
met de betrokkenen. Communica-

tieadviseur Dick Jonker gelooft in
de crossmediale aanpak van on- en
offline: “De ‘usual suspects’ zijn
offline benaderd en daarnaast is via
sociale media het netwerk uitgebreid met mensen die actief willen
meedenken en -doen. Naast een
bewust opgebouwd Twitter-profiel
voor kennisdeling en dialoog, is
ook Youtube ingezet om het proces
van co-creatie te laten zien. Nu
de Omgevingsvisie is vastgesteld,
houdt het proces niet op; de provincie wil de interactie in stand
houden en deze wijze van beleid
maken ook aan andere trajecten
koppelen.”
Gemeente:
’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch wil graag
levendige pleinen. Daarom wil de
gemeente dat de pleinen samen met
bewoners worden herontwikkeld en
heeft ze buurtbewoners daartoe uitgenodigd. Na het online verzamelen
van alle individuele ideeën (via
www.pimponzebuurt.nl), waarbij
alle al ingediende ideeën zichtbaar
zijn, worden deze omgezet naar
gezamenlijke oplossingen. Ook deze
voorstellen kunnen door iedereen
beoordeeld worden, zodat er uiteindelijk een inrichtingsplan komt
dat al op brede steun van de buurt
kan rekenen. In dit traject, waarbij
net zo veel aandacht is geschonken
aan de inspraak als aan de terugkoppeling, is de maatschappelijke
verantwoording geborgd.
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‘Nee, je bent niet
gek. Er zijn er meer
zoals jij’
Op 7 februari vierde het netwerk Ambtenaar 2.0 in Lelystad het
eerste lustrum van de Ambtenaar 2.0 Dag. Bijna 600 bezoekers
deden dit jaar mee. Het concept lijkt op het oog eenvoudig: geen
budget en leren van elkaar. Wat komt er allemaal kijken bij de
organisatie van zo’n dag?

V

Door Marie Louise Borsje
Beeld Powerfield en Davied van Berlo
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orig jaar werd direct na de Ambtenaar 2.0 Dag gevraagd of er al
een datum was voor 2014. Die vraag kwam niet voor niets; er werd
namelijk al meteen een locatie aangeboden. Daarna volgden er meer. Per
juli stonden er vier kandidaten klaar om als gastheer op te treden voor het
netwerk Ambtenaar 2.0. En allen wisten: deze Dag draait zonder budget.
Het is Lelystad geworden. De drie daar gevestigde overheidsorganisaties konden meer dan voldoende ruimte bieden en waren goed bereikbaar
met het openbaar vervoer: het provinciehuis, het gemeentehuis en het
waterschapshuis werden op 7 februari opengesteld en hebben de bezoekers
gastvrij welkom geheten. Drie bestuurslagen, één stad!
In november kwam het organiserend team voor het eerst bijeen. Het
was ook de enige keer dat het bijeenkwam. Iedereen in het team pakte
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een eigen rol. Dat gaat al vijf jaar zo. Verder was er contact
via e-mail, telefoon, Twitter, LinkedIn en Pleio. Het nieuwe
organiseren in de praktijk. De tweede keer dat het team
compleet was, was tijdens het evenement zelf.
Iedereen is VIP
Ook het workshopprogramma vulde zich weer als vanzelf.
Het programma bestond uit zo’n 80 workshopuren. Lag in de
eerste jaren de nadruk nog op sociale media, nu zagen we
een verschuiving naar werken in de netwerksamenleving als
thema. Dat daar nieuwe, sociale of andere media bij gebruikt
worden, is immers evident.
De Ambtenaar 2.0 Dag heeft een belangrijk organisatieprincipe: iedereen is VIP. Er worden geen mensen uitgenodigd om hun reputatie of sociale status. Wie vindt dat zijn
of haar verhaal ertoe doet voor het netwerk, die melde zich.
Opvallend was dit jaar de toename van het aantal leidinggevenden dat een workshop gaf.
Huwelijk 2.0
Josien Pennings sloot zich ook aan bij de organisatie.
Zij is BABS, Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand,
oftewel trouwambtenaar. Al snel werd er gegrapt via Twitter
over een huwelijk 2.0. Zou er een stel zijn dat op de Ambtenaar 2.0 Dag zou willen trouwen? Tot onze verbazing meldden Erica Pierik en Kees Jansen zich: “Ja hoor, wij willen 7
februari trouwen!”
Erica en Kees wilden er een echte 2.0-trouwerij van
maken. Zij hebben alle tradities en formaliteiten aan de orde
gesteld via hun Facebook-pagina. Waarom moeten getuigen
lijfelijk aanwezig zijn als er Skype is? Waarom kun je een
uittreksel uit het geboorteregister wel digitaal aanvragen,
maar niet digitaal aanleveren? Waarom ondertrouw als er
genoeg mogelijkheden zijn om na te gaan of iemand al eerder getrouwd is? Waarom ringen?
Terwijl de 3D-printer nog bezig was met hun huwelijkssymbool, gaven zij elkaar het jawoord ... en veranderden
hun Facebook-status in ‘getrouwd’.
Hoogtepunten
De Dag had natuurlijk ook een digitale kant. Met dank
aan de provincie Flevoland was er een handige app en de
verslagen en presentaties zijn te vinden op a20dag.pleio.
nl. De hele dag was de #a20dag al trending topic op Twitter, met als hoogtepunt de foto’s en felicitaties tijdens het
jawoord uiteraard. Daar kon zelfs #Sochi niet tegenop!
Hoogtepunten waren ook de openingspresentatie van
Ronald van den Hoff, die vele ontwikkelingen in de samenleving schetste waar de overheid nog een antwoord op moet
verzinnen. Ook generaal Mart de Kruif, bevelhebber van de
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Landmacht, maakte veel indruk met zijn afsluitende verhaal
over het dienen van de publieke zaak, integriteit en beroepstrots: “Ik ben er trots op om de publieke zaak te mógen
dienen.”
De Kruif liet een foto zien van Afghanistan en één van
Nederland: een land zonder en een land met ambtenaren.
Kijk maar eens wat ambtenaren mogelijk maken. “Ergens
had ik in mijn hoofd zitten dat Ambtenaar 2.0 voor jonge
ambtenaren was. Wat een verrassing dat er zo’n gemêleerd
gezelschap aanwezig was: alle leeftijden en alle functiegroepen. Dat deed me beseffen dat dit een zeer waardevol
netwerk is.”
Leerzaam
Binnen het netwerk Ambtenaar 2.0 zie je mensen uit alle
functiegroepen. Vernieuwers kom je overal tegen. Bij archief,
planning & controle, communicatie, P&O, beleid, uitvoering,
enzovoort. Opvallend was deze keer de afwezigheid van de
politie. Die was er in eerdere jaren wel bij. Wel zagen we een
grote vertegenwoordiging van Defensie. Met ambtenaar van
het jaar Hans Damen als ambassadeur van Ambtenaar 2.0
niet zo verwonderlijk.
“Vaak vertrek ik meteen als ik klaar ben met mijn
verhaal. Hier blijf ik de hele dag: ik leer hier zoveel bij!”
Renata Verloop, communicatieprofessional, loopt iedere keer
weer te stuiteren op de Ambtenaar 2.0 Dag. Ze heeft zelf
een presentatie gehouden over ‘De communicatieve organisatie’. Daarnaast zorgt ze ervoor dat ze zelf ook een aantal
workshops kan volgen.
“Het is bijzonder om te ervaren dat mensen zo enorm
bereid zijn om kennis met elkaar te delen en om van elkaar
te leren”, vertelde een andere deelnemer. “Je ziet de kennishonger op deze dag. Het doet je natuurlijk realiseren dat
het in verschillende overheidsorganisaties ook erg benauwd
kan zijn.”
Het belangrijkste van de Dag was echter de verbinding.
Om bij elkaar te zijn met gelijkgestemden. Wie bezig is met
het vernieuwen van de overheid, met nieuwe werkmethoden
en -principes, voelt zich vaak alleen staan in de organisatie.
Op de Ambtenaar 2.0 Dag ontmoet je mensen die dezelfde
drive hebben om de overheid te verbeteren. Dan is het inderdaad een thuiskomen als je gelijkgestemden tegenkomt,
zodat je weet: “Nee, je bent niet gek. Er zijn er meer zoals
jij.”

bij het bestrijden van

fraude, fouten
en vergissingen

Capgemini heeft uitgebreide ervaring in het helpen van fiscale en sociale diensten om fraude, fouten en
vergissingen te voorkomen en bestrijden. Deze ervaring hebben we gebundeld in onze oplossing, Trouve.
Deze oplossing wordt gedreven door de wereldwijde ervaring van Capgemini binnen fiscale en sociale
diensten en de technologie van SAS. Trouve biedt de visie, deskundigheid en ervaring die nodig zijn om
fraude, fouten en vergissingen bij fiscale en sociale diensten te voorkomen en bestrijden. Goed, snel en met
minimaal risico.
Trouve heeft zes aandachtsgebieden:
1. Campagnes en gerichte interventies om fraude, fouten en vergissingen te voor komen.
2. Inbreng van de ervaringen van handhavers bij klantinteractie, waardoor fraude, fouten en vergissingen
‘real time’ kunnen worden voorkomen.
3. Beveiliging van online dienstverlening, waardoor vormen van digitale fraude worden uitgesloten.
4. Transformeren van de wijze waarop toezicht en handhaving wordt uitgevoerd, zodat meer fraude kan
worden geïdentificeerd en aangepakt.
5. Verminderen van de schuld van burgers en bedrijven aan fiscale en sociale diensten.
6. Detecteren van interne fraude, fouten en vergissingen.
Voor meer informatie over Trouve neem contact op met:
Maxwell Keyte
Norbert Jansen
maxwell.keyte@capgemini.com
norbert.jansen@capgemini.com
www.nl.capgemini.com/trouve
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