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In de Congres 2013-editie van iBestuur magazine ging minister
Stef Blok in op de doelstelling uit het dan twee maanden oude regeerakkoord dat burgers
en bedrijven in 2017 alle zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Daartoe,
aldus de minister, zou het Rijk in 2017 volledig digitaal moeten werken. Inmiddels,
twee jaar later, zijn we halverwege. Tijd voor de thermometer! Minister Plasterk haalde
begin dit jaar in iBestuur magazine al druk van de ketel door Digitaal 2017 een ambitie
te noemen. De stavaza bij de uitvoerders is divers: UWV doet alles digitaal en jaagt
zijn klanten regelmatig de gordijnen in. Bij SVB is een stille revolutie doorgevoerd:
98 procent van de nieuwe ouders vraagt digitaal kinderbijslag aan en zeven op de tien
65-plussers kloppen online aan voor zijn AOW. De Belastingdienst dwingt bewondering af
met de vooringevulde aangifte, maar heeft moeite met Toeslagen. De gemeenten hebben
op dit moment wel wat anders aan hun hoofd, hoewel het digitale loket natuurlijk wel
een cruciale rol kan spelen bij de gedecentraliseerde overheid. Dat moet dan wel wat
respectvoller dan het WMO-loket dat Groningen en nog pakweg 60 gemeenten hebben
aangeschaft: ‘Heb je schulden? Zoek een betere baan. Kooktip: soep uit blik is makkelijk

De plannen zijn gemaakt, de routes uitgestippeld en de paklijsten gecheckt. Reis samen met
ruim 900 andere bestuurders, gidsen en avonturiers uit overheid, ICT-bedrijfsleven en
wetenschap naar ‘Bestemming iOverheid’. Want op 14 januari 2015 vanaf 12:00 uur is het zover…

klaar te maken.’

Digicommissaris Bas Eenhoorn – dat klinkt toch als een
spannend jongensboek – mag de digitale queeste nu tot een goed eind gaan brengen. Hij
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moet dat doen door te overtuigen want zoals hij zelf zegt: ‘ik ben niet bekleed met macht
en ik heb geen zak vol geld’. Misschien moet de ambitie worden bijgesteld. Een kwart
van de burgers is functioneel digibeet en het gros van de mensen komt het liefst aan de
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balie en pakt als het even kan de telefoon. Op het iBestuur Congres 2015 zal Eenhoorn
uitleggen hoe hij een generieke digitale infrastructuur werkelijkheid gaat maken. Wij zijn
erbij, u ook?

www.ibestuurcongres.nl

Peter Lievense

Het festivalterrein is open van 12.00 tot 20.30 uur. Van 12.00 tot 12.45 uur staat er een heerlijke lunch voor u klaar.
De hele dag wordt er festivalfood uit alle windstreken geserveerd.
Het iBestuur Congres 2015 is een publiekprivaat non-profit initiatief van het Rijk (ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties | DG Bestuur en Koninkrijksrelaties en DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, en ministerie van Economische
Zaken | DG Bedrijfsleven en Innovatie) en Nederland ICT. Powered by ICTU, KING Gemeenten en Logius.
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symposium

Mobiel werken,
meer dan een app
Het mobiele device is een
verlengstuk van onszelf
en van onze organisatie.
Mobiel werken, sociale
media, internet of things:
samen vragen ze om een
omkering in het denken over
bedrijfsprocessen. Wat voor
mogelijkheden biedt dat en
wat komt daar bij kijken?
En waarom is een api store
zinvoller dan een app store?
Marieke Vos

“W

e bevinden ons in het tijdperk van digitale convergentie, waar mens en technologie in
vergaande mate samenkomen”, zegt
Rinie van Est van het Rathenau Instituut
in zijn inleiding. Hij schetst de ontwikkelingen van de automatisering in de
jaren tachtig tot de huidige tijd van de
‘intieme technologie’. Niet alleen is er
inmiddels sprake van een ‘internet of
things’, maar ook van een ‘internet of
people’ en een ‘internet of services’. Die
zijn alledrie tegelijk gaande en leiden
tot toepassingen als een sportschoen
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die met sensoren je loopgedrag registreert. Maar met zo’n schoen kun je
ook zien of de drager gedronken heeft,
omdat hij dan afwijkend loopt, of dat
er wellicht sprake is van beginnende
dementie. “Wij doen veel met deze technologie, maar de technologie zegt ook
veel over ons.” Er zijn al pillen voor het
opsporen van ziektes in het lichaam en
implantaten die hersenactiviteit meten.
Technocratische dictatuur
Die intieme technologie leidt tot
strijd, zegt Van Est. “Die biedt veel
kansen, zoals auto’s die vanzelf rijden.
Maar ook vraagstukken waar we goed

v e r s l a g 30 o k t o b e r

is een startpunt van de brede discussie
die nodig is.” Voor een ‘technocratische
dictatuur’ is hij overigens niet bang.
Geen app store, maar een api store
Pieter Buiten, IT Strateeg bij het
CBS, gaat in zijn betoog in op de afwegingen die het CBS maakte om alle data
die het heeft breed beschikbaar te stellen. De digitalisering heeft de bedrijfsprocessen van het CBS ingrijpend
veranderd – men haalt nu gegevens uit
allerlei bronnen, zoals uit weglussen,
om vervoerstatistieken mee te maken.
Aan de andere kant stelt het CBS deze
data ter beschikking aan iedereen die ze

Je moet wel een
mobiele strategie hebben
over na moeten denken. Wat kan er
straks en willen we dat wel? Heb je het
recht om níet geregistreerd en gecoacht
te worden? Hoeveel waarde hechten we
aan privacy? Wat verwachten we van
de overheid?” Hij noemt de animatie
van PinkRoccade Local Government,
die zoveel kritiek opriep. “Prima, het

wil gebruiken. Dat deed men aanvankelijk met websites voor verschillende
doelgroepen, maar daar liep men tegen
grenzen aan, vertelt Buiten. “Bovendien bleek dat men vaak niet onze eigen
websites bezocht, maar sites van derden
die onze informatie gebruiken. Zoals
funda.” Het CBS besloot om niet meer
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iBestuur organiseert symposia in Nieuwspoort. Hoogst actueel, kort
maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers.

Mobiel werken, meer dan een app
Sprekers:
• Rinie van Est, Rathenau Instituut
• Pieter Buiten, CIO Office, Centraal Bureau voor de Statistiek
• Jeroen Reizevoort, Mobile Architect IBM Europa
Gespreksleiding Davied van Berlo, initiatiefnemer Ambtenaar 2.0 en Pleio
Mede mogelijk gemaakt door IBM
voor alles zelf een app te willen bouwen,
maar samen te werken met marktpartijen die zijn data willen gebruiken. “We
bouwen dus geen app store, maar een
api store.” Eenvoudig is dat niet, want
het gaat om heel veel gegevenssets,
zoals kerncijfers over de beroepsbevolking en de verkoopprijzen van huizen.
In totaal heeft het CBS 3500 gegevenssets, waarvoor men één api (application
programming interface) ontwikkelde,
samen met de markt. “Toen de api klaar
was, waren er al meteen apps voor.” Het
CBS gebruikt de api ook intern.
Grip op apps
De laatste spreker, softwarearchitect Jeroen Reizevoort van IBM, stelt
dat organisaties nu vaak dezelfde fout
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maken als bij het begin van internet:
“Toen werden externe partijen ingehuurd om een website te maken die niet
aansloot op de interne processen. Nu
wordt externen gevraagd om een app te
bouwen die dan vervolgens niet blijkt
aan te sluiten op de eigen systemen.
Mobiel is belangrijk, maar je moet wel
een mobiele strategie hebben.”
Hij vertelt over Mobile First, IBM’s
antwoord hierop. Dat draait om vier
thema’s: transformatie, bouwen, binden
van gebruikers en beveiliging. Een goede
eerste vraag is bijvoorbeeld wat een app
gaat toevoegen aan de organisatie. “Misschien is een mobiel goed toegankelijke
website al voldoende.” Hij stelt dat we
met apps “terug zijn in het tijdperk van
client-server”, waar grip houden op de

clients een uitdaging is. “Het is belangrijk dat de app statistieken produceert
die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over
de devices die worden gebruikt. Als dan
bijvoorbeeld blijkt dat het nauwelijks op
een Blackberry wordt gebruikt, kun je
stoppen met het ondersteunen van dat
platform.”
Reizevoort benadrukt het belang van
een goede beveiliging. “Van elke app is
wel een gehackte versie beschikbaar en
je wilt niet dat die toegang krijgt tot je
bedrijfssystemen. Dit kun je voorkomen
door een soort watermerk aan de app toe
te voegen, zodat de bedrijfsserver deze
kan herkennen.”
Moderator Davied van Berlo vraagt
de deelnemers of bij hen ‘mobiel’ al
onderdeel is van de communicatiestrategie. Brigadegeneraal Hans Damen,
directeur Materieel & Diensten van de
Koninklijke Landmacht, vertelt dat de
Landmacht apps inzet om onder meer
scholieren al vroeg te interesseren
voor een carrière in het leger. In de
gemeente Rotterdam worden sinds vorig
jaar voorzichtige stappen gezet met
informatieplannen waarin de bedrijfsvoering aangeeft wat ze nodig heeft aan
ICT-ondersteuning. “Mobiel is daar een
onderdeel van”, zegt een informatie
adviseur van de gemeente.
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De Digicommissaris is nog op zoek naar geschikte huisvesting en
ondertussen tijdelijk gehuisvest in de kantoorkolos van het ministerie van
BZK. Op de achttiende verdieping sleutelt Bas Eenhoorn aan het ‘Digiprogramma’, zijn marsroute naar het realiseren van de digitale overheid,
waarvan hij de contouren begin 2015 wil presenteren.
Leuk, zoveel aanmoedigingen van de buitenwereld?
“Ik zie dit niet als iets wat vervelend is. Ik heb nooit een opdracht
gehad waarvan van tevoren werd gezegd: ha joh, wat gezellig, da’s makkelijk. Bij alle klussen die ik in mijn leven heb gehad moest er altijd wat
gebeuren of worden opgelost.” Met lichte ironie: “Ik ben vier keer achter
elkaar waarnemend burgemeester geweest omdat er wat te doen was, verstoorde verhoudingen en zo, dus ik heb altijd leuke dingen mogen doen…
Deze opdracht is eigenlijk de kroon op wat ik tot nu toe heb gedaan. Kijk,
als je met macht wordt bekleed en je krijgt een zak vol geld, dan is het
allemaal niet moeilijk, dat weet ik. Hier moet je juist overtuigen, iedereen
over zijn eigen schaduw heen laten springen.”
Hoe ziet u zelf uw opdracht?
“We moeten iets bouwen waar we allemaal iets aan hebben, de basisregistraties op een goede manier onderhouden, koppelingen kunnen aanbrengen, identificatie en authenticatie op een behoorlijke manier regelen.
Het zijn stuk voor stuk essentiële onderdelen om die generieke digitale
infrastructuur te laten werken. Dat vind ik een heel mooie uitdaging.
We zijn hier druk bezig om te kijken hoe we een Digiprogramma gaan
organiseren en welke prioriteiten we daarbij moeten stellen. Financiën en governance zijn daar onlosmakelijk mee verbonden en hebben
topprioriteit.”

Digicommissaris Bas Eenhoorn

De commissie Elias zet vraagtekens bij uw rol als Digicommissaris.
“Waar ligt nou precies de knip tussen ICT-projecten, waar de commissie
Elias terecht een kritisch rapport over heeft geschreven, en de opdracht
van de Digicommissaris? Dat kun je niet helemaal met een schaartje knippen. Ik houd me bezig met de generieke onderwerpen, de zaken die de
digitale dienstverlening voor de ‘BV-Nederland’ mogelijk maken en die
nodig zijn om de digitale overheid als geheel te laten werken. Immers, de
digitalisering van de samenleving trekt zich niets aan van organisatiegrenzen en de institutionele verhoudingen. De sturing en beheersing van ICTprojecten, de bedrijfsvoering van het Rijk, al die dingen waar het rapport
van de Kamercommissie over gaat zijn een ander onderwerp. Ze sluiten

Hij zit er pas sinds
1 augustus en zijn staf
van vijftien mensen
is geworven en nog
maar net aan de slag.
De parlementaire
onderzoekscommissie
ICT-projecten maakt
kanttekening bij zijn
kansen om zonder
doorzettingsmacht
een generieke digitale
infrastructuur voor de
e-overheid tot stand te
brengen en zijn werkveld
werd vorig jaar in een
rapport omschreven als
pupillenvoetbal zonder
regie en samenhang.
Welkom in de wereld van
Digicommissaris
Bas Eenhoorn.

‘Ik heb altijd leuke
dingen mogen doen’
Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Het geld wordt
uit potjes
bij elkaar
gesprokkeld.
Dat moet
anders

wel aan op het werk van de Digicommissaris en het kan ook niet zonder
elkaar. Want het is prachtig als we een digitale infrastructuur hebben,
maar als daarachter niet een behoorlijk bedrijfsproces is ingericht hebben
burgers en bedrijven er ook niets aan. Dus ik begrijp wel dat de commissie
Elias het wat cynisch heeft opgeschreven; zo van wat wordt dat allemaal
met die Digicommissaris, wat levert dat op? Je zag overigens dezelfde
reactie op hun voorstel voor een Bureau ICT-toetsing (BIT). Daarvan wordt
dan ook onmiddellijk gezegd: alweer een bureautje erbij, wat gaat dat
opleveren?”
Is eID een ICT-project of generieke infrastructuur?
“Daar zie je dat die dingen elkaar raken. Het gaat hier om een essentieel deel van de digitale infrastructuur, er is een nationaal belang mee
gemoeid. Aan het eID-stelsel moet snel worden gebouwd. eID is dan ook
een van de prioriteiten in het Digiprogramma dat het Nationaal Beraad zal
opstellen.”
Wat is er volgens u nodig om duidelijkheid te krijgen over hoe eID eruit
gaat zien?
“Onder eID valt straks ook eHerkenning, daarmee kunnen bedrijven
zich identificeren en authenticeren. En de burger doet dat nu via DigiD.
Dat valt straks samen onder het eID-stelsel. Dus vind ik dat je even goed
moet nagaan wat eigenlijk de behoefte is van het bedrijfsleven, net zo
goed als dat geldt voor de behoeften van de burgers. Wat willen die precies als het gaat om hun digitale legitimatie? Aan de andere kant heb je
particuliere organisaties en bedrijven die al vérgaand, bijvoorbeeld samen
met banken, een behoorlijk dicht identificatie- en authenticatiesysteem
hebben ontwikkeld. Het zou heel raar zijn als je daar niet naar kijkt. Je
moet nagaan wat je daarvan kunt leren en wat zo’n systeem de overheid
kan opleveren. Moet je bijvoorbeeld zover gaan dat je het publieke middel koppelt aan private systemen als bankkaarten of mobiele telefoons?
Niet iedereen is ervan overtuigd dat je een publiek middel samen met het
bedrijfsleven kunt doen omdat je daar een publieke taak hebt. De een zegt
nee; dit is een publieke verantwoordelijkheid, een publiek middel, dus
dat moet helemaal vanuit de overheid worden georganiseerd en geregeld.
Er is een andere stroming die zegt dat we niet alleen hebben te leren van
wat de ervaring in het bedrijfsleven is, maar we zouden ook gek zijn als
we niet proberen dingen met elkaar te combineren. Waarom zou je een
bankpas en de ontwikkelingen daarin niet combineren met de manier
waarop een burger zich identificeert voor een stukje dienstverlening van
de overheid?”
Als de overheid ervoor kiest om het allemaal zelf te gaan doen ga je dus
voorbij aan alles wat er buiten de overheid op dit punt al is geïnvesteerd en
ontwikkeld en succesvol wordt gebruikt.
“Ik heb geen principiële redeneringen. Ik wil ervoor zorgen dat de
afwegingen op een goede manier op tafel komen, zodat er adequate
besluitvorming over kan plaatsvinden. Denk aan vragen als: hoever zijn we
binnen de overheid, hebben we voldoende deskundigheid in huis, krijgen
we het op tijd voor elkaar als we het zelf doen en wat betekent dat voor
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wat er tot nu toe al ontwikkeld is of zou het zo kunnen zijn dat we veel
sneller en goedkoper uit zijn als we dit samen met het bedrijfsleven gaan
ontwikkelen? Hoe kunnen we als overheid onze verantwoordelijkheid
blijven dragen als we het samen met het bedrijfsleven doen of – als we
dat niet doen – toch behoorlijk tempo blijven maken en desinvesteringen
voorkomen?”
De voorzitter van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling,
waarschuwt voor een drama als 403 gemeenten autonoom de informatie
architectuur van het sociale domein gaan inrichten.
“Er is begrip bij de gemeenten dat er zaken zijn van algemeen belang
die je niet anders kunt doen dan gestandaardiseerd op dezelfde wijze. Dat
hun autonome positie niet wordt verminderd door dat te accepteren is nog
niet bij alle gemeenten gemeengoed, dus daar moet nog wel wat zendingswerk voor gebeuren.”
Meent u dat nou? Dit is toch steeds aan de orde als het om het inrichten
van de e-overheid gaat en gemeenten zich moeilijk schikken in het feit dat
de digitale infrastructuur een keten is die de hele overheid omvat en niet
alleen hun stukje?
“Gemeenten hebben wel meer de indruk dat hun autonomie wordt
ingeperkt. Ik was ooit lid van een commissie die de VNG moest adviseren
over autonomie van gemeenten. Onze conclusie was toen dat de autonomie
van gemeenten recht overeind staat en zelfs steeds groter wordt als het
gaat om een groot eigen terrein waar ze zelfstandig over kunnen beslissen. Ze krijgen juist een steeds grotere positie in de hele maatschappelijke ontwikkeling. Kijk naar de decentralisatieoperatie. Ook in de digitale
wereld mogen ze hun eigen bedrijfsvoering inrichten, we hebben alleen
wel een paar vaste afspraken; het loopt via de digitale infrastructuur die
we gezamenlijk hebben vastgesteld en daar moeten we ook gezamenlijk de
financiële verantwoordelijkheid voor dragen.”

We kwamen
tot een stuk
of vijftig
overleggen
die soms met
dezelfde
dingen bezig
zijn

Hoe financier je die generieke digitale infrastructuur? U hebt geen geld.
“Met de pet rondgaan bij gemeenten werkt niet. Er moet een bedrag
komen van alle gemeenten samen ter ondersteuning van deze ontwikkeling. Komend voorjaar komt de VNG met voorstellen hoe ze hun aandeel
daarin denken te leveren en ik moet zorgen dat ook anderen dat doen.
Ik zie ook dat heel veel structurele zaken die nodig zijn om de generieke
digitale infrastructuur in stand te houden of verder te ontwikkelen nu uit
beleidsgeld worden gehaald. Dus dat is helemaal geen structureel geld.
Dat wordt uit potjes bij elkaar gesprokkeld en daaruit wordt dan bijvoorbeeld DigiD in de lucht gehouden. Dat moet anders. Net zo goed als
we structurele financiering voor fysieke wegen vanzelfsprekend vinden,
moet het dat ook zijn voor de generieke digitale infrastructuur. En het
kabinet moet daarvoor zorgen, samen met andere overheden en uitvoeringsorganisaties. Dus dat betekent dat ik de taak heb om tot financiële
voorstellen te komen met al degenen die aan de tafel van het Nationale
Beraad Digitale Overheid zitten. Dat is ook weer een fantastische uitdaging, want de één vindt dat de minister van Financiën maar gewoon een
begrotingspost moet neerzetten en de ander zegt dat we moeten gaan
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beprijzen naar gebruik, dus zoveel van de Belastingdienst en zoveel van de
uitvoeringsorganisaties.”

Ik neem niet
de feitelijke
verantwoordelijkheid over

De commissie Elias vindt dat u de organisatie van de rijksoverheid
rondom ICT zou moeten vereenvoudigen door schrappen en samenvoegen.
Gaat u dat doen?
“Jazeker, we hebben al een eerste inventarisatie gemaakt. En die reikt
verder dan de rijksoverheid. We kwamen tot een stuk of vijftig overleggen
die met allerlei dingen bezig zijn, soms dezelfde. Het wiel wordt tien keer
uitgevonden en dat gaan we dus stroomlijnen. In beginsel proberen we dat
allemaal in het Nationaal Beraad of in een van de regieraden die daaronder
komen te hangen onder te brengen. Zo heeft het College Standaardisatie
zich opgeheven en wordt de bevoegdheid van het College overgeheveld
naar het Nationaal Beraad.”
Als de digitale overheid niet goed van de grond komt is dat uw
verantwoordelijkheid?
“Dat is een te simpele voorstelling van zaken. Ik ga alleen maar over
de generieke digitale infrastructuur, ik stimuleer dat die voor elkaar komt.
Ik neem verantwoordelijkheden van betrokkenen niet over, ik zorg voor
samenhang, sturing op de prioriteiten en een ordentelijk besluitvormingsproces richting de Ministeriële Commissie. En ik zit de lui achter de broek
die, tegen de afspraken in, hun zaken niet voor elkaar hebben.”

IT-bouwbesluit
Het IT-bouwbesluit
T

egen de stroom van minder regelgeving in adviseert de commissie
Elias dat er wetgeving moet komen vanwege de problemen met omvallende ITgebouwen. Onder andere een keuringsinstantie met simpele vuistregels om groot
geblunder te verminderen.
Hoe weet je of je een wrak IT-gebouw
betreedt? Dat weet je net zo min als dat
je weet of je een wrak huis of ander regulier bouwwerk betreedt. Gelukkig helpt
het bouwbesluit om aan dat laatste paal
en perk te stellen. Zonder een bouwbesluit verzakken panden of storten ze zelfs
in; we zien het in landen waar men nog
niet zover is. Daarom bepleit ik een generieke aanpak rond het soort vraagstukken
waarmee de commissie Elias zich heeft
beziggehouden. Ik noem dat maar even
het IT-bouwbesluit.

Wie is er dan verantwoordelijk volgens u?
“Nou, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of een organisatie goed
aansluit op de generieke digitale infrastructuur, dan is dat de verantwoordelijkheid van die organisatie zelf. Of neem eID. De stuurgroep eID moet
zorgen dat dat zaakje voor elkaar komt. Mijn rol is dat ik kijk of dat gaat
lukken, of er bottlenecks zijn. Dat betekent dat als men niet tot zaken
komt ik binnenkort mijn verantwoordelijkheid moet nemen en dan rapporteer aan de Ministeriële Commissie, het kabinet dus, wat er nodig is om
die stuurgroep wél resultaat te laten halen of dat verantwoordelijkheden
op een andere manier moeten worden belegd. Dat is mijn verantwoordelijkheid: om aan te jagen, te stimuleren en te regisseren, maar ik neem
niet de feitelijke verantwoordelijkheid over.”
Maar wat kunt u nog meer dan verleiden en overtuigen?
“Ik kan escaleren naar de Ministeriële Commissie en daar adviseren wat
ze volgens mij zouden moeten beslissen.”
U heeft geen doorzettingsmacht, maar het kabinet is uw grote broer?
“Zo is dat!”
Prof. dr. Chris Verhoef
Hoogleraar informatica en
wetenschappelijk adviseur
voor overheid en bedrijfsleven. Hij is bereikbaar via
x@cs.vu.nl
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In een hoorzitting over problemen
bij het online betalingsverkeer heb ik
dit idee al eens kort ter sprake gebracht:
generieke regels vervat in een IT-bouwbesluit waarin voorschriften staan die
borgen dat in een ontwerp van een voorgenomen systeem de privacy, security,
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en
andere vitale aspecten voldoende zijn
uitgewerkt, alvorens je een bouwvergunning krijgt.
Daar waar kamerleden ‘privacy by
design’ roepen, kan dan de daad bij het
woord worden gevoegd. Voor privacy kun
je van alles en nog wat bedenken aan
generieks. Geen gevoelige data onversleuteld opslaan, geen data onversleuteld over netwerken, gebruik van goede
encryptiealgoritmes. Maar ook: goed sleutelbeheer, zodat data niet voor eeuwig
onleesbaar worden door encryptie.
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Er kan nagedacht worden over de
beschikbaarheid van de systemen.
Online betalingsverkeer is vitaal voor
onze economie en via allestoringen.nl
leren we dat de Nederlandse banken de
meest storingsgevoelige ter wereld zijn.
Wie beschermt de consument die aan
deze systemen is overgeleverd? Precies:
niemand.

Of denk eens aan de betrouwbaarheid van systemen. Als je 1-1-2 belt en
je wordt in de wacht gegooid – ‘blijft u
aan de lijn’ – terwijl je vervolgens tegen
een dode lijn blijkt te praten. Of je doet
een aangifte die vervolgens in het niets
verdwijnt. Of je gaat in op een baan via
werk.nl en je nieuwe werkgever blijkt je
te misbruiken als katvanger. We mogen
echt wel eisen stellen aan de betrouwbaarheid van IT-systemen.
Of denk aan veiligheid. Je krijgt
op dit moment een omgevingsvergunning zonder dat er naar de IT-kant van
een bouwwerk wordt gekeken. Dat staat
namelijk niet in de wet. Als je een procesfabriek of een stormvloedkering wilt
bouwen, vraagt de betonmenger die de
aanbesteding heeft gewonnen aan zijn
elektricien of die de maatwerksoftware
levert. En niemand die zich afvraagt of
die dat wel kan.
Het bouwbesluit staat vol met ISOnormen. Ik noem er een: de IEEE 830. Die
stelt eisen aan eisen. Heel handig als je
wilt borgen dat er een maakbaar systeem
van komt.
Kortom: er valt iets te zeggen voor
een IT-bouwbesluit waarin belangrijke
aspecteisen, ontwerpeisen en bouwvoorschriften beschreven worden.
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inkopen wat alle gemeenten nodig hebben.
Concreet: in elk geval mobiele telefonie,
mogelijk ook vaste telefonie en wellicht ‘mobiele devices’
als smartphones en tablets.

Wat je met velen aanschaft, wordt goedkoper.
En als dan ook nog een
ander het regelt, is het
helemaal aantrekkelijk.
Toch zakte de aanmelding van gemeenten voor
gezamenlijke inkoop van
telecommunicatie na een
week in. “Er is nog wat
zendingswerk nodig”,
zegt de projectleider.

Door Peter Mom
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C

ontractmanagers van de G5 kennen een overleg waar het voornamelijk over ICT en informatievoorziening gaat. Daar drong zich begin
dit jaar de vraag op of samenwerking die verder reikt dan het uitwisselen
van kennis en ervaring, nuttig zou zijn. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht,
Den Haag en Eindhoven spraken afzonderlijk met Microsoft om iets te
regelen voor na 8 april, als de ondersteuning van Windows XP zou wegvallen. Het bedrijf was daartoe niet erg genegen; het zat niet te wachten
op 403 maal een dealtje met gemeentelijk Nederland. Maar gemeentelijk
Nederland is één, met VNG en KING als representant, vond het G5-contractmanagersoverleg. Daar had Microsoft wél oren naar. Zo kon de VNG in
een overeenkomst met Microsoft voor alle gemeenten een jaar respijt en
migratiebegeleiding voor XP regelen. En dat samenwerkingssucces smaakte
naar meer.
Aldus verliep volgens Björn van Rosengarten, CTO van Rotterdam, de
aanloop naar het ‘Initiatief Gemeentelijke Telecommunicatie’, dat KING
eind juli lanceerde. “Naarmate telecom meer een commodity wordt, wordt
gezamenlijk inkopen eenvoudiger”, zegt hij. Behalve de G5 zijn initiatiefnemers de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en het Bureau Inkoop en
Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB), dat 21 gemeenten telt.
KING, dat de samenwerking organiseert, ziet het als een pilot die lessen moet opleveren voor verdere inkoopsamenwerking op andere terreinen.
Beperking van de scope moet de slaagkans nu bevorderen. Dat wil zeggen:

Nog uitzoeken
Volgens projectleider Marc Maas hield de aarzeling
over vaste telefonie verband met onzekerheid over de
interpretatie van bepaalde regelgeving van de Autoriteit
Consument en Markt. Hij stond iBestuur eind oktober
mobiel-telefonisch te woord vanaf zijn vakantieadres, waar
hij een dag eerder echter op zijn smartphone een bericht
zag over nieuwe liberaliseringsmaatregelen van de EU die dat
bezwaar mogelijk tenietdoen. “We gaan dat uitzoeken. Misschien hoeven we vaste telefonie dan niet links te laten liggen
en kunnen we ook die aanbesteden.” Apparatuur voor mobiel
spraak- en dataverkeer doet mee als er voldoende belangstelling
voor is. Daarover pleegt KING een aparte ‘uitvraag’ onder gemeenten.
In de week na de bekendmaking van het initiatief eind juli schoot
het aantal belangstellende gemeenten omhoog tot 71, in korte tijd een
forse stijging. Eind oktober, drie maanden later, waren er maar 22 bijgekomen. “We hebben nog niet veel aan communicatie gedaan. Er is nog wat
zendingswerk nodig”, aldus Maas toen. Maar ook als het bij dat aantal en
alleen mobiele telefonie zou blijven, zou KING dat volume voldoende vinden voor een aanbesteding.
Besparingen
De ervaring van Johan Hulzebos met gezamenlijk inkopen maakt hem
enthousiast voor het gemeentelijk initiatief. Hij is hoofd dienstverlening van de medio 2012 gevormde Bestuursdienst Ommen-Hardenberg,
het geïntegreerde ambtelijke apparaat van beide gemeenten, waarvan de
laatste meedoet in OT2010 (zie ook de kaders). Hardenberg neemt vaste en
mobiele telefonie af en mobiele apparatuur. Met die drie percelen is volgens Hulzebos de hele telecommunicatiebehoefte van Hardenberg (60.000
inwoners, 650 medewerkers) afgedekt, op de techniek van een callcenter
na, die van een lokale leverancier komt. De bestuursdienst becijfert het
jaarlijkse voordeel van gezamenlijk inkopen op 26.400 euro voor abonnementen en 60.000 voor verbruik. Mobiel bellen is zo goedkoop dat ambtenaren als bijzondere arbeidsvoorwaarde hun telefoon ook privé mogen
gebruiken.
Voordeel is ook dat gemeenten ‘ontzorgd’ worden. “Wij hebben best
inkoopervaring in huis, maar voor onze percelen heb je echt experts
nodig.” Niet zelf hoeven aanbesteden en geen externe experts inhuren
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Initiatief
Gemeentelijke
Telecommunicatie
De rijksoverheid en decentrale
overheden besteden telecom al sinds
2002 gezamenlijk aan, maar daar lijkt
de nieuwe aanbestedingswet een stokje
voor te steken; opdrachten mogen niet
onnodig worden samengevoegd. KING
en een aantal gemeenten (de G5 (Den
Haag, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam
en Eindhoven), Bestuursdienst OmmenHardenberg en het Bureau Inkoop en
Aanbestedingen Zuidoost-Brabant)
onderzoeken daarom sinds eind juli de
mogelijkheden voor een eigen, decentrale krachtenbundeling. Het ‘Initiatief
Gemeentelijke Telecommunicatie’ (GT)
heeft inmiddels de interesse gewekt van
voldoende gemeenten voor de gezamenlijke aanschaf van mobiele en vaste
telecomdiensten, mobiele devices en
het beheer ervan. Daarom is een ‘Project Initiatie fase’ opgestart.
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Vraagbundeling Rijk
en decentrale overheden
niet/wel mogelijk
Een aparte exercitie om de lokale overheid aan tele
communicatie te helpen lijkt opmerkelijk, omdat al vijftien
jaar een landelijk programma bestaat voor de verwerving
van telecomdiensten en -producten, waaraan de hele overheid deelneemt. In OT2000, OT2006 en OT2010 regelden
vele organisaties tegen aantrekkelijke voorwaarden hoogkwalitatieve ‘Overheidstelecommunicatie’.
In zijn persbericht over het Initiatief Gemeentelijke
Telecommunicatie stelde KING eind juli dat ‘samenwerking
tussen het Rijk en enkele decentrale overheden, zoals eerder bij OT2010, op korte termijn niet haalbaar lijkt’. In een
toelichting in Binnenlands Bestuur verwees KING naar ‘zeer
complexe Europese aanbestedingsjuridische aspecten’. De
achtergrond daarvan, vond woordvoerder Jan-Willen Jurg,
viel ‘niet gauw samen te vatten’.
Projectleider Marc Maas verklaart tegenover iBestuur
dat het sinds vorig jaar, toen nieuwe aanbestedings
wetgeving en een daaruit voortvloeiende ‘Gids Proportionaliteit’ gingen gelden, de vraag is of Rijk en decentrale overheid hun telecommunicatievraag mogen bundelen. “Dan
kunnen we het proberen en kijken waar het schip strandt,
maar dat staat haaks op ons streven de slaagkans te bevorderen.” Om dergelijke risico’s te vermijden zal de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant, die met 21 gemeenten deel

uitmaakt van BIZOB, ook niet kunnen meedoen. Voor een
samenwerkingsverband van vijf BIZOB-gemeenten (Regeling
Samenwerking Kempengemeenten) ziet hij geen obstakel.
iBestuur vroeg ook uitleg aan HIS/ICT, het BZK-onderdeel ‘Haagse Inkoop Samenwerking’ dat rijksbrede ICTcontracten beheert met een totaalwaarde van twee miljard
euro, waaronder OT2010. Uit de via de afdeling voorlichting
verstrekte reactie kan worden begrepen dat de door KING
aangevoerde ‘korte termijn’, waarop de combi Rijk-gemeenten ‘niet haalbaar lijkt’, hooguit drie maanden bestreek.
HIS/ICT ziet althans geen vuiltje aan de lucht: “In een
volgende OT-editie kunnen centrale en decentrale overheden – net als in vorige edities – desgewenst meedoen. Ook
de nieuwe Aanbestedingswet (na OT2010 in werking getreden) maakt deelname van decentrale overheden juridisch
mogelijk voor bijvoorbeeld mobiele-communicatiediensten
en vaste telefonie. Hoe deze samenwerking eruit gaat zien,
wordt momenteel uitgewerkt zodat de samenwerking ook
aansluit op de nieuwe Aanbestedingswet. Net als voorheen
blijft de rijksoverheid bij aanbestedingen samenwerking
zoeken met betrokken partijen. Van decentrale overheden
tot bijvoorbeeld Prorail. Daar verandert niets aan.”
KING kondigde in zijn persbericht aan: “Mocht op enig
moment blijken dat samenwerking tussen gemeenten en
het Rijk wel mogelijk is, dan wordt die direct gezocht.”
Een en ander betekent niet dat het lokaleoverheidsinitiatief nu kan worden afgeblazen. Gemeenten hebben
snel behoefte aan nieuwe contracten. De BZK-voorlichter:
“Vanuit de rijksoverheid loopt er nu echter geen nieuwe
overheidsbrede aanbesteding.”

heeft zo’n 60.000 euro gescheeld. Ontzorgen gebeurt verder met centraal
contractmanagement. Verder ziet Hulzebos voordeel in de macht van het
brede draagvlak die buiten besparingen ook hogere kwaliteit oplevert. Met
velen kun je zaken afdwingen. Hij is blij met KING als trekker van het initiatief. “Zonder regie bij zo’n instituut krijg je het niet van de grond. Als
een van de grote gemeenten het voortouw zou nemen krijg je hetzelfde
als bij commerciële partijen: ze gunnen elkaar niets en het is een en al
achterdocht.”
Zelfdoereflex
Ook Rotterdam is in voor gezamenlijkheid. Dat is wel eens anders
geweest. Het besluit tot niet deelnemen aan OT2010 was vóór Van
Rosengartens tijd, maar de CTO denkt het toch te kunnen verklaren.
Voorheen had de gemeente bijna dertig diensten en bedrijven, met eigen
ICT-afdelingen. Eind 2012 kon een vijfjarig centralisatieproces als afgerond
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OT2010: Rijk koopt in, decentrale overheid lift mee
Op Defensie na doen alle ministeries mee met de gezamenlijke telecominkoop in OT2010. De Hoge Colleges
van Staat (Tweede en Eerste Kamer,
Raad van State, Algemene Rekenkamer
en Nationale Ombudsman) zijn allemaal deelnemer. Gemeenten blijven
met 13 procent achter. Opmerkelijk,
omdat bij de eerste editie, OT2000,
105 van de toen 537 gemeenten meededen, 19,6 procent. De bijna honderd
aanmeldingen eind oktober beloven
het Initiatief Gemeentelijke Telecommunicatie een score boven 25 procent.
De OT2010-cijfers zijn ontleend
aan de website rijkscontracten.nl
met informatie over zes contracten:
vaste telefonie (met 54 participerende
gemeenten), mobiele communicatie (50), end user devices (mobiele
telefoons, tablets en dergelijke, 28
gemeenten), SMS gateway (6) en, zon-

TotaalSoort organisatie aantal
(2010)
Ministeries
Hoge Colleges van
Staat
Andere centrale
organisaties
Gemeenten
Provincies
Waterschappen
Andere decentrale
organisaties

11
5

26
431
12
26

56
4
4
19
124

der gemeentelijke deelname, VoIP-centrales en Inbound (inkomend verkeer).
iBestuur presenteert de cijfers
hier na grondige bewerking, want de
deelnemerslijsten op rijkscontracten.nl
zijn een rommeltje. Niet alleen staan
onder meer Kadaster, OPTA, CBS en
RDW onder ‘decentrale deelnemers’,

worden beschouwd. Sindsdien is de ICT gemeentebreed georganiseerd. Ook
fysiek speelt een centralisatietendens. Van 36 hoofdlocaties gaat de Maasstad terug naar een vijftal. Nog een factor: “Rotterdam doet graag dingen
zelf”, zegt Van Rosengarten. “Als je het kunt en je hebt er de mensen
voor, waarom doe je het dan niet alleen?” Plus, waarom het nu anders
is: de markt is veranderd. Met telecom als commodity is het makkelijker
om schaalvoordeel te realiseren. Hij denkt dat gemeenten buiten mobiele
(spraak en data) en vaste telefonie nauwelijks méér nodig hebben.
Details van de gemeentelijk-gezamenlijke aanbestedingsoperatie moeten nog worden uitgewerkt. Van Rosengarten bepleit deelname van alle
decentrale overheden, dus ook provincies en waterschappen, en ziet verder
graag dat gemeenten die niet op een deelnemerslijst staan, later onder
zekere voorwaarden alsnog kunnen instappen.
Projectleider Maas mikt alleen op gemeenten en stelt ook dat die tevoren bekend moeten zijn; aanbieders moeten de omvang van de vraag kennen. Wat nog wel een besluit vereist, is wie aanbestedende partij wordt.
Dat gemeenten een gemeenschappelijke regeling aangaan, sluit Maas uit.
“De VNG lijkt een logische partij, maar misschien kiezen we een andere
vorm. We zijn nog niet zo ver.” Het moet de komende weken zijn beslag
krijgen. “We mikken op gunning van de raamovereenkomst in juni, met
aansluitend de eerste van een vijftal toetredingsrondes.”
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Deelnemers OT2010
Aantal
% van
totaalaantal
10
90,9
5
100,0

13,0
33,3
15,4

Afgenomen percelen
Aantal
Gem. per
deelnemer
50
5,0
22
4,4
62

2,4

138
12
8
44

2,5
3,0
2,0
2,3

336

2,7

staat Kadaster ook bij ‘gemeenten’ en
SVB bij ‘gemeenten’ en ‘provincies’,
ook zijn onder andere Belastingdienst
en ministeries in de ene lijst als één
organisatie vermeld en in de andere
met vele onderdelen (in de tabel
hierboven zijn ze als één deelnemer
geteld).

Voor deze
percelen
heb je echt
experts nodig
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p a r t n e r

E v e r e s t
Effectiever beleid door
eenduidig doel?

verlening van de overheid. Toch bieden bovenstaande knelpunten de overheid expliciete kansen om de dienstverlening te
verbeteren. Everest heeft hierover een duidelijke visiepaper met
concrete adviezen opgesteld die de overheid helpen veranderen
van aanbodgericht naar vraaggestuurd. Een voorproefje.

Foto: Dreamstime

Advies 1: Laat beleid en uitvoering elkaar versterken
Wetsbepalers en uitvoeringsinstanties kunnen elkaar versterken. Dit kan door een verdergaande samenwerking bij de
totstandkoming van (nieuwe of wijzigingen op) wetten, regels
en diensten/producten. Stroomopwaartse terugkoppeling
van uitvoeringsinstantie naar wetsbepaler tijdens én na het
implementatieproces is mede bepalend voor het succes van deze
samenwerking.

Zeven adviezen
voor een wendbaar proces
		van wet naar loket
Overheden die wetten of regelingen
aanpassen of invoeren merken het regelmatig:
de uitkomst wijkt nogal af van het vooraf
beoogde resultaat, met ontevreden burgers als
gevolg. Met een zevental adviezen is daar iets
aan te doen.

N

ederland kent ongeveer 1400 overheden, van landelijk
tot gemeentelijk niveau. Samen beheren deze instanties ongeveer 2400 diensten en producten. Burgers en bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening van de
overheid. Intussen verandert de politiek voortdurend wetten
en regels, maar liefst 3500 keer per jaar. Daarnaast wijzigen
jurisprudentie en intern beleid. Al deze wijzigingen hebben een
grote invloed op de diensten en producten van uitvoerings
instanties. Zij staan voor de uitdaging alle wijzigingen juist en
binnen de door de politiek gestelde termijn door te vertalen
naar de eigen diensten en producten, op een manier die burgers
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en bedrijven centraal stelt, én op transparante wijze. Tegen de
tijd dat, of zelfs voordat, de ene wetswijziging is doorgevoerd,
wordt een volgende verandering alweer aangekondigd.
Knelpunten
Het inrichten of aanpassen van een nieuwe regeling is een
ingewikkeld en langdurig traject waarbij de focus vaak nog ligt
op het aanbod (de nieuwe of gewijzigde regel) in plaats van op
de klantsituatie. Het implementatietraject start vaak zonder
te denken vanuit het perspectief van de uiteindelijke gebruiker
van de dienst: de burger of het bedrijf. Alle relevante informatie
– beslissingen, wetten, scenario’s en uitzonderingen – wordt
niet of op meerdere plaatsen vastgelegd. Hierdoor verloopt het
proces van wet naar loket steeds weer op andere wijze en is de
uitkomst regelmatig afwijkend van het vooraf beoogde resultaat. Het implementatieproces is niet consistent én transparant en dat heeft zijn weerslag op de dienstverlening. Dit wordt
onderschreven door recent onderzoek van Everest dat aantoont
dat burgers nog niet écht tevreden zijn over de (online) dienst-

Advies 2: Stel het beoogde resultaat centraal
Om het beoogde effect van het beleid ook daadwerkelijk te
realiseren moet het beoogde doel centraal worden gesteld in
het hele proces van wet naar loket. Daar waar nu de (nieuwe
of gewijzigde) wet vaak nog centraal staat, zou het moeten
draaien om het beoogde effect van die wet.
Advies 3: Werk multidisciplinair samen binnen de keten
Het proces van analyseren tot implementeren van een
wetswijziging raakt de complete keten binnen de uitvoeringsinstantie. Benader deze wijziging daarom ook als ketenproces.
Bijvoorbeeld door een multidisciplinair team te creëren waarin
juristen, uitvoerders, ICT-specialisten, beleidsmedewerkers en
andere stakeholders met elkaar samenwerken.
Advies 4: Acteer vanuit het perspectief van de gebruiker:
burger of bedrijf
Neem de uiteindelijke gebruikers van de dienst of het product al in het achterhoofd bij het ontwerp van het proces en
geef antwoord op de vraag: hoe ziet het ideale dienstverleningsproces eruit voor burger of bedrijf?
Advies 5: Werk op een iteratieve manier aan de hand
van de meest voorkomende wetsscenario’s
Een iteratieve aanpak (agile) zorgt voor het frequent opleveren van (deel)oplossingen die direct door burger en bedrijf
gebruikt kunnen worden. Door deze werkwijze worden ook
eventuele knelpunten in een vroeg stadium onderkend. Het
uitgangspunt bij deze aanpak is: eerst focussen op de primaire
scenario’s en daarna op de uitzonderingen.
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Naar aanleiding van de problemen op de woningmarkt heeft de overheid de starterslening geïntroduceerd. Deze lening heeft als doel doorstroming in de
koopmarkt te bewerkstelligen.
Om in aanmerking te komen voor deze lening heeft
het Rijk diverse voorwaarden opgesteld. Gemeenten
kunnen in aanvulling hierop zelf voorwaarden toevoegen. Een voorbeeld hiervan is dat alleen bestaande
bewoners binnen de gemeente van de regeling gebruik
kunnen maken. De vraag is of deze extra voorwaarde
wel bijdraagt aan het beoogde doel van het beleid: het
bevorderen van doorstroom in de koopmarkt.

Advies 6: Leg beslissingen in het hele proces eenduidig
vast
Moderne technologie maakt het mogelijk beslissingen eenduidig vast te leggen en deze direct te koppelen aan hun bronnen (wetten, regels, intern beleid enzovoort). Hierdoor wordt
de impact van een wijziging aan de bron al in een vroeg stadium
inzichtelijk.
Advies 7: Maak procesontwerp en informatievoorziening
aantoonbaar herleidbaar
Door beslissingen eenduidig vast te leggen wordt inzichtelijk hoe een beslissing tot stand is gekomen. Hierdoor kan de
uitvoeringsinstantie transparant en consistent opereren naar
burgers en bedrijven.
Meer over deze adviezen is te vinden in de visiepaper
‘Van wet naar loket, veranderen van een aanbodgerichte naar
vraaggestuurde overheid’ van Everest. Zowel de visiepaper als
het onderzoeksrapport worden als download aangeboden op
www.everest.nl.

iBestuur Congres 2015
Everest-sessie op het iBestuur Congres 2015,
Knooppunt 7 | iBestuur partnerplein: Van wet naar
loket, op weg naar een vraaggestuurde overheid. Sprekers: Dirk-Jan de Bruijn (kwartiermaker in het publiek
domein) en Hans de Preter (Everest).
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symposium

Drie decentralisaties,
regie op informatie
Door samen op te trekken
en door te standaardiseren
is het zeker mogelijk
kosten te besparen op de
ICT die de decentralisaties
mogelijk moet maken. Dat
werd duidelijk tijdens het
iBestuur symposium 3D,
regie op informatie.
Frits de Jong

E

rik Gerritsen, bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Regio
Amsterdam, ging in op de ‘reis’ die
dertien Bureaus Jeugdzorg een aantal
jaren geleden hebben gemaakt. Aanleiding was de vervanging van de toenmalige digitale gezinsdossiers. De reis
leidde tot de opzet van WebInformatie
JeugdZorg (WIJZ), een op het principe
van ‘één gezin, één plan, één regisseur’
gebaseerd systeem, waarin hergebruik
van gegevens centraal staat.
Volgens Gerritsen heeft WIJZ een
grote kans van slagen, vooral omdat het
bedacht en getest is door de professionele gebruikers. “Met hen zijn we
begonnen en pas in een later stadium
haakten de ICT’ers aan. Dat maakt dit
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ook meer dan een ICT-project. Bijzonder
is bijvoorbeeld dat gebruikers de aanbestedingsdocumenten hebben gemaakt
en ook het scrum-ontwikkelproces is
uitgevoerd met gebruikers vanuit alle
dertien organisaties. Apart hadden we
dat nooit kunnen realiseren.”
Inmiddels heeft WIJZ, dat nu in de
pilotfase zit, ook de aandacht getrokken van diverse netwerkpartners, zoals
VenJ, VWS en VNG/KING. “Ze zitten ons
serieus achter de broek om toch op 1
januari 2015 klaar te zijn. Het toont wel
aan dat ze er vertrouwen in hebben.”
Rijksoverheid
Ook Sjoerd Potters, lid van de VVDfractie in de Tweede Kamer, stipte in zijn
bijdrage het ‘één gezin, één plan, één
regisseur’ aan. “Als we graag willen dat
de decentralisaties gaan werken, dan
moet je als gezin de gemeente kunnen aanspreken.” Als oud-wethouder
gaf Potters gemeenten het advies om
zich met name te richten op de twintig
procent die veel vragen heeft. “Als je
de ICT-systemen goed op elkaar hebt
aangesloten is die twintig procent goed
te identificeren. Dan zul je zien dat je als
gemeente voor die groep ook toegevoegde waarde kunt leveren.”
De komst van de decentralisaties

zorgt ook voor een andere relatie tussen
rijksoverheid en gemeenten, denkt Potters. “Wat mij betreft betekent decentraliseren ook echt loslaten. Wij moeten
er niet bovenop gaan zitten en moeten
de financiële middelen niet proberen
vast te houden. Gelukkig zie ik veel
gemeenten die het mandaat erg serieus
nemen.”

verslag 3 november
iBestuur organiseert symposia in Nieuwspoort. Hoogst actueel, kort
maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers.

3D, regie op informatie
Sprekers:
• Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Regio Amsterdam
• Brigitte van der Burg, woordvoerder Jeugdbeleid, VVD-fractie Tweede Kamer
• Hans Versteeg, projectleider informatievoorziening decentralisaties, VNG
• Ad Verschoor, manager decentrale dienstverlening, Capgemini
Gespreksleiding Peter van Schelven, ICT-jurist en columnist iBestuur

Gemeenten
Hans Versteeg, projectleider informatievoorziening decentralisaties bij
de VNG, hield de toehoorders onder
meer voor dat informatievoorziening
binnen gemeenten de komende jaren
fors op de kop gaat. “Daarbij hebben
we geen ICT-systemen meer nodig om
te registreren, maar wel ICT-systemen
die mensen met elkaar verbinden.” Een
nieuw soort ICT, die ook nog goedkoper
is, volgens hem. Maar dan moet er wel
een omslag gemaakt worden, bijvoorbeeld bij de aanschaf en het beheer van
ICT-systemen. Dat zou veel wendbaarder en flexibeler moeten en ook zou de
overheid moeten nadenken over andere
licentiemodellen. Nog meer valt er te
besparen als gekeken wordt naar de
uitvoering van de ondersteuning met
echt goede werkbare ICT, zo betoogde
Versteeg. “Kijk naar de jeugdhulp. Er
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Mede mogelijk gemaakt door Capgemini
komt nu 3,868 miljard euro over naar
gemeenten. In het huidige jeugdzorgstelsel bestaat ongeveer zestig procent
van het werk van een jeugdhulpmede-

dat zich richt op projecten, dienstverlening en consulting, heeft er een paar
jaar geleden voor gekozen om ook het
domein van de ‘solutions’ te betreden.

Nu bestaat ongeveer zestig procent van
het werk van een jeugdhulpmedewerker
uit administratieve handelingen
werker uit administratieve handelingen.
Een flink deel daarvan bestaat uit het
opnieuw opschudden van een dossier. Dat kan anders.” Versteeg pleitte
dan ook voor het standaardiseren van
uitvoeringsprocessen.
Capgemini, van oudsher een bedrijf
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Volgens Ad Verschoor, manager decentrale dienstverlening bij de ICT-leverancier, is solutions iets dat je met de markt
oppakt en helpt het de gebruikers om
scherp te krijgen hoe zij eigenlijk zouden
willen werken. Met de komende decentralisaties in het sociaal domein in het

vizier, zeker geen overbodige luxe. “We
hebben het VISD-rapport bestudeerd en
van daaruit bekeken wat we zouden kunnen aanbieden. Daar is Tri-As uitgekomen, dat staat voor aanmelden, arrangeren, verantwoorden en verbinden.” Een
van de oplossingen die is ontwikkeld, is
WIJZ.
Verschoor maakte helder dat flexibiliteit in de te ontwikkelen oplossingen
belangrijk is. “Je krijgt te maken met
lokale verschillen. Grote én kleine organisaties. Wat er moet gebeuren is overal
hetzelfde, maar de manier waarop je je
werk organiseert zal overal anders zijn.
Dat betekent dat de oplossingen niet in
beton gegoten moeten zijn.”
Complexe gezinnen
“Het verhaal van ’één gezin, één
plan, één regisseur’ is mooi en het zal
waarschijnlijk goed werken als er één
probleem is, maar werkt het ook bij complexe problemen?” zo luidde een van de
vragen vanuit de zaal. “Het is een illusie
om te denken dat je met één iemand
alles kunt uitvoeren. Je moet complexiteit benutten. Een complexe oplossing
vergt samenwerking. Dat lukt vaak niet.
Het helpt al enorm als je ICT hebt die
zorgt dat iedereen over dezelfde informatie beschikt”, aldus Erik Gerritsen.
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Kijken in IRMA’s keuken
naar authenticatie 2.0

Door Cyriel van Rossum
Beeld Bert Beelen
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D

en Haag is bezig aan een sterkere versie van de huidige DigiD, die
als verouderd wordt ervaren. De opvolger moet zowel betrouwbaar
zijn als gemakkelijker in het gebruik. Daarbij kijkt minister Plasterk (BZK),
die verantwoordelijk is voor de vernieuwing, met een schuin oog naar het
iDeal-systeem van de banken en webwinkels. Over het vernieuwingsproject, dat de naam eID draagt, denken ook private partijen mee. Daartoe
lanceerde Plasterk in maart het zogenaamde eID-platform.
Er werd begin dit jaar al een eerste (controversieel) ontwerp van het
nieuwe stelsel voorbereid door ambtenaren. Het kabinet heeft de private sector uitgenodigd om het te verbeteren en aan te vullen. Aan die
oproep gaven twintig private partijen gehoor, waaronder ook buitenlandse
bedrijven.
Het ministerie heeft vooralsnog geen nieuws te melden over de stand
van zaken in het eID-project. Vóór het zomerreces schreef Plasterk de
Kamer dat de plannen dit najaar ver genoeg zullen zijn voor nieuwe mededelingen. Dat gebeurt binnenkort, zo laat een woordvoerder weten. In
Nijmegen is al veel werk verricht en het is aan het kabinet en de markt om
daarvan te profiteren.
Kaart
Bart Jacobs, hoogleraar cybersecurity aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, is al geruime tijd bezig met onderzoek naar een nieuwe manier
van authenticatie en laat zich graag in de kaart kijken, want dat is juist
de bedoeling van wetenschap, zo benadrukt hij.
Jacobs en zijn vakgroep kwamen zes jaar geleden volop in het nieuws
door de OV-chipkaart te kraken om aan te tonen dat de beveiliging veel
te zwak was. Volgens de Nijmeegse onderzoekers had Trans Link Systems
(TLS), dat de kaart ontwikkelde, onder andere een verkeerde chip gekozen. IT-bedrijven hebben te weinig contact met onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, zo luidde het verwijt van de Tweede Kamer. TLS
startte daarop een programma waarbij universiteiten voorstellen konden
indienen voor twee promotieplaatsen, die de universiteiten van Tilburg

Foto: Bert Beelen

IRMA heet de
nieuwe kaart die in
Nijmegen is ontwikkeld als kandidaat
voor opvolging van de
DigiD en alle inlog
namen en wachtwoorden voor contact
met overheden en
bedrijven.

Bart Jacobs onderzoekt of het IRMA-principe ook mobiel toepasbaar is.
en Nijmegen wisten binnen te halen. Jacobs: “Ons voorstel ging over een
privacyvriendelijke OV-chipkaart. Daarvoor hebben we geavanceerde cryptografische technieken gebruikt. De technologie bleek echter te traag voor
toegangspoortjes: het lezen kost drie seconden, dat is veel te lang. Om
geen rijen te krijgen bij de poortjes zou je terug moeten naar 300 milli
seconde. Dat zit er voorlopig niet in, maar het is wel snel genoeg voor een
elektronische identiteitskaart.”
Attributen
“De identiteit van een persoon is eigenlijk een verzameling eigenschappen: geslacht, naam, adres, kind of volwassen, noem maar op. Die,
wat wij noemen, ‘attributen’ kun je allemaal opslaan op een chipkaart,
met andere woorden een elektronisch identiteitsbewijs. De gedachte achter
ons project is nu dat de houder van de kaart zelf kan beslissen welke van
die attributen hij wil tonen aan derden”, vertelt Jacobs. Deze ‘selective
disclosure’ komt erop neer dat je de kaart laat zien aan de caissière van
de supermarkt als je een sixpack koopt, om aan te tonen dat je 18 jaar
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Wat is eID?
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
staat in het teken van ontwikkeling
van het stelsel en volgend jaar 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.

23

Het is de
privacy
vriendelijkste
chipkaart die
je maar kunt
bedenken

of ouder bent. De kaart zegt dan alleen maar: deze meneer of mevrouw
is 18 jaar of ouder. Je naam, je leeftijd of je verjaardag krijgt zij dus niet
te zien. De attributen op de IRMA-kaart zijn niet aan elkaar te koppelen.
“Het is de privacyvriendelijkste chipkaart die je maar kunt bedenken”,
aldus Jacobs.
EU-wetgeving is gericht op ‘dataminimalisatie’: burgers zouden alleen
het allernoodzakelijkste over zichzelf prijs moeten hoeven te geven. “Dat
is dus precies waar IRMA voor staat”, aldus Jacobs. “Het is een acroniem
van I Reveal My Attributes. En bovendien is het de naam van onze afdelingssecretaresse. Ik moet bekennen dat de naam soms tot hilariteit leidt.
Toen ik eens een dame de afkorting uitlegde, zei ze: viezerik!”
Geen profiel
Wat de Nijmeegse onderzoekers betreft kan de houder de kaart ook
gebruiken in contacten met bedrijven. “Je zou je ermee kunnen identificeren bij bijvoorbeeld bol.com om een bestelling te plaatsen. In feite
hoeft zo’n bedrijf, als je direct elektronisch betaalt, alleen maar je adres te
weten, niet eens je naam. Dat kan dus met deze kaart.” De vakgroep heeft
zelfs al een IRMA-tube in het leven geroepen: een soort Netflix, rudimentair en bescheiden, maar bruikbaar. Via een QR-code, gelezen door een
smartphone, kan de abonnee toegang krijgen tot het filmaanbod, zonder
dat diens filmkijkgedrag en voorkeuren worden vastgelegd. Er kan dus
geen enkel profiel aan de individuele gebruiker worden gehangen.
Obsoleet
Een kaart mag een obsoleet concept lijken, geeft de hoogleraar toe.
Ook hij vraagt zich af of het niet handiger is om je attributen bij je te dragen in je telefoon. In het verlengde van het IRMA-project zoekt hij nu uit
of dat kan én wenselijk is.
In september kwam NWO met een subsidie van 300.000 euro over de
brug voor een onderzoek dat de titel Own Your Own Identity meekreeg.
Ook KPN en SURFnet hebben er geld in gestoken. Het gaat erom het IRMAprincipe ook mobiel toepasbaar te maken. Dat is geen sinecure. Jacobs:
“Welbeschouwd is een mobiele telefoon net zo onbetrouwbaar als een pc.
In het telefoongeheugen is vrijwel geen secure storage mogelijk. Daarin
een stevige en dus veilige cryptografische sleutel bouwen, dat lukt niet
goed. Maar op de SIM-kaart kan dat wel. Dat is immers een afgesloten
wereldje.”
Achteloosheid
Mobiel je eigen identiteit beheren en delen dient zonder meer het
gebruiksgemak, maar over de wenselijkheid heeft Jacobs oprechte twijfels.
“Er is een psychologische reden om het niet te willen: op de telefoon klik
je veel te snel. Een kaart daarentegen zorgt voor een zekere vertraging,
een uitstel, want je moet hem opzoeken, hem ergens in steken en dergelijke en juist gedurende die paar seconden kom je in een hogere staat van
paraatheid. Je bent dan dus alerter als je toestemming wordt gevraagd om
bepaalde attributen te onthullen. Er is ruimte voor bedenkingen, de kans
op achteloosheid is minder dan met een telefoon.”
Al met al geeft Jacobs dus vooralsnog de voorkeur aan een kaart boven
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de telefoon. Volgens hem is de overheid te veel bezig met gebruiksgemak
en gaat dat ten koste van de veiligheid. Dat roept associaties op met de
recente klacht uit de Tweede Kamer dat de OV-chipkaart niet gebruiksvriendelijk genoeg is. “Er heerst een soort gemaksterreur. De overheid
durft niet te zeggen: sommige mensen zal dit een beetje meer moeite kosten dan anderen, dat is dan maar zo. Terwijl dat vanuit het oogpunt van
veiligheid wel verstandig zou zijn.”
USP
Is de IRMA-technologie ver genoeg om in praktijk te worden gebracht?
Jacobs: “Ik zou zeggen: het is klaar om in de praktijk te worden uitgetest.
Bedrijven kunnen ermee aan de slag. Wij onderzoekers zouden misschien
nog kunnen proberen om de kaart twintig procent sneller te maken of er
allerlei toeters en bellen aan te hangen, maar dat levert ons verder geen
publicatie op. Dat kunnen bedrijven beter. In academisch opzicht is IRMA
klaar. Wie ermee aan de slag wil, hoeft het alleen maar op te pikken.”
Google, Netflix of Apple zullen IRMA niet snel omarmen. Het is eenvoudigweg te privacyvriendelijk. Google wil niet voor niets dat iedereen
overal voor inlogt, want dan kunnen zij het consumentengedrag analyseren en de gegevens verkopen aan adverteerders en marketeers. “Er zijn
overigens wel – ik noem het maar even zo – verlichte bedrijven, die doorhebben dat privacy ook juist een unique selling point kan zijn. In Duitsland adverteren internetproviders met privacygaranties zoals versleuteling
van e-mails en de verzekering dat absoluut geen data op buitenlandse
servers worden opgeslagen.”
Jacobs hoopt vooral op belangstelling van overheden en privacyregulators, zoals het CBP en zijn Europese evenknie EDPS, maar ook van wat
hij noemt ‘geavanceerde, specifieke gebruikers’, zoals medisch en militair
personeel.
Open standaard
Het wachten is op minister Plasterk. Kort na zijn update voor de
Tweede Kamer wordt besloten, aldus een woordvoerder, “of en zo ja hoe er
een stelsel komt voor elektronische identificatie. Met zo’n stelsel kunnen
mensen digitale diensten bij publieke en private organisaties afnemen met
een middel van hun keuze.”
Jacobs is warm voorstander van een openstandaard- en opensource
aanpak. Volgens hem is die ideaal voor een overheidsproject als eID, omdat
het voorkomt dat één partij gaat monopoliseren en een vendor lock-in
creëert. Het ministerie wil daar nog wel wat over kwijt: “Het eID-ontwerp
gaat uit van het gebruik van open standaarden. Het programma publiceert de technische specificaties van de koppelvlakken (een interface
die volgens een bepaalde standaard de uitwisseling van gegevens tussen
informatiesystemen verzorgt). Het is aan elke leverancier om daar zelf een
software-invulling aan te geven. Deze software-invullingen worden niet als
open source ter beschikking gesteld. Het gebruik van de open standaarden
en de open specificaties voorkomt dat er een vendor lock-in ontstaat.”
Wordt aanstonds vervolgd.

Met een kaart
is de kans op
achteloosheid
minder dan
met een
telefoon

Wat is IRMA?
IRMA is de naam van een identiteitskaart die de Nijmeegse hoogleraar cybersecurity Bart Jacobs en zijn
vakgroep hebben ontwikkeld. Het is
niet zozeer een prototype als wel een
wetenschappelijke verkenning van
wat er mogelijk (en wenselijk) is. De
kaart beantwoordt nochtans precies
aan het beeld dat het kabinet van
een nieuw identificatiestelsel heeft,
zegt Jacobs. Bedrijven en overheden
mogen wat hem betreft aan de gang
gaan met zijn concept en het verder
optuigen.
Meer over eID op pagina 26.
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eID, de vervanging van DigiD voor identificatie bij
overheidsdiensten die ook voor webwinkels zal gelden,
vergt een debat van zeker een half jaar. Het project gaat
technisch voort in afgeslankte vorm.

Tijd voor extra
privacydebat eID
H

et eID-stelsel is de vervanging van de DigiD, dat te
verouderd en kwetsbaar is geworden. Het stelsel moet
voorzien in technische standaarden en afspraken, waarna
overheden commerciële tussenpersonen, burgers en bedrijven
gaan voorzien van hun ‘online paspoort’. Dat zal, anders dan
DigiD, maar net als bij banken nu, ook een fysieke component
kennen: een kaart en kaartlezer.
eID voorziet ook in de authenticatie – checken dat je bent
wie je zegt te zijn – bij het kopen in webwinkels. Uiterlijk
in 2017 moet dit stelsel, met de beoogde voltooiing van de
‘Digitale Overheid’, worden ingevoerd.
Tot nu toe zijn vooral ministeries en leveranciers van
authenticatietechnologie bij de eID-vorming betrokken.
De ondersteuning moet breder worden. Hans-Rob de Reus,
projectleider, streeft naar eensgezindheid met bedrijven en
burgers die het moeten gaan gebruiken. De publieke opinie
is immers van doorslaggevend belang. De Reus: “Met onhandige PR ontstaat negatieve publiciteit bij organisaties als de
Consumentenbond en programma’s als Radar en Kassa. Ook is
samenwerking doorslaggevend om het goed op de rails te krijgen en het is prettiger dan elkaar de tent uit te vechten.”
De projectgroep neemt extra tijd voor maatschappelijk
debat en het oppoetsen van het vertrouwen. De hoop is
niettemin nog dat de eerste proeven met de nieuwe DigiD,
bijvoorbeeld voor de aanvraag van toeslagen bij de Belastingdienst en enkele webdiensten, volgens schema over een jaar
kunnen beginnen.

Door Peter Olsthoorn
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Met een ingewikkelde constructie krijg je een pseudoniem
toebedeeld zodat je naam niet bekend hoeft te worden bij
het webwinkelen. Sterker nog: kopers hebben voor iedere site
waarop ze met hun eID kunnen inloggen een apart pseudoniem. Dit moet voorkomen dat op basis van koopgedrag op
verschillende sites profilering van gebruikers mogelijk zal
zijn.
Dus het eID-stelsel houdt al bij het systeemontwerp
rekening met privacy, het vaak bepleite ‘privacy by design’.
Dat moet een betere privacy garanderen dan met vele
bestaande systemen. Er is wel een ‘maar’: het stuit op dezelfde grens – de noodzaak identiteit vast te stellen bij misdaad
en fraude.
Justitie op het vinkentouw
Justitie moet bij transacties met inbreng van het eID tussen bedrijven, overheden en consumenten kunnen ‘inbreken’.
Technisch is daarin wel voorzien, maar keuzes staan niet vast.
Ook ontbreekt de wettelijke basis voor justitieel inbreken in
de beveiliging van anonieme transacties. Nu er vanuit het
departement van Veiligheid en Justitie eisen voor fraudedetectie in vroege stadia zijn neergelegd, ontstaat er direct
kritiek.
Martijn Kaag, directeur van Connectis, dat technologie
biedt voor identificatie: “De overheid heeft exclusief voor
haarzelf de mogelijkheid gecreëerd om zonder tussenkomst
van een identiteitsverstrekker de identiteit te achterhalen.
Dát is het probleem. Er zijn geen checks en balances meer.”
Tot op heden heeft het debat over eID een technocratisch
karakter. Deelnemers zijn in de eerste plaats de deskundigen
van de verschillende overheden. Tegenover zich vinden ze
de ICT-bedrijven die kennis inbrengen en hun belangen als

Justitie moet bij
transacties
kunnen ‘inbreken’
mogelijke leveranciers verdedigen. De verwarring groeit nu en
de kritiek zwelt aan, wat het hoogst noodzakelijke vertrouwen in het eID aanvreet. De Reus: “Het is dus belangrijker
dat er eerst een grondig maatschappelijk debat komt waar
we heen willen met het eID en meer in het algemeen veilig
verkeer op internet.”
Eerste schoten op eID
Dus moeten nu burgers, wetenschappers, politiek en
publieke en private dienstverleners en winkeliers aanschuiven. Zoals tijdens een recent debat in De Waag in Amsterdam
onder leiding van Jaap-Henk Hoepman, onderzoeker privacy
en beveiliging aan de Radboud Universiteit.
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Veel vragen doemen op, wachtend op antwoord:
• Zeker de laatste jaren holt het vertrouwen in ID-aanbieders,
ook in de overheid zelf, achteruit. Is het hoge vertrouwen, noodzakelijk vanwege de levering van een universele
identiteitsverklaring haalbaar?
• Is een eID-stelsel economisch haalbaar? Gaat de gebruiker
hiervoor betalen? Zo ja, hoeveel dan?
• Wat doen we als partijen als Google en Facebook een gratis
authenticatiedienst voor het Nederlandse eID-stelsel willen
inrichten en miljoenen Nederlanders die prefereren?
• Hoe breed moet je het maken? Moet je het ook niet invoeren voor transacties tussen burgers onderling, bijvoorbeeld
op Marktplaats of bij Uber? Of moet je eID juist tot de overheid beperken, net als DigiD?
• Leidt één nationaal eID-stelsel tot ‘systeemdwang’, waarbij
diensten die je nu nog eenvoudig zonder authenticatie kunt
gebruiken dan ook maar moeilijke eisen gaan neerleggen en
met persoonlijke gegevens gaan werken?
• Creëren we een zo grote afhankelijkheid van één systeem
dat bij een verstoring, van welke aard dan ook, economie én
overheid een te grote klap krijgen?
• Een onafhankelijke en krachtige toezichthouder is nodig,
maar kan die marktpartijen én overheden voldoende hard
aanpakken?
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Derde van
de wereld

Optimaal beveiligd dankzij

‘knuffelhackers’



De voortdurende ontwikkeling van ICT gaat
hand in hand met de hogere eisen die worden
gesteld aan security. Dit geldt ook voor de
overheid. Mede dankzij ethische hackers wordt
de beveiliging van ICT-oplossingen van de
overheid continu geoptimaliseerd. “Met een
goede hacker is niets mis”, zegt Jaya Baloo,
Chief Information Security Officer van KPN.

T

oen Jaya Baloo twee jaar geleden bij KPN in dienst trad,
merkte ze dat ‘hacken’ een taboewoord was binnen de
organisatie. “De bedrijfsfilosofie was: met hackers moet je niet
praten en samenwerken”, herinnert Baloo zich. “Indertijd was
KPN net slachtoffer geweest van een grote hack en men was
mede daardoor een beetje bang voor hackers. Ik heb mijn collega’s ervan moeten overtuigen dat er ook een ander soort hacker
dan de cybercrimineel bestaat. Gekscherend noem ik ethische
hackers ‘knuffelhackers’. Er is niets mis met een goede hacker.
Je kunt deze mensen beter vóór je hebben werken in plaats van
dat ze je tégenwerken.”
Proactief
Inmiddels is het team van Baloo uitgegroeid tot een essentieel onderdeel binnen KPN. “Onze ethische hackers werken proactief. Zij testen alle nieuwe producten en diensten van KPN”,
aldus Baloo. “We maken deze veilig door ze eerst zelf via verschillende ingangen te proberen te hacken. De toetsing gebeurt
op zeer uitgebreide schaal, waardoor de diensten en producten
uiteindelijk weerbaarder worden tegen externe hackers. De
meest opportune uitdagingen proberen we zo op te sporen.
100 procent veilig is niet mogelijk.”
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De ethische hackers van KPN
zijn van hoog niveau, zo werd
kortgeleden duidelijk tijdens
het wereldkampioenschap voor
ethische hackers. Op de Global
Cyberlympics werd het team van
KPN knap derde. “Natuurlijk deden
we mee om te winnen”, zegt Jaya
Baloo, Chief Information Security
Officer van KPN. “Bovenal was de
wedstrijd een reality check: hoe
ver staan we af van de beste hack
ers ter wereld? We wilden graag
weten hoe goed we feitelijk zijn en
in hoeverre we ons kunnen weren
tegen aanvallen van buitenaf. Dat
we uiteindelijk niet wonnen, is
jammer. Maar ik ben trots dat we
zoveel voorronden zijn doorgekomen en uiteindelijk derde zijn
geworden.”

Certificatie onvoldoende
Baloo waarschuwt dat overheden de beveiliging van hun ICT
niet lichtzinnig moeten opvatten. “Organisaties en bedrijven
wijzen er geregeld op dat ze voor hun security gecertificeerd
zijn, wat zou impliceren dat hun beveiliging optimaal is. De
werkelijkheid is anders. Dergelijks certificering geeft aan dat
processen op orde zijn. Natuurlijk is dat belangrijk, maar dat
is slechts een onderdeel. De grootste hacks in de geschiedenis
overkwamen juist bedrijven die voor hun security gecertificeerd

Natuurlijk is certificering
in security belangrijk,
maar dat is
slechts een onderdeel’

Jaya Baloo: “Met ethisch hacken nemen wij onze extra verantwoordelijkheden.”

waren. Ik geloof daarom niet in alleen preventieve zorg. Elke
hacker denkt namelijk anders. Dus misschien doen ze dingen
waar jij vooraf nog niet aan hebt gedacht. Daarom hebben we
ook het respondteam, dat problemen detecteert, monitort en
oplost.”

ten zijn weggelegd voor hardware- en softwareontwikkelaars.
Idealiter zouden zij hun producten zelf optimaal moeten testen,
voordat deze op de markt komen. Het hoort niet normaal te zijn
dat een doorverkopende partij als KPN deze security check voor
zijn rekening moet nemen.”

Extra verantwoordelijkheid
ICT is steeds omvangrijker aanwezig in de samenleving
en binnen de overheid. De opkomst van de cloud, Het Nieuwe
Werken en Internet of Everything: ze maken het leven gemakkelijker, maar zorgen ook voor nieuwe security-uitdagingen. “Met
ethisch hacken nemen wij onze extra verantwoordelijkheden.
Eigenlijk zou er op het gebied van hacking een grotere rol moe-

Europese regelgeving
Hoewel Baloo wel degelijk op beveiligingsgebied ook in de
toekomst een belangrijke rol voor KPN weggelegd ziet, roept
ze op tot de totstandkoming van Europese regelgeving over
security. “Transport, telecommunicatie, gezondheid; voor alle
denkbare sectoren zijn beveiligingsverplichtingen vastgelegd.
Alleen niet voor hard- en softwarebedrijven. Neem de gezond-
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heidssector, die zelf geen software maakt. Deze sector koopt een
product dat mogelijk bij het uitpakken al bugs bevat. Maar hoe
is dat te weten? Ethisch hacken is goed. Maar waarom moet de
koper dit doen in plaats van de producent?”

iBestuur Congres 2015
KPN verzorgt een sessie op het iBestuur Congres
2015 op Knooppunt 7 | iBestuur partnerplein. Meer
informatie over onderwerp en sprekers vindt u op
ibestuurcongres.nl
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Save the date!

Mastercourse

Den Haag
1, 8, 15, 22 april

Architectuur

E-commerce
V a n

E-commerce
in de versnelling
S

U bent bestuurder of professional bij een departement, uitvoe-

De meerwaarde van architectuur
Architectuur is in veel publieke organisaties geen
onbekend fenomeen. Maar wat wordt er precies
onder verstaan, wat is de meerwaarde? Vanuit de
ICT-hoek wordt architectuur naar voren geschoven als een instrument waarmee het management
grip krijgt op ontwikkeling en inzet van ICT. Het
management ziet architectuur echter veelal als
‘iets van de ICT-afdeling’. En dat terwijl architectuur zich heeft bewezen als een bruikbaar hulpmiddel om tot afstemming te komen tussen de
doelstellingen en de missie van de organisatie en
de ICT-inzet. Kortom: hoog tijd om eens nader in te
zoomen op architectuur en haar rol binnen publieke
organisaties.
Programma
De vier avonden krijgen de komende weken verder
vorm. We besteden zeker aandacht aan de plaats
en de rol van de architect binnen een organisatie,
aan architectuur als communicatie tussen de wereld
van de business en de organisatie enerzijds en de
wereld van de ICT anderzijds. We zoomen ook een
avond in op de vraag hoe een eenmaal ontwikkelde
architectuur echt geïmplementeerd en werkend te
krijgen. Welke ervaringen of hulpmiddelen zijn er
om publieke organisaties hiermee verder te helpen?
Maarten Hillenaar
en Ron Roozendaal
Een bijzondere avond wordt
gepresenteerd door Maarten
Hillenaar – voormalig CIO
Rijk – en Ron Roozendaal, CIO bij het ministerie van
VWS. Zij behandelen de enterprise architectuur
binnen het Rijk met een blik op bijvoorbeeld de
iAtlas en de NORA.

ringsorganisatie, gemeente of andere non-profit-organisatie
die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met de ontwikkeling en de implementatie van een architectuur en vooral ook het
gebruik ervan in de praktijk. Deze mastercourse biedt een visie en
perspectief.
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 vertaald kunnen worden naar uw eigen organisatie en uw eigen architectuur.
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, KPN.

Marijke van Hees
Zelfstandig ondernemer en
raadslid PvdA Enschede

Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse (4 bijeenkomsten) bedragen 1250 euro.
Als u inschrijft voor 1 februari betaalt u slechts 1050 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.

H e e s

teden en dorpen worstelen zichtbaar met de gevolgen van de
aanhoudende recessie op de levensvatbaarheid van winkels. Uit de onlangs door
Locatus gepubliceerde gegevens kunnen
we opmaken dat de leegstand ook dit jaar
is toegenomen. De leegstand is met 2 procent stabiel en gering op A1-locaties. Het
is met de leegstand op C- (12,3 procent)
en B2-locaties (6,5 procent) ernstiger
gesteld. Voor alle partijen is inmiddels
wel duidelijk; er moeten meters uit de
markt worden genomen. Menig college
akkoord maakt melding van deze problematiek en de oplossing wordt inmiddels
meer en meer gezocht in het verkleinen
van het kernwinkelgebied. De vraag is
hoe dat proces in gang te zetten zonder dat de rekening bij de gemeenschap
terechtkomt.
De opkomende internationale
internethandel is in menig stad of dorp
een extra bedreiging voor de vitaliteit
van het winkelbestand. Bij veel winkeliers is er onvoldoende kennis over de
wijze waarop men daarop kan reageren.
Cor Molenaar trekt al enige jaren door
het land en werkt aan de bewustwording
van het probleem, maar de oplossingen
komen daarmee niet zomaar in zicht. Wat
is te verwachten van het shopgedrag van
de consument in 2020? Welke acties zijn
nodig op nationaal, branche- en bedrijfsniveau om ervoor te zorgen dat Nederlandse bedrijven de vruchten plukken van
de online handel?
In het programma Shopping2020 hebben meer dan duizend experts hier afgelopen jaar over nagedacht. Op de website van Shopping2020 is een schat aan
informatie te vinden over alles wat met

De precieze invulling van de avonden vindt u op
ibestuur.nl/academie.
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retail en internet te maken heeft. Dertig
expertgroepen werken nu aan een Handboek Shopping2020. Zij maken een online
vraagbaak; een kennisforum waarop
inzichten, processen en best practices op
een gestructureerde manier beschikbaar
zijn. Het Nederlandse bedrijfsleven wil op
deze manier toegevoegde waarde creëren
met internethandel in Nederland en deze
versnellen.
De consument is zijn eigen winkel
begonnen; de deeleconomie neemt naar
verwachting een vlucht. Hierdoor zal de
consument uiteindelijk minder uitgeven.
De technologische mogelijkheden van
mobiele apparaten leveren daarentegen
weer nieuwe diensten op. Privacykwesties
maken mensen soms wel terughoudend
op internet. Een vraag is hoe de overheid
op dit punt haar taak ziet.
Eén ding is duidelijk: het tempo
van veranderingen in de economische
betrekkingen tussen consumenten en
leveranciers is enorm gegroeid en de
betrekkingen zijn door alle extra mogelijkheden complex. Elke ondernemer moet
op zoek naar de onmisbare skills om een
goede reactie te geven op deze ontwikkelingen. Die skills zijn onmogelijk nog
in één persoon te verenigen. Van inkoop,
manager van de webshop, data-analist,
logistiek planner, marketeer met kennis van sociale media tot vormgever en
ontwikkelaar van diensten; ze kunnen
er niet meer omheen. Een discuswsie
over vitale retail is veel meer dan een
discussie over leegstaand vastgoed.
E-commerce in de versnelling is een zaak
van inzet van menselijk kapitaal; een
ware uitdaging voor het onderwijs en de
ondernemers!
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De afdelingen Burgerzaken van gemeenten moeten
de BRP zo ‘schoon’ mogelijk houden. Het project
Naar Betrouwbare Persoonsgegevens moet hun
kennis over de beoordeling van identiteitsbewijzen
en brondocumenten op een hoger peil brengen.
“Het werk is ingewikkelder geworden.”

D

e verhalen over spookburgers
en ‘Bulgarenfraude’ hebben de
overheid in 2012 op scherp gezet. Doen
we genoeg om te zorgen dat de kwaliteit
van de inschrijvingen in de GBA (nu BRP)
hoog is en blijft? Rond de Kwaliteitsagenda BRP zijn verschillende activiteiten
opgestart. Het project NBP is er één van,
gericht op het begin van het proces – de
balie waar mensen zich inschrijven en
waar hun identiteit wordt vastgesteld.
“Wat we een paar jaar geleden merkten is dat gemeenten erg welwillend zijn
om de gegevens goed bij te houden en de
kwaliteit van de registraties hoog te houden, maar toch wat methodiek en richtlijnen misten om dat goed te kunnen doen”,
zegt Esther ’t Hoen, die vanuit het ministerie van BZK gedelegeerd opdrachtgever is voor het project Naar Betrouwbare
Persoonsgegevens (NBP). “Wat BZK hier
belangrijk aan vindt – en dat maakt het
project ook succesvol – is dat er nu heel
veel wordt samengewerkt, niet alleen tussen gemeenten onderling, maar ook met
bijvoorbeeld het ECID [Expertisecentrum
Identiteitsfraude en Documenten van de
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Koninklijke Marechaussee, red.] en het
Bureau Documenten van de IND in Zwolle.
Zo organiseren we dat we elkaar kunnen
vinden.”
De kwaliteit van de Basisregistratie
Personen (BRP) is erg belangrijk, stelt
’t Hoen. “Die gegevens worden gebruikt
voor het uitkeren van bijstand en andere
rechten. Dus dan is identiteitsvaststelling en waar mensen wonen van groot
belang.” En vooral voor gemeenten zélf
wordt dat steeds belangrijker. “Gemeenten zijn niet alleen bijhouders, maar ook
gebruikers. En na 1 januari krijgen ze er
taken bij, dus het is niet alleen iets van
Burgerzaken. Je merkt dat ook bestuurders van gemeenten dit onderwerp steeds
belangrijker vinden.”
Echtheidskenmerken
De baliemedewerkers van Burger
zaken hebben al een tijd de beschikking
over technische hulpmiddelen voor het
beoordelen van documenten. Zo is er
Edison TD, een internationale online
database met alle echtheidskenmerken
van reisdocumenten. Daarnaast is er

Foto: Studio Oostrom

Samen beter
beoordelen

Esther ’t Hoen en Ron van Troost.
DISCS, voor het beoordelen van brondocumenten (zoals geboorte-, huwelijks- en
overlijdensakten) uit het buitenland.
Maar wat als er dingen ontbreken of niet
met elkaar overeenkomen? Wat doe je bij
twijfel?
In vijftien gemeenten is tot deze
zomer gesleuteld aan manieren om met
dat soort vragen om te gaan en beter
gefundeerde beslissingen te nemen
over documenten. “We hebben in het
project vooral een standaard werkwijze
ontwikkeld”, zegt Ron van Troost, die
voor ICTU projectleider is van NBP. “Voor

het verifiëren van de identiteit hebben
we een stappenplan en een checklist
gemaakt, die de betreffende gemeenten
hebben uitgetest. En hetzelfde hebben
we gedaan voor het beoordelen van een
brondocument. De gedachte is daarbij
dat de medewerker dat niet direct aan het
loket doet, maar het originele document
inneemt en dat daarna beoordeelt. Want
je moet het document technisch controleren: zijn de vorm en de handtekeningen
betrouwbaar? Daarbij is gebruik te maken
van DISCS. De medewerker moet daarna
kijken of het document wel past bij de
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Over NBP
Het project Naar Betrouwbare
Persoonsgegevens (NBP) is een
initiatief van het ministerie van BZK
en de Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken (NVVB). De NVVB behartigt de belangen van de Nederlandse
gemeenten op het gebied van Burgeren Publiekszaken. ICTU faciliteert het
project NBP en helpt daarmee gemeenten meer kennis en expertise te ontwikkelen bij de beoordeling van identiteitsbewijzen en brondocumenten.

NBP levert met deze deskundigheidsbevordering een bijdrage aan
de invulling van de wensen van de
overheid ten aanzien van betrouwbare
persoonsgegevens.
Het project NBP staat niet op
zichzelf. Vanuit BZK zijn er meerdere
initiatieven die zich richten op de
kwaliteit van de BRP, zoals Adresonderzoek. Minister Plasterk informeerde
de Tweede Kamer onlangs (15 oktober)
over de kwaliteit van de BRP.
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Uitwisselen op Europees niveau

Permanente educatie

Informatie-uitwisseling houdt niet op bij
de grens, dus is het belangrijk daarover ook
met ‘Brussel’ te praten. Nederland en Europa
kunnen wat dat betreft van elkaar leren.

Simon Rijsdijk, voorzitter van de NVVB, mede-opdrachtgever van NBP:
“De kwaliteit van gegevens in de BRP is voor gemeenten van belang; als bijhouder en als gebruiker van die gegevens. Het is mooi om te merken dat er zoveel
gedrevenheid en vakmanschap aanwezig is bij gemeenten om zich steeds verder
te willen verbeteren en ontwikkelen op die taken. Er wordt veel aandacht besteed
aan innovatie in en leiderschap aan de uitvoeringspraktijk. Dat zie je terug in het
enthousiasme van deelnemers aan opleidingen voor medewerkers Burgerzaken
die in het kader van het NBP zijn ontwikkeld. Maar ook in de samenwerking en
kennisdeling tussen gemeenten onderling op dit vlak, en met andere organisaties uit het veld. Het is voor mij een groot goed dat dit alles zich op enigerlei
wijze omvormt tot een systeem van permanente educatie.”

persoon die het heeft ingeleverd. En
vervolgens moet hij inhoudelijk naar het
document kijken. Komen de gegevens die
erin staan overeen met andere documenten die zijn ingeleverd?”
’t Hoen: “Zo leren de mensen bij Burgerzaken nu: als je twijfelt, bel een collega uit het netwerk.” Zo leiden ook nieuwe
berichten over Oost-Europeanen met
meerdere identiteiten tot het opnieuw
overwegen van de procedures. Maar we
kunnen elkaar op de hoogte houden. “We
hebben circulaires en onze website, en
gemeenten, gebruikers van gegevens en
BZK komen vier keer per jaar bij elkaar om
goede voorbeelden uit te wisselen.”
De nieuwe standaard werkwijze is
tot juli uitgeprobeerd bij de vijftien
gemeenten en daarna geëvalueerd. “De
hulpmiddelen blijken te voldoen en ook
geschikt te zijn voor andere gemeenten”,
zegt Van Troost. “We werken nu aan een
plan van aanpak voor de uitrol van die
hulpmiddelen.”
Ingewikkelder
Kennis kun je vergroten, maar moet
ook geborgd worden. Er zijn al opleidingen voor burgerzakenmedewerkers, met
een bijbehorende kwalificatiestructuur,
maar die moest worden doorontwikkeld.
“Het werk bij de afdeling Burgerzaken is
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in de afgelopen decennia ingewikkelder
geworden”, aldus Van Troost. “En dan
moet je ook meer verstand hebben van
internationaal privaatrecht, van reisdocumenten enzovoort.”
De binnen NBP verder ontwikkelde
kwalificatiestructuur weerspiegelt die
grotere behoefte aan deskundigheid. “Nu
is goed opgeschreven dat er ook mensen
op hbo-niveau geschoold moeten zijn om
dit werk goed te kunnen uitvoeren.”
Op basis van de processen bij Burgerzaken zijn allerlei eisen geformuleerd in
zogeheten toetstermen, op verschillende
niveaus in de kwalificatiestructuur. “Aan
het einde bleek dat we op mbo2-niveau
twee modules kregen, op mbo-4 niveau
veertien modules, en op hbo-niveau acht,
en dat waren er echt veel meer dan ik zelf
had verwacht.”
Veertien modules zijn inmiddels
voorzien van examenvragen met praktijkopdrachten. Aan opleidingsinstituten
is gevraagd om daar opleidingen bij te
ontwikkelen en een zestal heeft daar
inmiddels gehoor aan gegeven. Dit jaar
heeft een aantal burgerzakenmedewerkers bij de deelnemende gemeenten al
opleidingen gevolgd die zijn bekostigd
door BZK, dat daarvoor een miljoen euro
ter beschikking heeft gesteld.
Het project loopt nog even door,

mede omdat nog niet alle modules zijn
uitontwikkeld. Vervolgens zullen gemeenten het opleiden en het borgen van de
benodigde kennis uiteindelijk wel zelf
moeten regelen, beaamt ’t Hoen. “Het
is aan de gemeenten om hun medewerkers op te leiden en dit project dient om
ze daarbij te helpen.” Dat de BRP met
de komende modernisering wat centraler wordt opgezet, doet daar niets aan
af. “Juridisch blijft de inhoud van de
gegevens van ingezetenen in de BRP de
verantwoordelijkheid van de gemeenten.”
Argwaan
Het aanleren van de benodigde professionele argwaan is geen kwestie van
een schriftelijke cursus, heeft Van Troost
tijdens het project geleerd. “Het werkt
niet als je alleen maar dingen bedenkt
en ze dan digitaal beschikbaar stelt. Wat
wel werkt is dat je bij gemeenten een
aantal dingen samen doet die nodig zijn
om brondocumenten te beoordelen. Daar
hebben we ook workshops voor belegd,
met bijvoorbeeld iemand van de vreemdelingenpolitie of het Bureau Documenten
van de IND erbij, die kon uitleggen waarnaar moet worden gekeken. Die samenwerking is essentieel.”

Met de groeiende samenwerking tussen EU-lidstaten,
mobiliteit van EU-werknemers en internationale handel
groeit binnen de Europese Unie de behoefte aan een goede
en veilige informatie-uitwisseling voor grensoverschrijdende dienstverlening. In Brussel wordt het belang hiervan
onderstreept en wordt bevorderd dat de ontwikkelingen op
elkaar worden afgestemd. In dat kader kwam een delegatie
van de Europese Commissie naar Den Haag om haar initiatieven toe te lichten en bijgepraat te worden over de ontwikkelingen in Nederland. Dat gebeurde op 6 november tijdens
een druk bezochte workshop bij ICTU in Den Haag.
Europa onderstreept het belang van een digitale overheid vanuit een economisch perspectief. Overheden in
Europa spelen gezamenlijk een grote factor in de Europese
economie, bijvoorbeeld waar het gaat om aanbestedingen. Door dergelijke zaken te digitaliseren kan veel worden
bespaard, zowel bij overheden als bij bedrijven.
Interoperabiliteitsarchitectuur
Bij de digitalisering van de overheid is het van belang
rekening te houden met de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt of worden voorbereid – zeker waar het
gaat om grensoverschrijdende gegevensuitwisselingen. In
beperkte mate geldt hiervoor verplichtende EU-regelgeving,

maar in toenemende mate is er sprake van soft law. In
het kader van het ISA-programma (Interoperable Solutions for European public Administrations) werkt de Europese Commissie aan afspraken om de interoperabiliteit te
bevorderen. Zo wordt momenteel in Brussel een Europese
Interoperabiliteits Architectuur voorbereid. Een dergelijke
architectuur biedt lidstaten een kader bij het opzetten van
nieuwe systemen. Daarom is het zaak verbinding te leggen
met afspraken die reeds nationaal gelden. “Als je meedoet
en invloed uitoefent op die ontwikkelingen, komt er later
iets op je af wat je zelf mede gemaakt hebt”, aldus Xander
van der Linde, adviseur van ICTU en mede-initiatiefnemer
van de bijeenkomst, samen met John Kootstra en Guus
Bronkhorst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Margarida Abecasis, hoofd van het ISA-programma van de
Europese Commissie.
Onderwerpen
Tijdens de workshop zijn vanuit de Europese en de nationale invalshoek presentaties gegeven over verschillende
interoperabiliteitsvraagstukken, werken onder architectuur,
semantische interoperabiliteit en open standaarden. Vanuit
de Nederlandse praktijk kwamen onder andere Digitaal
2017, Stelselcatalogus, Samenwerkende Catalogi, NORA en
BOMOS (een model om open standaarden te beheren) aan
bod.
De conclusie na afloop van het bezoek was dat Nederland goed is aangesloten op de Europese ontwikkelingen, de
Commissie maakt graag gebruik van de opgedane ervaring. Over een aantal onderwerpen zijn nadere afspraken
gemaakt om deze sterker te benutten.
Organisatoren
van de Europese
Commissie,
ICTU en BZK in
gesprek bij de
ISA-workshop op
6 november.
Foto: Studio
Oostrom
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C e n t r i c

Grip op digitale identiteit
Identiteitsmanagement in de Centric-cloud
De digitale identiteiten van gebruikers en
hun toegang tot applicaties beheren vanuit
één console? Zonder nieuwe investeringen?
Met Identity as a Service (kortweg IDaaS) kan
het. Deze nieuw ontwikkelde service past in
de Centric-strategie voor Identity & Access
Management (IAM), die is gericht op strikte
beveiliging van gegevens en een efficiënte
manier van werken. IDaaS, waarom zou u?

U

herkent het ongetwijfeld: het aantal digitale identiteiten neemt alleen maar toe. Veel softwareoplossingen
hebben eigen gebruikersprofielen, met verschillende spelregels
voor het gebruik van wachtwoorden. Als een medewerker uit
dienst gaat, is het vaak een hele toer om te achterhalen voor
welke applicaties de toegang moet worden geblokkeerd. Daardoor blijven accounts vaak ongemerkt openstaan.
Identity as a Service of IDaaS biedt de mogelijkheid om
gebruikersprofielen en de toegang tot applicaties centraal en
overzichtelijk te beheren. De identificatie en authenticatie
worden uit de applicaties van Centric gehaald en gecentraliseerd. Beheerders kunnen snel en eenvoudig inzicht geven in
welke applicaties een medewerker mag gebruiken. Ook ‘single
sign-on’ is dan mogelijk voor alle Centric-applicaties voor lokale
overheden.
Selfservice door gebruikers
Is iemand het wachtwoord vergeten? Een telefoontje naar de
helpdesk is dan niet meer nodig. Met het selfserviceportal kan
iedereen zelf zijn wachtwoord herstellen. Dit werkt op dezelfde
veilige manier als bij websites. Medewerkers kunnen het eigen
gebruikersprofiel bekijken en gedeeltelijk aanpassen. Dreigt
het wachtwoord te verlopen? De medewerker krijgt een melding
en voert een nieuw wachtwoord in volgens de regels van uw
organisatie.
Betere beveiliging
Centraal beheer biedt ook mogelijkheden voor een betere
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beveiliging. Logging en audittrails van al dan niet geoorloofde
activiteiten is een standaardonderdeel van IDaaS. De meest
gebruikte manier van authenticatie is gebruikersnaam en wachtwoord. Met IDaaS is het mogelijk om voor specifieke applicaties
een sterkere authenticatie van de gebruiker te vragen, bijvoorbeeld met een token via e-mail of sms.
Het gebruik van mobiele toepassingen op smartphones en
tablets neemt snel toe. Omdat deze toepassingen ook buiten ‘in
het veld’ kunnen worden gebruikt, eventueel door derden, is een
sterke authenticatie gewenst. Bij het gebruik van applicaties op
mobiele apparaten kan gecontroleerd worden of de gebruiker in
combinatie met dit apparaat geautoriseerd is. Zo krijgt u extra
zekerheid dat de juiste persoon is aangemeld.
Externe gebruikers
Door samenwerking in de keten en selfservice voor burgers
en bedrijven zal het aantal gebruikers en daarmee het aantal
identiteiten toenemen. Daarbij is het niet gewenst dat deze
externe gebruikers binnen het IT-domein van uw organisatie
worden geregistreerd. Dit zou leiden tot onnodig hogere kosten
voor licenties en beheer. IDaaS biedt de mogelijkheid om voor
deze gebruikers met beperkte profielen te werken. Ook authenticatie met DigiD, eHerkenning of zelfs Social Sign-on (Facebook,
Twitter) behoort tot de mogelijkheden.
Ook applicaties van andere leveranciers kunnen aansluiten. IDaaS maakt gebruik van internationale standaarden, die
ook gebruikt worden bij onder meer DigiD en eHerkenning. Een
volledig centraal beheer van identiteiten komt hiermee binnen
bereik.
Centric Service Center
IDaaS is een service vanuit het Centric Service Center. We
garanderen daarmee dat uw gegevens op Nederlands grondgebied blijven. Hiervoor gebruiken we de producten van Safewhere, een bedrijf dat is gespecialiseerd in Identity & Access
Management (IAM). Producten van Safewhere worden bijvoorbeeld al gebruikt binnen de Deense overheid.

Met IDaaS zijn
gebruikersprofielen
en applicatietoegang centraal
en overzichtelijk
te beheren

Kosten besparen
Het beter beveiligen van de toegang tot en het gebruik van
informatie is een van de belangrijkste argumenten voor IAM. In
de wet- en regelgeving en richtlijnen voor security staat aangegeven dat de overheid de juiste maatregelen moet nemen. IAM
wordt daarbij als oplossing genoemd.
Selfservice voor uw gebruikers betekent tegelijk een belangrijke kostenbesparing. Zij hoeven geen beroep meer te doen op
de helpdesk of applicatiebeheerders. Daarnaast functioneert
selfservice ook buiten de openingstijden van de helpdesk.
Voor gebruikers die werkzaam zijn buiten het gemeentehuis
en gebruik willen maken van de applicaties volstaat het aanmaken van identiteiten in IDaaS. Active Directory-licenties en
aanvullende authenticatiemiddelen (tokens) zijn niet nodig. Dit
betekent een forse kostenbesparing in vergelijking met de huidige situatie. Bovendien voorkomt u dat u door omstandigheden
wordt gedwongen personen op uw IT-domein binnen te laten die
u om beveiligingstechnische redenen liever buiten houdt.
Mogelijkheden voor de toekomst
IDaaS biedt ook nieuwe mogelijkheden. Het elektronisch
ondertekenen van documenten (eSignature), het beveiligen van e-mail en het paspoort uit de muur zijn toepassingen
die een sterke authenticatie vereisen. IDaaS stelt u in staat
strikte garanties te geven voor een veilig gebruik van deze
toepassingen.

iBestuur Congres 2015
Centric-sessie iBestuur Congres 2015, Knooppunt
7 | iBestuur partnerplein: Identity management;
innovaties en ontwikkelingen in de Nederlandse eID
markt. Sprekers: Jaap Kuipers (initiatiefnemer Platform
Identity Management Netherlands, PIMN) en Frank de
Nijs (Enterprise Innovation Manager, Centric).
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Scan de QR-code
en bekijk de hele
animatiefilm over
IMAC

Professioneel meters maken
in het oplossen van complexe
vraagstukken
Bekijk ons
opleidingsaanbod
voor 2015 op
www.pblq.nl/imac

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.
Speciaal voor projectleiders en programmamanagers die beleid, uitvoering en
ICT in lijn met elkaar moeten brengen en
voor informatiemanagers, I-adviseurs of
MT leden met ICT in de portefeuille is de
Verbindersopleiding ontwikkeld. Een
goede inzet van informatie en informatiemanagement is in deze tijd essentieel voor
het functioneren van organisaties.

PBLQ HEC
Van de Spiegelstraat 12
2518 ET Den Haag
info@pblq.nl
070-376 36 36
www.pblq.nl/imac

Wilt u zichtbaar en effectief bijdragen
aan meer en beter gebruik van ICTtoepassingen, zodat de ambities ten
aanzien van dienstverlening of bedrijfsvoering kunnen worden gerealiseerd?
De Verbindersopleiding van de
Informatiemanagement Academie
biedt u handelingsperspectief. Start
12 mei 2015.

Bekijk het volledige IMAC opleidingsaanbod voor 2015 op www.pblq.nl/imac

Leeradvies:
Weet u nog niet precies welke opleiding bij u past? Neem dan contact met ons op voor
een vrijblijvend leeradvies: 070-376 36 36
info@pblq.nl
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Op weg naar
Digitaal 2017
Klein LEF
Kleine uitvoerders samen op pad.

50
Nummer 13 - december 2014

44

Boegbeeld
ICT heeft ook een ‘upside’.
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‘De één zijn recht is de ander zijn plicht’

Op weg naar Digitaal
Nederlandse burgers en
bedrijven krijgen in 2017 het
recht om digitaal al hun zaken
met overheden af te handelen.
Hoe ver is het daarmee? De
stand van zaken.
Fred van der Molen

N

ederlandse overheden slaan
internationaal best een goed
figuur met hun digitale dienstverlening
aan burgers en bedrijven. Dat is misschien goed om eens te noemen na alle
(zelf)kastijding rond de parlementaire
enquête ICT. Uit Europese cijfers over
2012-2013 blijkt dat de digitale communicatie met Nederlandse overheden
én de online beschikbaarheid van overheidsinformatie 11 procent boven het
Europese gemiddelde ligt.
Minister Plasterk somde in zijn
Kamerbrief van juni (Tussenbalans digitale overheid) de vorderingen nog eens
op. Hij stelt vast dat rond belastingen
en uitkeringen, rond de fysieke leefomgeving en transport en rond vervoer
al veel zaken digitaal kunnen worden
afgehandeld. En hij vervolgt: “Sectoren
als onderwijs en zorg leveren eveneens grote inspanningen om diensten
verder te digitaliseren en te optimaliseren. Ook onder gemeenten zijn er vele
goede voorbeelden van het succesvol
aanbieden van digitale dienstverlening en het stimuleren van het gebruik
van digitale diensten. Het baliebezoek
neemt daarbij af en de administratieve
lasten verminderen.” Volgens hem
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kan dit op termijn ‘voor alle relevante
administratieve processen’ leiden tot
een jaarlijkse kostenreductie van zo’n
170 miljoen euro.
De tussenrapportage bevatte naast
de stand van zaken ook een roadmap
van de grote uitvoeringsorganisaties.
“En we werken nu een gezamenlijke
roadmap uit met concrete acties voor
de komende jaren van alle overheden”,
zegt Anja Lelieveld, sinds 2014 programmamanager Digitaal 2017.
Wetgeving
De doelstelling van dit kabinet
blijft onverkort dat bedrijven en burgers in 2017 al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. We
zijn nu ongeveer halverwege. En dus

De ministeries van BZK en EZ
zijn verantwoordelijk voor nieuwe
wetgeving voor elektronisch zakendoen voor burgers en bedrijven met
de overheid. Daar komt een hoop bij
kijken: papieren en digitale transacties en identificatie moeten dezelfde
rechtsgrond krijgen; privacyaspecten
rond het gebruik van basisregistraties
dienen verder verankerd te worden, en
digitale voorzieningen als MijnOverheid en de berichtenboxen moeten een
uitgebreidere wettelijke basis krijgen.
Jongepier verwacht dat dit wetgevingstraject in 2016 kan worden afgerond,
zodat de digitale overheid in 2017 een
volwaardige juridische basis krijgt.
Ze wijst erop dat dit direct een stok
achter de deur is voor alle overheden:

De aanstelling van Bas Eenhoorn
is het beste wat ons kon gebeuren
dringt de vraag zich op hoe ver Digitaal
2017 nu is. Dit is het soort vragen dat
bij Haagse beleidsmakers tot antwoorden leidt met veel roadmap, implementatieagenda en plateauplanning
erin. “Maar”, zegt Janine Jongepier, als
afdelingshoofd Informatiebeleid (BZK)
eindverantwoordelijk voor zowel i-NUP
als Digitaal 2017, “de grote lijn is het
creëren van een solide fundament. Dan
gaat het om wetgeving en de ontwikkeling van bouwstenen voor een generieke digitale infrastructuur (GDI).”

“De één zijn recht is de ander zijn
plicht.” Vanaf dat moment kunnen elke
burger en elk bedrijf namelijk eisen
dat transacties digitaal kunnen worden
afgehandeld.
Jongepier: “Een belangrijke vraag
hierbij is in hoeverre voor diensten die
klein of zeldzaam zijn deze eis altijd
moet gelden. We moeten voorkomen
dat de kosten van digitalisering voor
bijvoorbeeld een kleine gemeente waar
een bepaalde vergunning maar een
enkele keer per jaar wordt aangevraagd

Overheid
Digitaal 2017

2017
onevenredig hoog uitpakken. Slimme samenwerking (bijvoorbeeld
een gezamenlijke
voorziening ontwikkelen die verschillende gemeenten
voor zo’n dienst kunnen
gebruiken) kan dit mogelijk
voorkomen. Digitaliseren ja,
maar wel met verstand.”
Bouwstenen
Elke overheidsorganisatie gaat
over de digitalisering van haar eigen
diensten. Maar om dat op een bepaald
niveau te kunnen doen is een gemeenschappelijke infrastructuur onontbeerlijk. Het kritische rapport Kuipers, dat
de opmaat was tot de aanstelling van
Digicommissaris Bas Eenhoorn, draagt
zelfs de titel ‘Geen goede overheidsdienstverlening zonder uitstekende
Generieke Digitale Infrastructuur’. Kuipers spreekt in het rapport de vrees uit
dat ‘de politieke ambities rondom digitale dienstverlening in 2017 hoogstwaarschijnlijk niet zullen worden
waargemaakt’.
Lelieveld beschouwt dit als een
appel om nog steviger door te pakken.
Een belangrijke stap voorwaarts vindt
ze de aanstelling van de overheidsbrede Digicommissaris: “Waar het nu om
gaat is dat allerlei overheden vanuit
gezamenlijkheid stappen gaan zetten.
Daar moet de Digicommissaris voor
zorgen.”
Jongepier: “De aanstelling van Bas
Eenhoorn is het beste wat ons kon
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gebeuren, ook dankzij zijn uitgebreide netwerk in de politiek en het
lokaal bestuur. Hij kan een belangrijke regiefunctie vervullen om alle
overheden te koppelen aan de digitale
infrastructuur.”
GDI
Daar is ie weer: de Generieke Digitale Infrastructuur oftewel GDI. Dan
gaat het om de basisregistraties, voorzieningen om daarmee te communiceren, een uniforme berichtenbox voor
overheidsberichten en een gedeeld
systeem voor betrouwbare en veilige
identificatie.
Bij de ontwikkeling van deze infrastructuur heeft het i-NUP-programma
een cruciale rol gespeeld. Dit programma wordt volgens afspraak eind 2014
beëindigd. Alle bouwstenen van het
GDI zouden dan ook operationeel moeten zijn. Maar is dat ook zo?

• Alle voor burgers en bedrijven
relevante informatie moet online
beschikbaar zijn.
• Burgers en bedrijven kunnen
alle (aan)vragen aan de overheid
digitaal versturen en alle berichten digitaal ontvangen.
• Alle digitale communicatie en
informatie is gebruiksvriendelijk
en toegankelijk.
• Burgers hebben inzage- en
correctierecht van de gegevens
die de overheid van hen heeft
opgeslagen.
• De informatie is veilig opgeslagen en de toegang is beveiligd
via een adequate vorm van
elektronische authenticatie.
• De overheid maakt optimaal
gebruik van digitale gegevens.
• Overheden en (semi-)publieke diensten bouwen samen
verder aan een gezamenlijke
infrastructuur.
(bron: visiebrief Minister Plasterk,
mei 2013)

Jongepier: “Ja, de basis staat. En de
verdere ontwikkeling staat natuurlijk
na 2014 niet stil. De volgende stap is
dat deze generieke voorzieningen nu
grootschalig gebruikt gaan worden door
overheden.”
In sommige gevallen zijn functionele eisen teruggeschroefd om tijdig
een werkende module op te kunnen
leveren. Jongepier wijst erop dat begin
2015 een rapportage naar de Kamer
gaat over de status van de i-NUP-bouwstenen – helaas na het ter perse gaan
van dit nummer van iBestuur.
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Basisregistratie
Voertuigen

Basisregistratie
Inkomen

Basisregistratie Kadaster

BLAU

Onroerende zaak
Appartements
recht
Perceel

Loon
Uitkering
Gekentekend
Voertuig

Inkomen

Basisregistratie
Topografie

Dienstverband

Zakelijk Recht

Leiding
netwerk

Kleinschalig
geo-object
Basisregistratie
Grootschalige Topografie
Grootschalig
topografisch
object

Basisregistratie
WOZ
WOZ-waarde

Lijnelement
WOZ-object
Basisregistratie
Ondergrond

Belang

Ondergrond

Basisregistratie AdresPersonen

Niet ingezetene

Ingezetene

Natuurlijk persoon

Registratie
niet
ingezetene

Gemeentelijke
Basis
Administratie

Handelsregister

Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Woonplaats

Niet natuurlijk
persoon

Onderneming
maatschappelijke
activiteit

Openbare ruimte

Vestiging

Nummeraanduiding

Pand
Adresseerbaar
object
Verblijfsobject

Standplaats
Ligplaats

Legenda
Basisregistratie niet gereed

Verbinding niet gereed

Basisregistratie gereed

Verbinding gereed
BR bevat geometerie

Basisregistraties
Het stelsel basisregistraties bestaat uit:
• BRP - Basisregistratie Personen (Voorheen: GBA Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en
RNI - Registratie Niet-Ingezetenen)
• BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen
• BLAU - Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en
Uitkeringsverhoudingen
• BRI - Basisregistratie Inkomen
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BR bevat nog geen geometerie

• BRK - Basisregistratie Kadaster
• BRT - Basisregistratie Topografie
• BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie
(Voorheen: GBKN - Grootschalige Basiskaart van
Nederland)
• BRO - Basisregistratie Ondergrond
• BRV - Basisregistratie Voertuigen
• NHR - Handelsregister
• WOZ - Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken

Zeker is in ieder geval dat i-NUP
ophoudt te bestaan nu de resultaten
bereikt zijn. Het is volgens Jongepier een van de eerste taken van de
Digicommissaris om te zorgen voor een
‘warme overdracht’ van de ontwikkelde
producten, inclusief de benodigde
financiering en governance.
Daisy Geurts, programmamanager
Digitale Overheid bij EZ: “Het i-NUPprogramma was ook belangrijk om
overheidsbreed een besef van samenhang te creëren. Dat zit er nu goed in.
De focus moet nu komen te liggen op
het grootschalig gebruik van de generieke bouwstenen.”
Berichtenbox
Een van de GDI-bouwstenen is de
Berichtenbox, een beveiligde postbus
voor alle overheidsberichten naar burgers en bedrijven. Op de Berichtenbox
voor bedrijven zijn honderden overheidsorganisaties aangesloten, maar
tot intensief gebruik leidt dat nog niet.
Geurts: “Het is zoals met veel bouwstenen een kip-eisituatie. Als veel overheidsorganisaties voor relevante vulling
zorgen, volgen de bedrijven vanzelf. En
vice versa. Tot dusver blijkt het lastig
om die situatie te doorbreken.”
Het gebruik van de Berichtenbox
voor burgers – onderdeel van Mijn
Overheid – neemt wel snel toe, met
name sinds organisaties als de
Belastingdienst, RDW, SVB en UWV
zijn aangesloten. De voorziening
MijnOverheid.nl heeft op dit moment
1,3 miljoen gebruikers en er staan
7 miljoen berichtenboxen klaar voor
gebruik.
Helaas voor de 1 miljoen zzp’ers
zijn de berichtenboxen voor burgers
en die van bedrijven nog niet geïntegreerd. Het staat wel op het wensenlijstje, evenals het realiseren van
een verzendfunctie voor burgers in de
Berichtenbox.
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Identificatie
Een veilig digitaal systeem van
identificatie is de conditio sine qua non
voor betrouwbare en veilige dienstverlening. Op dit moment gebruikt de
burger DigiD en het bedrijfsleven eHerkenning als authenticatiesysteem. Op
termijn moet een nieuwe aanpak – eID
– beide huidige systemen verenigen,
maar technologische keuzes zijn nog
niet gemaakt. Jongepier: “Heel Europa
oriënteert zich daar op, de markt is
nog erg in beweging. Maar DigiD is veilig genoeg om nog een tijd gebruikt te
worden.” Geurts benadrukt het belang
om uiteindelijk te komen tot één

Voor dit dilemma lijkt het concept
van het ‘digitale kluisje’ een goede
oplossing te bieden. Voor bedrijven
bestaat zoiets al onder de naam Ondernemingsdossier. De ondernemer zet
eenmalig zijn gegevens daarin klaar
en machtigt bepaalde overheden tot
het inzien van bepaalde gegevens. De
ondernemer is de eigenaar. Zoiets kan
voor burgers ook.
Gebruikersperspectief
Vanuit de programmaorganisatie
Digitaal 2017 komt de nadruk steeds
meer te liggen op de implementatie.
Jongepier: “Wat wij daarbij belangrijk

De focus moet nu komen te liggen
op het grootschalig gebruik van
de generieke bouwstenen
inlogsysteem voor burgers en bedrijven, met name voor die vele zzp’ers.
Maar: “DigiD en eHerkenning hebben
allebei een vrij grote installed base.
We zullen dus zorgen voor een soepele
transitie van beide systemen naar het
eID-stelsel.”
Digitaal kluisje
Een belangrijk thema is hoe de
overheid moet omgaan met het geformuleerde recht op eenmalige gegevensverstrekking. Dat overheidsorganisaties
gegevens uit basisregistraties opvragen
verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening enorm. Jongepier: “Maar er
komen steeds meer mogelijkheden om
gegevens te combineren en te interpreteren. Het dilemma is: wat de ene burger als dienstverlening ziet, beschouwt
de andere wellicht als schending van
zijn privacy.”

vinden is de menselijke maat. Het verder digitaliseren van dienstverlening is
belangrijk, maar die diensten moeten
toegankelijk en gebruiksvriendelijk
zijn. Bovendien moet er hulp beschikbaar zijn voor mensen die niet digitaal
vaardig zijn.”
Lelieveld vult aan: “Het gebruikersperspectief moet leidend zijn bij de
inrichting van dienstverleningsprocessen. We doen het natuurlijk uiteindelijk voor de mensen in het land. We
ondersteunen daarom de oprichting
van het Digitaal Hulpplein. Dat is een
digitaal platform voor mensen die op
digitaal vlak nog niet goed meekomen,
waar al het aanbod van organisaties
als Computerwijk, Digisterker, het
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken,
SeniorWeb en de Vereniging van Openbare Bibliotheken op komt te staan.”
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Samenwerking zorgt ervoor dat stem van kleine

Klein LEF
Volgens het regeerakkoord
hebben burgers en onder
nemers vanaf 2017 het recht
hun zaken met de overheid
digitaal af te handelen.
Maar ‘de overheid’, dat zijn
ook zo’n honderd kleine
uitvoeringsorganisaties.
Een aantal van hen heeft de
krachten gebundeld onder de
noemer Klein LEF.
Fred van der Molen

I

n 2017 krijgen burgers het wettelijk recht op eenmalige gegevensaanlevering én het recht op digitaal
zakendoen met de overheid. En dé
overheid, dat zijn ook die vele kleinere
uitvoeringsorganisaties die diensten
verrichten voor burgers, bedrijven of
andere overheidsorganisaties; van de
Huurcommissie, via het Schadefonds
Geweldsmisdrijven tot De Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, om er enkele te noemen.
Veel van deze uitvoerders leveren
diensten aan burgers en bedrijven. Voor
deze organisaties zijn de implicaties
van Digitaal 2017 minstens zo ingrijpend als voor de grote uitvoerders,
terwijl ze veel minder middelen ter
beschikking hebben.
Een aantal kleine uitvoerders
heeft een vrijwillig samenwerkings-
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verband gevormd onder de opvallende
naam ‘Klein LEF’. De startbijeenkomst
was vorig jaar september in het LEF
Future Center van Rijkswaterstaat.
“Die locatie inspireerde, ook voor de
naam. LEF is geen acroniem, maar het
staat wel ergens voor; namelijk lef,
lef om te pionieren”, zegt de huidige
voorzitter, directeur Nina Huygen van
het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
“Doel van Klein LEF is te inventariseren waar kleine uitvoerders tegenaan

uitvoerders wordt gehoord
Directeur Nina Huygen van het
Schadefonds Geweldsmisdrijven:
“De SSO’s van de rijksoverheid pakken
voor ons heel duur uit, terwijl we
niet krijgen wat we willen.”
Foto: Studio Oostrum

Wij zijn klein
Huygen: “Wat ons onderscheidt van
gemeenten is dat onze primaire processen enorm van elkaar afwijken. En we
zijn klein. Wij hebben geen architecten
in huis om bedrijfssystemen te ontwerpen. Die moeten we inhuren. De
oplossing ligt voor ons vaak niet in het
aanhaken bij de grote Shared Service
Organisaties (SSO’s) van de rijksoverheid. Die zijn gericht op standaardisering en grote aantallen. Dat pakt voor

dat de techniek voor ons gaat werken.
Dat lukt niet altijd in één keer, daar is
geduld voor nodig.”
Dialoog
Ook de bouwstenen van de generieke digitale infrastructuur voldoen niet
altijd aan de wensen van kleine uitvoerders. Huygen: “Wij werken bijvoorbeeld bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven met privacygevoelige gegevens,
waaronder medische gegevens. Onderlinge gegevensuitwisseling moet goed
beveiligd zijn. Wij willen als authenticatiesysteem wel DigiD gebruiken, maar
dan wel met een extra beveiligingslaag
via SMS-verificatie. Dat kan momenteel
niet in combinatie met de Berichtenbox. Ik begrijp best dat men die diensten in eerste instantie heeft gebouwd
volgens specificaties van grote uitvoerders als de Belastingdienst of het UWV.
Door deze functionaliteiten verder door
te ontwikkelen, zijn ze voor meerdere
overheidsspelers te gebruiken. Dan
moet men wel weten wat er nodig is.
Wisten wij in het verleden niet eens
waar we aan moesten kloppen, nu laten
we samen onze stem horen.”
“Tot anderhalf jaar terug keek
inderdaad niemand om naar de kleine
uitvoerders”, beaamt Saam de Mooij,
adviseur van de CIO Rijk. “Maar omgekeerd vond tal van uitvoerders dat
trouwens ook wel best zo. Dat is veranderd onder de toenemende bezui-

We wisten in het verleden niet eens
waar we aan moesten kloppen
lopen op het brede gebied van bedrijfsvoering – dus ook bij het realiseren
van digitale dienstverlening – en te
kijken waar we door samenwerking en
agendering voor oplossingen kunnen
zorgen. Door onze knelpunten aan te
dragen in de bestaande gremia voor
de digitale agenda hopen we dat de
beschikbare voorzieningen ook of beter
bruikbaar zijn voor ons, kleine uitvoerders. “Met enkele kleine ZBO’s binnen
justitie kwamen we al langer samen
om van elkaar te leren op het gebied
van bedrijfsvoering. Klein LEF is de
voortzetting daarvan, maar dan over
de departementen heen. Wij werken en
denken dus echt ‘ontkokerd’.”

ons heel duur uit terwijl we niet krijgen wat we willen. Neem het financiële
systeem ‘Leonardo’ van Justitie. Dat is
primair bedoeld voor het kerndepartement. Maar niet gericht op het uitbetalen aan burgers, wat voor ons juist de
kerntaak is.”
Met de Justitie-partners heeft
het Klein LEF-netwerk gezocht naar
een gezamenlijke oplossing. Huygen:
“We voeren nu een gedeelte van het
financiële werk gezamenlijk uit binnen
dit Leonardo-systeem. Dat vermindert
niet alleen de werklast, maar is ook
goed vanuit het oogpunt van functiescheiding en het verkleinen van je
kwetsbaarheid. Zo zorgen we ervoor
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Pegasystems presenteert tijdens
iBC 2015 Bestemming iOverheid
Hoogvliegers: Drones in actie!
Drones spelen een belangrijke rol in de inspectie van
pijpleidingen in Alaska. Pegasystems en Aerialtronics
laten u tijdens iBC tijdens de sessie Hoogvliegers in
een live demo zien hoe dat werkt. Een absolute
aanrader!
Midzomernachtsdroom: Zweedse Werkeloosheidsfondsen: samen op weg naar de burger!
De 28 Zweedse onafhankelijk werkloosheidsfondsen
zijn samen de weg naar modernisering in geslagen:
ze delen hun ICT-infrastructuur. Resultaat: Zweedse
burgers kunnen voortaan via smartphone en tablet
een uitkering aanvragen en sollicitaties doorgeven.

Pegasystems B.V.
Vinoly Building | 8th Floor | Claude Debussylaan 20b | 1082 MD Amsterdam | The Netherlands
Oﬃce: +31 (0)20 305 7490 | www.pega.com

nigingsdruk en de eisen van Digitaal
2017.”
“We hebben binnen het ICCIO en
Digitaal 2017 onderkend dat uitvoeringsorganisaties een probleem krijgen
om aan te haken bij de digitale infrastructuur en de agenda van Digitaal
2017”, vult Rijks-CIO Dion Kotteman
aan. “Ze hebben geen capaciteit om
alle overheidsbrede ontwikkelingen
te volgen, en ook niet altijd om tijdig
aanpassingen te realiseren. Vandaar
dat we Klein LEF ondersteunen. Het
afgelopen jaar hebben we onderzoek
gedaan in hoeverre de digitale diensten
van uitvoeringsorganisaties onderling
overlap hebben en hoe leveranciers
diensten kunnen aanbieden die wel
aansluiten bij de behoefte en die qua
prijsstelling aantrekkelijk genoeg zijn
om in te stappen.”
Gemeenschappelijk zaaksysteem
Uit het onderzoek komt naar voren
dat veel uitvoeringsorganisaties voor
de uitdaging staan hun zaaksysteem
‘Digitaal 2017-proof’ te maken, inclusief koppelingen met Basisregistraties
en de Berichtenbox. Via die systemen
worden klanten geïnformeerd over de
voortgang van hun ‘zaak’.
Kotteman: “Nu dit voor de deur
staat wordt de ontwikkeling van een
centrale generieke oplossing interessant voor kleine uitvoerders, mits die
natuurlijk voldoende aangepast kan
worden aan hun eigen processen.” De
Mooij: “Er staan kleine uitvoerders twee
wegen open om schaalvoordelen te
realiseren. Met andere kleine uitvoerders gezamenlijk een dienst van een
Shared Service Organisatie afnemen
volgens condities die wél aantrekkelijk zijn. Of gezamenlijk zelf iets laten
ontwikkelen.”
De huidige financiële ondersteuning
van Klein LEF vanuit BZK is tijdelijk,
maakt Kotteman duidelijk. “Wij heb-
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ben de startfase ondersteund en het

uitvoerders dat apart doen.”

Wie tonen ‘Klein LEF’?
Inmiddels zijn zo’n tien uitvoeringsorganisaties lid van ‘Klein LEF’. De
organisatie heeft een roulerend voorzitterschap. In het oprichtingsjaar was
Anke van Heur van de Huurderscommissie voorzitter. Sinds deze zomer zijn
dat Nina Huygen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en Pim Molenaar
van de RSJ.
Het platform werd in juni 2013 geïnitieerd door CIBG, De Huurcommissie,
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en Het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Sindsdien zijn aangesloten de Kansspelautoriteit,
Cultureel Erfgoed, Agentschap BPR, College voor de Rechten van de Mens en
NRGD. Nog zestien organisaties hebben deelname in overweging.

Kleine uitvoerders hebben
geen capaciteit om alle
ontwikkelingen te volgen
vooronderzoek gedaan. Uiteindelijk zit
er een duidelijke businesscase achter
samenwerking. Daarin moet dan ook
door alle belanghebbenden worden
geïnvesteerd.”
Financiering
De Mooij: “We hebben nu een concreet plan van aanpak tot eind 2017.
Daarvoor is nog een stukje centrale
financiering nodig. Daarover zijn we nu
in gesprek met de betrokken departementen. We praten niet over astronomische bedragen. Het centrale programma zal per jaar een half tot een
miljoen euro gaan kosten.”
Huygen benadrukt: “Alle departementen met kleine uitvoeringsorganisaties hebben daar belang bij. Het
is natuurlijk veel aantrekkelijker om
één Europese aanbesteding voor een
zaaksysteem te doen dan dat veertig

Digitalisering bij de kleine uitvoeringsorganisaties staat nog in de
kinderschoenen, vat Kotteman samen.
“Van de honderd kleine uitvoerders
doen er ongeveer veertig rechtstreeks
zaken met burgers of bedrijven. Die
hebben we nog niet allemaal aan
boord. Maar er ligt een uitgewerkt
plan, een voorstel voor een gemeenschappelijk zaaksysteem. Ook de
samenwerking tussen kleine uitvoeringsorganisaties krijgt concreet vorm.
Klein LEF heeft ze een gezicht gegeven.” Huygen: “Hiervoor was er eigenlijk geen dialoog. Nu wordt onze stem
gehoord. Ook hebben we een zetel in
de Manifestgroep van de grote uitvoeringsorganisaties. Ook daar staan we nu
op de kaart.”
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Mark Bressers, directeur Directie Regeldruk en ICT-beleid bij

‘We zijn pas succesvol als
Een spannend eerste
jaar heeft Mark Bressers
achter de rug. De begin dit
jaar aangestelde directeur
bij Economische Zaken
verwelkomde onder meer een
Digicommissaris en een nieuw
ICT-team. Bressers: “ICT staat
volop in de belangstelling. Dat
is goed. Tegelijkertijd hebben
we nog belangrijke stappen te
zetten.”

“E

Minder regeldruk, meer regie
Het Ondernemersplein is niet de
enige bouwsteen. Andere bouwstenen
van de elektronische dienstverlening
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ondernemers dat ook vinden’
aan bedrijven zijn eHerkenning, die zal
overgaan in het bredere eID-stelsel, en
de Berichtenbox voor bedrijven. Deze
laatste doet dienst als digitale brievenbus van de overheid. Ook het ondernemingsdossier is een belangrijk onderdeel van de digitale dienstverlening.
Bressers legt uit: “Met het ondernemingsdossier willen we de keten omkeren. Het dossier is een soort digitale
kluis waarin ondernemers zelf de regie
hebben over het delen van relevante
informatie met overheidsorganisaties.
Daarmee wordt het voor ondernemers
eenvoudiger om te voldoen aan allerlei
informatieverplichtingen. De ondernemer zet de informatie klaar, en machtigt overheden om die op te halen.”

Nicole van der Steen
r is al veel gebeurd. Dat
is zeker”, meent Bressers.
“Veel bouwstenen voor de elektronische dienstverlening voor ondernemers
liggen er.” Maar de directeur Regeldruk en ICT-beleid ziet ook dat er nog
veel werk te verzetten is. “Overheden
moeten gaan werken met de nieuwe
digitale dienstverlening en bedrijven
zullen ermee bekend moeten raken.”
Via Ondernemersplein.nl vinden ondernemers nu al alle relevante informatie
van de overheid op één plek en kunnen
zij steeds meer zaken digitaal regelen. Het doel is een eenvoudigere en
betere dienstverlening. Bressers: “Wij
staan voor een excellente elektronische
dienstverlening aan ondernemers. Dat
is een van de belangrijke doelstellingen
die ik mij heb opgelegd.”

Economische Zaken:

Mark Bressers: “Met
het ondernemingsdossier willen we
de keten omkeren.”

De gedachte achter de digitalisering van de overheidsdienstverlening
aan ondernemers is dat zij meer tijd
en aandacht krijgen voor waar ze echt
goed in zijn: ondernemen en innoveren. Bressers verklaart: “Betere en
digitale overheidsdienstverlening kan
er immers voor zorgen dat ondernemers
minder regeldruk ervaren. Ik zou graag
zien dat ondernemers zelf merken dat
het voldoen aan alle regels hen minder
tijd kost en ons dit ook teruggeven,
bijvoorbeeld in de jaarlijks peilingen
die VNO-NCW afneemt bij ondernemers.
Ondernemers kunnen ons het beste zelf
vertellen of we succesvol zijn.”
Bressers vindt het belangrijk om
contact met ondernemers te zoeken.
“We zijn voor hen soms ondoordringbaar.” Hij maakt regelmatig tijd vrij in
zijn agenda voor werkbezoeken. “Het
is heel boeiend om te horen waar-
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mee ondernemers bezig zijn en waar
ze tegenaan lopen. Dat inspireert mij
in mijn werk. Ik moedig ook collega’s
aan bij bedrijven op bezoek te gaan.
Onlangs was ik bij een bedrijf dat nu
bijvoorbeeld al intensief gebruikmaakt
van het Ondernemingsdossier. Je hoort
dan heel goed waaraan de ondernemer
behoefte heeft.”
Bijdragen aan groei
Bressers wil niet alleen de elektronische dienstverlening van de overheid
naar bedrijven goed op orde hebben.
“Een andere belangrijke taak van ons

Hij is niet bang dat de Digicommissaris, het ICT-team en de Doorbraakprojecten in elkaars vaarwater komen. “De
werkgebieden zijn duidelijk afgebakend
en de raakvlakken benoemd, zodat
we juist ook van elkaar kunnen leren.
Ik richt me op de kansen van ICT en
digitalisering voor de economie en het
bedrijfsleven. We verbinden ICT, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven
in de topsectoren.” Volgens Bressers is
dat verbinden soms lastig, “maar vaak
ook vooral een kwestie van de juiste
partijen met elkaar in contact brengen,
kansen delen, maar ook bespreken wat

We willen ook dat ICT nog meer dan
nu bijdraagt aan economische groei
is ervoor te zorgen dat ondernemers
door de inzet van ICT beter kunnen
ondernemen en innoveren”, vertelt hij.
“We willen dat ICT en digitalisering nog
meer dan nu bijdragen aan economische groei en maatschappelijke uitdagingen.” Het nieuw ingestelde ICT-team
waarvan Bressers deel uitmaakt, beoogt
dit ondernemerschap en deze innovatie
aan te jagen. Ook de vorig jaar opgerichte ICT-Doorbraakprojecten moeten
inspelen op maatschappelijke uitdagingen in de zorg, energie en het onderwijs. Bressers: “Het Doorbraakproject
Zorg & ICT doet bijvoorbeeld een proef
om te kijken hoe ICT eraan kan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen
blijven wonen.”

niet goed gaat en waar dilemma’s liggen.” Ook zorgt Bressers voor afstemming tussen de verschillende Doorbraakprojecten en het nieuwe ICT-team.
Wendbaar
Bressers ziet volop kansen in ICT:
“Als we maar goed boven op de ontwikkelingen blijven zitten.” Hij hoopt dan
ook dat de overheid goed leert van de
kritiek uit het parlementair onderzoek
van Elias, maar niet ambitie en daadkracht verliest. “Willen we onze concurrentiekracht en groei vinden in ICT,
dan kunnen we niet stil blijven zitten.
We moeten wendbaar blijven om in te
kunnen spelen op de snelle, mondiale
ontwikkelingen.”
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“ICT moet veel meer aandacht krijgen. Het onderwerp hoort in de
jaarlijkse troonrede”, aldus René Penning de Vries, het Boegbeeld van
een nieuw ICT-team, aangesteld door minister Kamp. Hij richt zich naar
eigen zeggen op ‘de upside van de digitaliserende maatschappij’.
Nicole van der Steen

Boegbeeld wil ICT-deining
I

CT en internet zijn motoren voor
de ontwikkeling van innovatieve
producten en diensten. Ze creëren
banen en inkomsten, stelt het kabinet.
Al eerder werden er tien Doorbraakprojecten opgericht om de Nederlandse
economie te stimuleren op aandachtsgebieden als ICT & zorg, energie en
open data. Dit najaar stelde minister
Kamp een ICT-team op om onder meer
dwarsverbanden te stimuleren tussen
de negen topsectoren waarin Nederland
sterk zegt te zijn. Het ICT-team heeft
ook een stimulerende rol voor de Doorbraakprojecten. Penning de Vries leidt
het team. “Ik wil innovatie en bewustwording aanjagen in de maatschappij,
want die zijn noodzaak”, stelt hij.
Suffig imago
Penning de Vries houdt niet van
de term ICT. “We moeten af van het
suffige, ondergeschoven imago van
ICT. ICT ligt vaak bij de CFO en wordt
geassocieerd met kosten. We zullen
beter moeten uitleggen wat ICT kan
brengen, zeker nu ook het rapport Elias
terecht kritiek geeft op ICT-projecten
bij de overheid. Als je iets outsourcet
moet je verdomde goed weten waarover het gaat. Die wetmatigheid heeft
het bedrijfsleven inmiddels geleerd.
Ik vind het gênant om Elias’ rapport
te lezen. Maar het doet niets af aan
wat ICT de wereld en ons kan brengen.
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Laten we die 1 tot 5 miljard die eerder
is weggegooid in de ICT-projecten nu
steken in profilering en bewustwording en in innovatieve publiek-private
samenwerkingen.”
Het vak omarmen
Penning de Vries ziet ICT als positief element. “Heel veel aspecten van
het leven zijn sterk aan het digitaliseren. Bedrijven als Google en Amazon
hebben enorme invloed. We moeten
zorgen dat Nederland een goede speler

ook starters helpen.” Deze drie werelden communiceren nu te weinig met
elkaar en spreken elkaars taal niet en
dat wil hij veranderen. “Ik geloof erin
dat de verschillende sectoren van grote
meerwaarde voor elkaar kunnen zijn.”
Penning de Vries was onder meer
countrymanager bij NXP, de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, en
is nog lid van de raad van bestuur van
het beursgenoteerde Neways Electronics. Het nieuwe ICT-team bestaat
verder uit Ineke Dezentjé-Hamming

Elias’ rapport doet niets af aan wat
ICT de wereld en ons kan brengen
blijft met een eigen positie. De mensen
die nu op school zitten moeten klaarstaan om het vak te omarmen. De kans
op een baan en een goed salaris zijn
sowieso groter.” Om bewustwording te
creëren en innovaties te stimuleren wil
Penning de Vries drie gemeenschappen
met elkaar verbinden: ICT-wetenschappers, ICT-dienstverleners en intensieve gebruikers van ICT-software. “Die
laatsten verdienen hun geld door het
gebruik van ICT en big data. We vinden
deze grote industriële spelers in bijna
alle topsectoren. Daarnaast willen we

maken

(voorzitter FME, voorzitter team Smart
Industries), Gerben Edelijn (CEO Thales)
en de jonge ondernemer Ben Woldring
(CEO BENCOM). Mark Bressers, de
directeur Regeldruk en ICT, zit vanuit
Economische Zaken in het team. Daarnaast vertegenwoordigt Inald Lagendijk, hoogleraar TU Delft en bestuurder bij onderzoeksinstituut NIRICT, de
wetenschap.
Grenzen opzoeken
Kruisverbanden wil Penning de
Vries leggen. Die ziet hij over vier lij-

René Penning de Vries: “We moeten af van het suffige, ondergeschoven imago van ICT.” Foto: Do Visser
nen: big data, branding, human capital
en publiek-private samenwerking met
de topsectoren. Hij kiest voor een pragmatische aanpak: “We willen een aantal
concrete voorbeeldprojecten helpen
opzetten die waarde toevoegen en een
zinnige aanvulling zijn op onze economie.” Vanuit deze voorbeeldprojecten
wil het nieuwe Boegbeeld best practices
kunnen neerleggen en andere innovaties stimuleren. Penning de Vries: “Op
het gebied van big data zijn de goede
elementen aanwezig: we hebben de
infrastructuur en ook de bereidheid en
kennis om meer uit bestaande data te
halen.”
Een van de onderwerpen waarmee
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het ICT-team waarschijnlijk aan de
slag gaat is Agrofood. “Door een groter
bewustzijn van de consument en door
eisen rond voedselveiligheid stijgt de
behoefte om de hele cyclus van een
voedselproduct vast te leggen”, vertelt
hij. Penning de Vries denkt dat voedselproducenten zich met informatie
over de herkomst en productie bij uitstek kunnen onderscheiden. “Denk aan
lokale producten of productinformatie
die extra aandacht voor het milieu laat
zien. Maar als je de hele voedselcyclus
vastlegt vraagt dat nogal wat. Het is
een massale hoeveelheid informatie.
Wat leg je vast en wat ga je ermee
doen? Worden bijvoorbeeld DNA-profie-

len van groenten en fruit opgeslagen
om onze kennis voor resistenter fruit
vast te leggen voor onderzoek?”
Discussie
Penning de Vries weet zeker dat er
discussie zal ontstaan rond de voorbeeldprojecten. “We zullen de grens
opzoeken. Ik denk dat niemand klaar is
met de discussie over wie toegang heeft
tot welke data en van wie de data zijn.
Maar de ontwikkelingen op globale
schaal gaan zo hard dat we daarop niet
kunnen wachten. We willen gaandeweg
analyseren en de projecten stap voor
stap begeleiden.”
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“Negentig procent van de bouw van de e-overheids
infrastructuur is op orde. Er zijn grote slagen gemaakt. Maar
de grootste opgave ligt nog voor ons”, zo signaleert Gert-Jan
Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkr ijksrelaties
bij het ministerie van BZK.

Gert-Jan Buitendijk: “We moeten
scherper zijn op ons opdrachtgeverschap.” Foto: Hollandse Hoogte

Nicole van der Steen

DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Gert-Jan Buitendijk:

‘We moeten nog
meters maken’
B

uitendijk is tevreden over de
resultaten van i-NUP, het programma dat de bouwstenen voor de
basisinfrastructuur van de e-overheid
heeft gelegd. Hij ziet dat er een aantal
belangrijke doelstellingen is gerealiseerd. “De bouwstenen voor de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en
waterschappen liggen er. De toegang
tot de overheid is op dit moment goed
en betrouwbaar geregeld via DigiD en
mijnoverheid.nl”, meent hij. Hij ziet
echter ook dat er nog veel werk aan de
winkel is. “De belangrijkste en grootste
taak is nu te zorgen dat de bouwstenen
gebruikt worden en dat de uitwisseling van gegevens goed loopt. Daarnaast moeten we blijven nadenken over
de opvolger van DigiD, namelijk een
authenticatie die toekomstgerichter is.”
Bulk moet digitaal
Volgens Buitendijk liggen de bouw
en implementatie van de e-overheid
nog steeds op schema. Buitendijk:
“De minister ziet 2017 als streefdatum
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waarop de overheid de dienstverlening
digitaal aanbiedt. Ik bekijk 2017 dus
ook als richtlijn waarnaar we streven.”
Dat mensen in 2017 alle producten en
diensten van de overheid digitaal kunnen afnemen wil Buitendijk dan ook
relativeren. “Het gaat erom dat de bulk
van de overheidsdiensten voor burgers
en ondernemers digitaal georganiseerd
is. De gemeente die maar een enkele
vergunning voor een weinig voorkomende aanvraag uitgeeft, hoeft dit niet
per se in 2017 al digitaal te kunnen
doen”, stelt Buitendijk.
Dat neemt volgens de directeurgeneraal niet weg dat er ook dan
nog een grote stap te zetten is. Op
dit moment is 66 procent van de
gemeenten en uitvoeringsorganisaties
aangesloten op de digitale basisinfrastructuur. Buitendijk wil binnen een
klein jaar graag naar tachtig procent.
Via i-NUP is er geld beschikbaar voor
de invoering van de e-overheid bij
gemeenten. Buitendijk: “Deze bijdrage

ris, Bas Eenhoorn. “De Digicommissaris
gaat met hulp van onder meer VNG en
KING zorgen dat de standaarden die de
afgelopen jaren zijn gebouwd daadwerkelijk honderd procent gebruikt gaan
worden. De Digicommissaris voert de
regie en spreekt de verschillende ministers en medeoverheden aan, ook op de
financiering.”

loopt eind dit jaar af. Dus ondersteuning van onze kant in de zin van
subsidie zit er niet meer in. Maar dat
wil niet zeggen dat er geen ondersteuning is.” Buitendijk wijst erop dat er
via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ambitieuze bestuurders zijn
geselecteerd die flinke stappen hebben
gezet in de digitalisering van hun
overheidsdiensten. Buitendijk: “Die

bestuurders gaan het Rijk helpen bij de
vraag hoe we met elkaar meters kunnen maken.”
Spilfunctie Digicommissaris
Buitendijk zou graag zien dat de
gemeenten meer gezamenlijk optrekken, standaarden neerleggen en afspraken maken over hoe zij gemeentegeld
kunnen inzetten voor het gebruik van
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de bouwstenen. Dat hoeft volgens Buitendijk de autonomie van de gemeenten niet in de weg te staan. “De rol van
de VNG is hierin belangrijk. En er gaat
ook budget naar KING om gemeenten
te ondersteunen in de transitie naar
een digitale dienstverlening.” Daarnaast beklemtoont Buitendijk dat er
een belangrijke rol is weggelegd voor
de nieuw aangestelde Digicommissa-

Volgens Buitendijk was die gecoördineerde aansturing de afgelopen jaren
nog niet zo goed op orde. Hij vindt
dat de overheid de governance voor
projecten in de digitale wereld beter
kan organiseren en verklaart: “De conclusies uit het parlementair onderzoek
van Elias leggen de vinger op de zere
plek voor de ICT-projecten die mislopen. Ter relativering: in het bedrijfsleven gebeurt dit ook. Maar we moeten
scherper zijn op ons opdrachtgeverschap en de specifieke kwaliteiten die
daarbij horen. Via onze unit Interim
Rijk hebben we de mogelijkheid om de
juiste specialismen binnen te halen. We
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zullen daarvan wellicht beter gebruik
moeten maken.”

“Hoe CGI uw IT naar
de toekomst brengt
zonder het verleden uit
het oog te verliezen.”

Stok achter deur
Buitendijk beklemtoont dat ICT
vooral allerlei kansen biedt. “We scoren
internationaal erg goed als het gaat
om het digitaal zakendoen en het
gebruik van internet. Zo won Nederland onlangs de eerste prijs van de
Verenigde Naties voor e-participatie.
Tien jaar geleden vroegen mensen
nog: wat gebeurt er? Nu merk ik dat
er volop ambitieuze bestuurders zijn
die hun dienstverlening graag willen
verbeteren en willen meewerken aan de
e-overheid. Laten we niet vergeten dat
er al veel beweging is.” Op dit moment
maken 1,2 miljoen mensen gebruik
van de Berichtenbox via mijnoverheid.
nl. Dit is de digitale brievenbus van de
overheid. Volgens Buitendijk worden
dat er binnen afzienbare tijd tien miljoen, mede omdat de Belastingdienst
al zijn correspondentie via dit kanaal
gaat sturen. “Ik krijg nu zelf van de
gemeente aparte enveloppen voor de
gemeentelijke belastingen, voor de
afvalstoffenheffing en voor de waterschapsbelastingen. Drie enveloppen,
drie keer port betaald. Als dat via de
Berichtenbox gaat is dat een enorme
efficiencywinst en ook voor mensen
veel gemakkelijker”, aldus Buitendijk.

Edwin Hendriks, Thought Leader for IT Modernization

U draait op volle toeren. Nog wel. Want u weet dat uw IT aan
haar grenzen zit. Tijd dus om te transformeren naar een exibel
IT-landschap. Maar dan zonder afscheid te nemen van alles
wat succesvol is. Met IT Modernization van CGI behoudt u het
goede uit het verleden. We vervangen alleen dát wat nodig is
en maken beter wat beter kan. Uw IT-kosten dalen spectaculair
en uw time-to-market is vijf keer korter dan gebruikelijk. En uw
IT is weer klaar voor de eisen van de toekomst.

“Een motivatie voor het breder
gebruik van de bouwstenen is natuurlijk dat de dienstverlening verbetert,
de fraude omlaaggaat en de veiligheid
omhoog”, concludeert Buitendijk. Toch
kan hij zich voorstellen dat er op den
duur extra maatregelen nodig zijn om
de dienstverlening van alle gemeenten
te digitaliseren, om ook het laatste
staartje van gemeenten mee te krijgen.
Buitendijk: “Laat ik het zo zeggen:

IT Modernization van CGI. De snelste en veiligste weg naar
toekomstgerichte IT.

cginederland.nl/it-modernization

Experience the commitment ®
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als ik het aanbod van gemeenten zou
krijgen om het in wetgeving te gieten,
doe ik dat meteen. Dat is niet iets dat
ik meteen volgend jaar zou doen, maar
voor over een paar jaar is het goed
denkbaar. Een kaderwet voor de digitale overheid kan helpen om te borgen
dat de overheid als geheel met dezelfde
standaarden werkt. Ik geef iedereen
graag speelruimte, maar een ander type
regeling zou wel een stok achter de
deur kunnen zijn.”
Spelregels eID-stelsel
Dan ligt er nog de invulling van het
nieuwe eID-stelsel. Het eID-stelsel moet
dé standaard worden voor online identificatie en uitwisseling van persoonlijke informatie, waar het huidige DigiD

beschikt of kan beschikken. We hebben nog veel vragen niet beantwoord”,
geeft Buitendijk toe.
Buitendijk laat weten in 2015 met
heldere spelregels te komen voor het
concept-eID-stelsel. Betrouwbaarheid
en bescherming van privacy en gegevens zijn de uitgangspunten voor het
stelsel, veiligheid en gemak de doelen.
“Voldoende veiligheid inbouwen blijft
een ratrace. De ontwikkelingen gaan
enorm snel. De alertheid hierop moeten we blijven vergroten. De Taskforce
veiligheid helpt ons hierbij. Er wordt
bijvoorbeeld met hackers gewerkt om
goed zicht op de risico’s te hebben.
Dat neemt niet weg dat we uiteindelijk
gemakkelijker toegang willen geven

Een kaderwet voor de digitale
overheid zou wel een stok achter
de deur kunnen zijn
deel van uitmaakt. De overheid werkt
hiervoor samen met het bedrijfsleven.
Burgers, consumenten en ondernemers
kiezen zelf het middel waarmee ze bij
een organisatie willen inloggen om een
dienst af te nemen of om informatie uit
te wisselen. In eerste instantie zou dit
nieuwe stelsel vanaf 2015 moeten werken. Buitendijk: “Het kabinet heeft ons
gevraagd na te denken over het eIDstelsel en de afsprakenset waaraan dit
stelsel moet voldoen. We onderzoeken
welke middelen we daarvoor inzetten.
Deze kunnen zowel privaat als publiek
zijn. Een publiek middel is bijvoorbeeld
een identiteitskaart, maar dan moet
je ook nagaan of iedereen hierover

en niet onze burgers willen blijven
confronteren met al die irritante passwords. Digitaal een parkeervergunning
aanvragen is nu al net zo gemakkelijk
als het online kopen van een T-shirt.
Dat moet met andere aanvragen straks
ook zo zijn. De maatschappij vraagt
erom.”
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Dat het IT-bedrijfsleven meer de kans moet krijgen om mee te denken met de
overheid als het gaat om grote ICT-projecten, bepleit Nederland ICT al jaren. De
branchevereniging is over het algemeen dan ook positief over de bevindingen
van de commissie Elias. Een gesprek met Stépan Breedveld, vice-voorzitter en
portefeuillehouder ICT & Overheid van Nederland ICT.
Marieke Vos

Nederland ICT over de bevindingen van de commissie Elias

Samenwerking overheid
en IT-bedrijfsleven
kan en moet beter
 eel bevindingen van de commissie
V
Elias zullen de branchevereniging
van ICT-bedrijven bekend in de oren
klinken. Wat heeft jullie wel verrast
in het rapport?
“In het algemeen is het goed dat er
nu een onafhankelijke parlementaire
commissie naar ICT bij de overheid
heeft gekeken. Wij stellen al jaren dat
de samenwerking tussen overheid en
IT-bedrijfsleven beter kan en moet, dat
onderschrijft de commissie. ICT is een
relatief jonge industrie waar de ontwikkelingen heel snel gaan, daarnaast
grijpt ICT diep in in de werkprocessen
bij de overheid. Grote ICT-projecten zijn
eigenlijk grote veranderprojecten en
zouden ook zo moeten worden behan-
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deld. Dat betekent onder meer dat de
overheid zorgt dat ze zelf hoogwaardige ICT-vaardigheden en kennis in huis
heeft, een aanbeveling van de commissie die wij sterk onderschrijven. Wat
mij verrast is het pleidooi voor het BIT,
met name om dat bij het ministerie
van Algemene Zaken onder te brengen.
Ik zie niet direct een verband tussen
grote ICT-projecten bij de overheid en
Algemene Zaken. Beter zou het zijn
om dit bureau bij de Rijks CIO onder
te brengen en om daarnaast de rol en
verantwoordelijkheden van de CIO’s bij
het Rijk te versterken.”
 e commissie heeft falende ICTD
projecten onderzocht die vaak al een

lange geschiedenis hebben. Inmiddels zijn er binnen de rijksoverheid
maatregelen genomen om falen in
de toekomst te voorkomen, zoals het
stelsel van CIO’s. Keek de commissie
te veel naar het verleden?
“Er zijn in de afgelopen jaren zeker
stappen vooruit gezet, maar het kan
altijd nog beter. Zelf vind ik het jammer dat de commissie geen succesvolle
ICT-projecten heeft onderzocht, want
die zijn er natuurlijk ook. Daar kun je
van leren. Maar in het algemeen zijn
we tevreden met het rapport, het is
goed dat nu eens netjes op papier is
gezet wat er mankeert en wat er beter
kan. Daarnaast ben ik blij dat de commissie zich aan de feiten heeft gehou-

Stépan Breedveld: “Het is
goed dat nu eens netjes
op papier is gezet wat er
mankeert en wat er beter
kan.”
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den en zich niet heeft laten verleiden
tot het doen van bravoureachtige
uitspraken.”
 e commissie pleit voor een betere
D
relatie tussen overheid en markt en
heeft daar een aantal aanbevelingen
voor gedaan. Wat vindt Nederland
ICT daarvan?
“Zowel overheid als leveranciers
begrijpen dat de relatie beter kan en
zoeken toenadering tot elkaar. Het
wrange is wel dat door de berichtge-

teit rondom de Commissie Elias en
de Zembla-uitzending is duidelijker
geworden hoe het níet moet.
“Het klopt dat door alle publiciteit
en aandacht integriteit binnen het
IT-bedrijfsleven boven aan de agenda
staat. Daarbij zijn vooral bewustwording en gedrag belangrijk, alleen het
opstellen van tien regels over integriteit is niet genoeg. Het gaat mij erom
dat mensen zich bewust zijn van hun
verantwoordelijkheid en de dialoog
aangaan. Dat een IT’er met de klant

Het zou beter zijn om het BIT
bij de Rijks CIO onder te brengen
dan bij Algemene Zaken
ving door Zembla [over Ordina, het
bedrijf waar Breedveld CEO van is,
zie kadertje – red.] de tijdgeest niet
gunstig is voor een dialoog. Polarisatie
tussen overheid en bedrijfsleven ligt
op de loer en dat is erg jammer, want
er is niemand bij gebaat. Dat neemt
niet weg dat wij als Nederland ICT veel
doen om het gesprek met de overheid
te blijven voeren. In onze iDialoog
doen we dat ook, bijvoorbeeld door
masterclasses te organiseren voor het
middenmanagement van IT-bedrijven
en overheid. Gelukkig werd het CIO
Café, waar bedrijfsleven en overheid
met elkaar spreken over inhoudelijke
onderwerpen, in november jongstleden
door beide partijen zeer goed bezocht
en kwam de noodzaak van een goede
dialoog duidelijk naar voren.”
 e tijdgeest is mogelijk minder rijp
D
voor een dialoog tussen overheid
en IT-bedrijfsleven. Je kunt het ook
anders bekijken: door de publici-
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samenwerkt en vertrouwelijke informatie deelt is aan de orde van de dag,
je kunt namelijk niet voor een klant
werken en geen vertrouwelijke documenten zien. De vraag is echter hoe je
daarmee omgaat. Als je bijvoorbeeld
een vertrouwelijk document gemaild
krijgt, dan kun je de klant vragen of
hij het goed vindt dat je dat document
hebt. Dat soort dingen, dat leer je door
goede voorbeelden te delen. Wij zien
dat onze leden hiermee bezig zijn.”
T erug naar de aanbevelingen van de
commissie. Er is er een aantal over
aanbestedingen, want de procedure
van aanbesteden zou perverse prikkels bevatten.
“Daar ben ik het niet mee eens.
Aanbesteden past in een rechtstaat;
door aan te besteden creëer je een
gelijk speelveld voor leveranciers. Soms
worden aanbestedingsregels als lastig
ervaren, maar dat hoort erbij, vind ik.
Een aanbeveling van de commissie is

om resultaten uit het verleden mee te
mogen nemen in een aanbesteding. Ik
vraag mij af of dat wel praktisch uitvoerbaar is. Aanbesteden heeft ongetwijfeld nadelen, maar de maatschappelijke voordelen zijn groter.
Wat volgens mij wel een verbetering oplevert, is het meer toepassen
van best value procurement. Dat lijkt
wat op functioneel aanbesteden, een
vorm die de commissie bepleit. Bij best
value procurement geeft de overheid
aan wat ze nodig heeft en laat het aan
leveranciers om met een constructieve
oplossing te komen. Daarmee gebruik je
de expertise en creativiteit in de markt
veel meer dan bij traditioneel aanbesteden. Er wordt al met deze manier
van aanbesteden geëxperimenteerd,
onder meer door Rijkswaterstaat en de
Belastingdienst.”
 e commissie hekelt het werken
D
volgens uurtje-factuurtje, omdat
dat gemakkelijk zou leiden tot
meerwerk. Wat vindt Nederland ICT
daarvan?
“Daar zijn we het niet mee eens,
want er is op zich niks mis met uurtjefactuurtje. Als je alles fixed price en
met resultaatverplichting zou maken,
zou je het probleem namelijk niet
oplossen. Het gaat erom hóe je samenwerkt. Alles in een contract dichttimmeren werkt heel goed als je naderhand
je straatje wilt schoonvegen, maar je
krijgt er geen geslaagde projecten door,
waarin elkaars kennis optimaal wordt
benut.
Ik geloof sterk in agile werken.
Je knipt daarin grote projecten op in
kleinere delen. De totale ontwikkeltijd
wordt daarmee soms langer, maar het
is veel beter beheersbaar en de lijnen
met de gebruiker en de uitvoering
zijn veel korter. Je kunt samen met
de klant tussentijds bijsturen en dat
is heel belangrijk bij dit soort grote,

vaak innovatieve projecten. De ontwikkelingen in ICT en de ontwikkelingen
bij de klant gaan tegenwoordig zo snel,
dat kun je niet in een fixed price over
meerdere jaren neerleggen, dan loop je
altijd achter de ontwikkelingen aan. Ik
denk dat als we meer agile gaan werken
en best value procurement gaan toepassen, we als overheid en IT-bedrijfsleven veel beter zullen samenwerken.”
De commissie pleit ook voor scherper
contractmanagement. Mee eens?
“Wat wordt bedoeld met ‘scherper’?
Ik hoop niet meer juridisering, want
daar komen we niet verder mee. We
hebben er veel meer aan als binnen de
overheid de ICT-kennis bij bestuurders
verbetert. Dat is een andere aanbeveling van de commissie, waar we het
hartgrondig mee eens zijn. Voor grote,
vernieuwende programma’s heb je
bestuurders nodig die begrijpen waar
het over gaat. Veel van de uitvoeringsorganisaties van de overheid behoren
tot de grootste ICT-organisaties van
het land! Dan moet je als bestuurder
zicht hebben op ICT. ICT-projecten
zijn meestal veranderingsprojecten,
die moet je niet overlaten aan een ITleverancier. Je moet bij grote verandertrajecten altijd zelf de regie blijven
voeren. Binnen de overheid zouden die
expertise en professionalisering dus
moeten toenemen.”
E n die gedragscode voor ICT-leveranciers die de commissie bepleit
en waar onder meer een ‘zorgplicht’
voor IT-leveranciers in komt?
“Zo’n gedragscode bestaat al, die
gaan we nu aanpassen aan de conclusies van de commissie. De zorgplicht
is eigenlijk een geval apart. Als sector
hebben wij alle belang bij geslaagde
projecten. Wij zien graag dat leveranciers hun verantwoordelijkheid nemen
en opdrachtgevers bij aanbestedingen
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wijzen op wat kan en wat niet kan.
Maar als leverancier kun je jezelf daarmee ook buitenspel zetten. We willen
en kunnen als branche daarover echter
geen vergaande gezamenlijke afspraken
maken, want dat zou de concurrentie
kunnen beïnvloeden en dan trekt de
ACM aan de bel. Die zorgplicht willen we daarom in het precompetitieve
stadium invullen. Dat kan door middel
van het instrument ICT-Haalbaarheidstoets. Als de opdrachtgever een auto

die zetten we voort. Zoals de genoemde
ICT-Haalbaarheidstoets, waar we binnenkort de vijfentwintigste van doen.
Dit is een goed instrument om voornemens van de overheid te toetsen aan de
expertise van het IT-bedrijfsleven. Met
de iDialoog gaan we ook verder, dat is
een belangrijk instrument om elkaar
beter te leren begrijpen. We organiseren daarvoor onder meer masterclasses voor managers vanuit overheid en
bedrijfsleven, en de CIO Cafés. Daar

Voor grote, vernieuwende
programma’s heb je bestuurders
nodig die begrijpen waar het
over gaat
zonder stuur wil bestellen, komt dat bij
de Haalbaarheidstoets onherroepelijk
naar voren.”
 at gaat Nederland ICT concreet
W
doen met de aanbevelingen van de
commissie Elias?
“Een aantal dingen deden we al en

Ordina
Ten tijde van dit interview liep
het interne onderzoek naar mogelijke onrechtmatigheden bij aanbestedingen binnen Ordina nog.
In een persbericht van 9 oktober
jongstleden heeft de onderneming
al wel aangegeven dat zij zich
niet herkent in het beeld dat er
sprake zou zijn van stelselmatige
onregelmatigheden.

gaan we zeker mee door, we bekijken
nu hoe we dit kunnen uitbouwen.”
 at denkt u, gaan ambtenaren en
W
politiek aan de slag met de aanbevelingen van de commissie?
“We zien bij overheidsorganisaties
zeker een verandering, men is zich
bewuster geworden van de valkuilen
bij grote projecten. Bij politici merk
je ook aandacht voor de bevindingen.
De commissie heeft in ieder geval heel
duidelijk gemaakt dat de politiek een
bepalende rol speelt in het slagen of
falen van projecten, doordat er vaak te
hoge ambities worden geformuleerd die
niet uitvoerbaar blijken. Dat is door de
commissie duidelijk voor het voetlicht
gebracht, maar of dit daadwerkelijk
gaat leiden tot ander gedrag? De tijd
zal het leren.”
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‘Ik zit erin als
mister Spock’

Slimme sensoren, drone en realtime
beslissingssoftware live in actie

Sessie: To infinity and beyond
Eppo van Nispen tot Sevenaer |
Directeur CPNB | lid Denktank Big
Data van EPN

Komt dat horen, komt dat zien. De
inspectie van pijpleidingen in Alaska
tijdens een live demo op het iBC 2015.
Met in de hoofdrol sensoren in de
leidingen, een echte drone en state-ofthe-art beslissingssoftware. Boissevain
vertelt wat bezoekers kunnen verwachten: “Je ziet de metertjes aanslaan en
de drone vliegen. Die wordt bestuurd
door een piloot van onze Nederlandse
partner Aerialtronics. De camerabeelden van de drone worden getoond op
een groot scherm.”

Geen somberheid
Zijn insteek is altijd positief; Van
Nispen gelooft niet in somberheid. “Ik
zit erin als mister Spock: ‘Live long and
prosper’. Natuurlijk zijn er ook risico’s,
maar angstscenario’s helpen niemand.”

Bezoekers kunnen zich opmaken voor
een heus multimediaspektakel dat ook
kenmerkend is voor Van Nispen. “Beeld
prikkelt de hersenen, ik gebruik minimaal acht beelden per minuut. En dat
vind ik eigenlijk nog te weinig…”

‘Recht om vergeten te worden heeft ook consequenties
Sessie: Bagage vergeten?
Charles Jeurgens | Strategisch
adviseur Nationaal Archief |
hoogleraar Archivistiek Universiteit
Leiden
Internetgebruikers hebben het
recht om privacygevoelige informatie
bij zoekmachines te laten verwijderen,
wanneer die ‘ontoereikend, irrelevant,
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niet langer relevant of buitensporig ten
aanzien van de doeleinden waarvoor ze
zijn verwerkt’ is, luidde de uitspraak
van het Europese Hof. Wie dacht dat
het bij het recht om vergeten te worden vooral gaat over het verwijderen
van dronken jeugdfoto’s uit Google’s
zoekresultaten, heeft het mis. “Ook
voor de overheid en de archiefinstellingen heeft die uitspraak consequen-

ties”, zegt Jeurgens. “En dat betekent
dus ook wat voor archiefprofessionals:
het idee dat we moeite moeten doen
om informatie te vergeten, is namelijk
nieuw.”
Grijs gebied
Het recht om vergeten te worden levert vooralsnog meer vragen
op dan antwoorden. “Er is sprake van

Slim samenspel
Het mooist vindt hij het samenspel
tussen mens, computer en machine.
“Slimme sensoren in de leidingen kunnen wisselingen in druk signaleren.
De drone vliegt er heen en verzamelt
extra informatie. De intelligente software kan patronen herkennen in big
data, zodat duidelijk wordt welke actie

Foto: Rita van de Poel

Sessie voor wie zoekt naar meer
beleving bij de impact van ICT. Van Nispen: “Als relatieve buitenstaander kan
ik de maatschappelijke impact van ontwikkelingen beter overzien dan mensen
die bezig zijn met hun eigen ICT-project. Mijn doel is om tijdens mijn sessie
bezoekers bewustzijn bij te brengen
van waar het allemaal heengaat.” Het
gaat vaak om relatief kleine dingen:
“Over crowdfunding, de sharedconomy,
aandacht voor duurzaamheid en nieuwe
rollen in de maatschappij. Over kleine
bedrijven die grote impact kunnen hebben. Zoals Rovio met hun app Angry
Birds overnight uitgroeide van een
groepje dronken Finnen tot een van
de grootste gamebedrijven ter wereld.
Die droom is bereikbaar voor iedereen
die creatief is, gevoel heeft voor wat
er anders kan en een beetje fuck the
system is.”

Sessie: Hoogvliegers
Jan Willem Boissevain | directeur
Public | Pegasystems

nodig is voor er een team heengaat.”
De demo zet aan tot nieuwe ideeën
over wat er mogelijk is, denkt Boissevain: “ICT krijgt steeds meer toepassingen om de maatschappij veiliger en
socialer te kunnen maken en wordt
dus steeds zichtbaarder in de publieke
ruimte. Drones zijn goedkoop, snel ter
plekke en kunnen op lastig bereikbare
en gevaarlijke plekken komen. Er kan
veel mee: denk aan toepassingen voor
de politie om te zien wat er gebeurt
in menigten. Voor de brandweer bij
brandbestrijding en de kustwacht om
illegale lozingen te voorkomen. Of aan
het uitvoeren van dijkinspecties.” De
huidige wetgeving geeft nog te weinig mogelijkheden, ziet Boissevain.
“Nieuwe wetgeving is onderweg en dat
is hard nodig.”

voor overheid’
een groot grijs gebied. Wat zijn de
implicaties, waar zou de grens moeten liggen?” vraagt Jeurgens zich af.
Google noemde in een brief aan het
Europese Hof het voorbeeld van politici
die onwelkome berichten over zichzelf
laten verwijderen uit de resultaten van
de zoekmachine. Jeurgens ziet meer
grensgevallen. “Denk aan informatie
over veroordeelden bij rechtszaken. Of
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de uitzondering die bij privacygevoelige informatie wordt gemaakt voor
wetenschappelijk onderzoek.” Stof
genoeg voor een sessie vol discussie
en dilemma’s voor wie zich bezighoudt
met de Wob of actieve openbaarmaking en natuurlijk voor
archiefprofessionals.
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Sessie: Mijn WOZ
Erik de Ridder | wethouder Tilburg |
portefeuillehouder ‘Onze Stad’
Digitale Steden Agenda (DSA)
Mercè de Miguel i Capdevila |
directeur DSA
Geef huiseigenaren invloed op de
bepaling van de WOZ-waarde, is de
gedachte achter de Tilburgse webapplicatie Mijn WOZ. Tilburgers kunnen
voortaan de gegevens achter de berekening van de WOZ-waarde inzien, die
vergelijken met die van buurtgenoten
én aanpassen via een overzichtelijke
applicatie. Verantwoordelijk wethouder
De Ridder is enthousiast: “Mijn WOZ is
een schot in de roos op veel fronten.
Burgers zien dat er redelijke afwegingen worden gemaakt, dat geeft vertrouwen. Het aantal bezwaarschriften is
gedaald. En de gemeente zelf houdt er
betere gegevens aan over.” Het geheim
van goede dienstverlening zit volgens
hem in het vinden van de juiste mix

op de trends van toenemende burgerparticipatie, open data en de inzet van
technologie voor een betere samenleving. Een aantal gemeenten heeft Mijn
WOZ al overgenomen, de vraag is hoe
we ervoor kunnen zorgen dat het in
heel Nederland beschikbaar komt.”

tussen open overheid, transparantie,
het openen van de black box van de
overheid en het geven van invloed.
Parel
De Ridder is binnen DSA trekker
voor het thema ‘Onze Stad’, met als
kernbegrippen participatie, het faciliteren van zelforganisatie en ondernemen

met open data. De Miguel: “Met de DSA
ondernemen overheden samen de zoektocht naar hoe met ICT betere samenlevingen – smarter cities – te creëren.
Dat doen we door innovaties in steden
uit te proberen, kennis over te dragen
en geslaagde projecten elders te helpen
implementeren. Mijn WOZ is een van
de parels van DSA. Het speelt goed in

Succesvolle PPS:
Sessie: Succesvolle PPS
Perry van der Weyden |
CIO Rijkswaterstaat (RWS)
Jan Gieles | directeur SYSQA
RWS en SYSQA werken succesvol
samen in een bijzonder ICT-PPS-project
en delen tijdens iBC de geleerde lessen.
Samen geven zij antwoord op de vraag:
wat is nodig om als opdrachtgever je
leveranciers te laten excelleren en zelf
te krijgen wat je hebben wilt? Van
der Weyden over het belang daarvan:
“Rijkswaterstaat richt zich steeds meer
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casus Mijn WOZ ‘Niet zelf het wiel uitvinden’

 assie, motivatie en
P
doorzettingsmacht
Daarover willen De Ridder en De
Miguel graag tijdens het iBC met u in
gesprek. De Ridder: “Andere gemeenten
kunnen er direct mee aan de slag, het
ligt hier klaar. Ik zou daarvoor graag
‘tandems’ in de zaal zien, ambtenaren
én bestuurders. Want naast passie en
motivatie is doorzettingsmacht nodig
om zaken in gang te zetten.” De Miguel
ziet daarnaast graag vertegenwoordigers van de betrokken ministeries om
het te hebben over de mogelijkheden
om succesvolle experimenten verder te
verspreiden.

S essie: Halte ‘Digitaal 2017’:
Kleine uitvoerders samen op pad
Dirk-Jan de Bruijn, Kwartiermaker
Klein LEF | ICTU
Klein LEF is een samenwerkingsverband van kleine uitvoeringsorganisaties. De Bruijn licht toe: “Grote
organisaties als UWV en Belastingdienst
hebben voldoende knowhow om hun
digitaliseringsproces vorm te geven.
Voor kleinere uitvoeringsorganisaties
geldt natuurlijk ook dat zij hun dienstverlening in 2017 digitaal moeten
aanbieden”. De vraag is hoe ze dat gaan
doen. “Belangrijk is te voorkomen dat
het wiel op meerdere plekken wordt
uitgevonden. We proberen daarom zo
veel als mogelijk te standaardiseren,
natuurlijk met behoud van eigenheid.
En helpen ze bij de implementatie
van zaakgericht werken en de koppeling met de generieke digitale infrastructuur.” Door te werken vanuit de
behoefte komen vanzelf de juiste issues

Foto: Studio Oostrom

Succesvolle innovaties beter verspreiden:

op tafel, zoals kaders en sourcing,
verwacht hij. Inmiddels zit de vaart er
goed in: in 2015 worden in pilots de
voorlopers gedigitaliseerd. Daarna volgt
de rest.
De Bruijn verzorgt de sessie
samen met Nina Huygen (Schadefonds
Geweldsmisdrijven) en Pim Molenaar
(Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming).

‘Oog hebben voor elkaars businesscase’
op zijn kerntaken en werkt daarbij
nauw samen met andere partijen. Ieder
brengt zijn kennis en kunde in; dat
geldt voor wegen en werken, maar net
zo goed voor de informatievoorziening.” RWS heeft ervoor gekozen ook
het kwaliteitsmanagement op ICTprojecten uit te besteden. Samen met
SYSQA richtte hij daarom het CIVVV
– het kwaliteits- en testcentrum voor
ICT-projecten van RWS- op. Van der
Weyden over die keuze: “Wij ontwikkelen ons richting een regie-organisatie. Het is een strategische keuze om
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kwaliteitsmanagement op ICT-projecten
uit te besteden bij een leverancier die
daarin is gespecialiseerd.”
Meerwaarde leveren
Gieles licht de rol van SYSQA toe:
“We helpen de vraag te verhelderen bij
een aanbesteding, doen audits bij de
leveranciers tijdens projecten, kijken
mee tijdens het testen en toetsen het
eindproduct bij oplevering.” Meestal
houden opdrachtgevers dat graag zelf in
huis. Gieles: “RWS erkent dat kwaliteitsmanagement op ICT-projecten een vak is

waarbij onafhankelijkheid belangrijk is.”
De kern van een goede samenwerking
in ICT-projecten voor hem: “Wederzijds
vertrouwen, flexibiliteit en meerwaarde
leveren is belangrijker dan de regeltjes
in het contract te volgen. Daar moet een
leverancier ook de ruimte voor krijgen:
opdrachtnemer en opdrachtgever moeten ook oog houden voor elkáárs businesscase. En belangrijk is het om steeds
de dialoog te zoeken, juist ook als het
niet goed gaat. Aan die constatering
alleen heb je niet veel, het gaat om een
goed eindresultaat.”
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Bestemming
iOverheid

Subsessies
Knooppunt 1

Knooppunt 3

Knooppunt 5

Knooppunt 7

Waar overheid en bedrijfsleven vaker
samen op avontuur gaan. Over succesvolle PPS en beter aanbesteden met de
iDialoog. Samenwerken aan één digitaal paspoort. En werken aan de kwaliteit van het reisgezelschap, met de
checklist voor een optimaal ingepakte
koffer in de hand.
Perry van der Weyden | CIO RWS en
Dik Hermans | Boegbeeld Zorg &
bestuurslid VITA Valley

Volop invoegend werkverkeer op
knooppunt gemeenten! Want beleid,
uitvoering en informatiestromen in het
sociale domein komen in 2015 op één
burgergericht knooppunt samen. De
drie decentralisaties zorgen voor veel
werk aan de weg. Het reisdoel staat
helder voor ogen: beter ondersteunen
van gemeenschap en burgers. En daarbij staat de mens centraal.
Arre Zuurmond | gemeentelijke
Ombudsman Amsterdam en Jaap
Haenen | CIO & directeur Bedrijfsvoering gemeente Eindhoven

Over de mooiste bestemmingen en de
ervaringen onderweg. Waar reisleiders
en aanbieders samen hun verhalen
vertellen.
Jan Willem Boissevain | directeur
Public Pegasystems en Dirk-Jan de
Bruijn | Algemene Bestuursdienst

Programma

Van A naar Beter, of liever: van Aanbod
naar Burger & Bedrijf. In 2017 kunnen
burgers en bedrijven al hun zaken met
de overheid digitaal regelen. Sneller,
efficiënter en gemakkelijker bovendien.
Die overheid biedt de iSamenleving de
(open) informatie en digitale voorzieningen om de reis zelf te bepalen en
organiseren en kijkt bij de regels voor
zakelijk verkeer meer naar sectorale
toepassing.
Maarten Camps | secretaris-generaal
ministerie van EZ en José Lazeroms |
lid raad van bestuur UWV

12.00 - 12.45

Knooppunt 2

Knooppunt 6

Lagerhuisdebat
Dertig studenten in debat met vijftien
topbestuurders uit iOverheid en (ICT-)
bedrijfsleven. Wie kan het publiek het
beste overtuigen? Met moderatie en
timekeeping van Tom Kok, directeur
CoolGroup en onder andere voormalig
voorzitter van D66.

Woensdag 14 januari 2015 | vanaf 12.00 uur
Congrescentrum 1931 | ’s-Hertogenbosch

Gaat u mee op reis? De bestemming: iOverheid. Uw
reisgezelschap bestaat uit ruim 900 bestuurders, gidsen en
avonturiers uit overheid, ICT-bedrijfsleven en wetenschap.
De bestemming is helder: de iOverheid. Met vele wegen die
er naartoe leiden en de uitdagingen op de knooppunten
onderweg. Er is nog genoeg te ontdekken, te beleven en vooral
te doen. Dus pak uw koffers en maak u klaar voor de reis.

Inlooplunch

13.00 - 13.45 	 Plenaire Opening
Marcia Luijten | dagvoorzitter
Stef Blok | minister voor Wonen en Rijksdienst
Bas Eenhoorn | Digicommissaris
Viergesprek publiekprivate samenwerking:
• Gert Jan Buitendijk | directeur-generaal Bestuur- en
Koninkrijksrelaties
• Bart Hogendoorn | bestuursvoorzitter Nederland ICT
• Tof Thissen | algemeen directeur KING
• René Penning de Vries | boegbeeld ICT EZ
14.00 - 17.30

Inhoudelijke subsessies

17.00 - 17.45

Eerste Borrel | Netwerkmoment

18.00 - 18.45 	 Plenaire afsluiting
Wrap Up van de Dag
	Eindspiratie | Leo Bormans | ambassadeur van geluk en
levenskwaliteit
18.45 - 20.00

Afsluitende Borrel | Netwerkmoment

20.00 - 22.00 	 Verbindingsdiner de brug van Millau
	Bijzonder tafelen met iBestuurders: voor genodigden en
VIP-kaarthouders.

Goede bereikbaarheid begint met een
robuuste basisinfrastructuur. Daar waar
het nationale wegennet zowel lokaal
als doorgaand gegevensverkeer effectief bedient. Zodat we massaal digitaal
kunnen gaan. Met de Rijks (invoeg)
strategie worden de spitsstroken aangelegd. Het iNUP realiseerde cruciale
gezamenlijke i-infrastructurele voorzieningen. Maar pas op: de belijning
ontbreekt nog hier en daar. Genoeg te
doen voor de Nationaal Commissaris...
Hans van der Stelt | directeur Bureau
Digicommissaris NCDO en Dick
Heerschop | CIO Nationale Politie

Knooppunt 4

Met je hoofd in de wolken en minstens
één voet op de grond. Over trends en
innovaties in reizen. Buiten gebaande
paden treden en nieuwe wegen bewandelen met open data en ICT. Zodat de
overheid echt open en soms ook innovatief kan zijn. Waar smarter en urban
city’s de bestemmingen in de iReisgidsen zijn. En hoe te bereiken dat de
overheid anno 2020 haar rol van maatschappelijk reisleider anders invult:
van zorgen voor, naar zorgen dat…
Eppo van Nispen tot Sevenaer |
directeur CPNB en Ron Roozendaal |
CIO ministerie van VWS

De hele dag kunt u genieten van festivalfood uit alle windstreken.

64

Nummer 13 - december 2014

Over veilig reizen, en dus informatiebeveiliging en privacy. Waar het draait
om vertrouwen en afrekenbaarheid.
Trajectcontroles mogen de open doorstroming zo weinig mogelijk hinderen.
Aandacht voor privacy en beveiliging
kunnen met elkaar in botsing komen.
De iBestuurder is steeds meer aan zet,
veilig rijgedrag moet op hoog niveau
geborgd worden. En security beperkt
zich niet tot wegvervoer, ook in de
cloud is het een aandachtspunt.
Henk Jan Meijer | burgemeester
Zwolle en Ric de Rooij |
CIO ministerie van EZ

Specials
CIO Café
Ieder jaar weer de favoriete hangout
op iBC. CIO-duo’s in gesprek in een
inspirerende en informele (bar)setting.

Verbindingsdiner De Brug van Millau
Exclusief verbindingsdiner op grote
hoogten. Meer informatie over hoe
u een van die laatste VIP-tickets
hiervoor bemachtigt, vindt u op
ibestuurcongres.nl/verbindingsdiner.

Erbij zijn
Er is nog een beperkt aantal betaalde
kaarten beschikbaar. Nederland ICTleden betalen 3 350,–; de overige
kaarten zijn 3 700,– (vrij van BTW).
U boekt uw ticket via www.ibestuur
congres.nl/aanmelden-ibestuur-congres
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Digitale transformatie

De Esten doen het beter
De Nederlandse overheid heeft grote ambities
met digitale dienstverlening, maar is geen
voorloper als het gaat om de digitale overheid.
Daarvoor moet je in Estland zijn. Estland?
Ja, want de kleine republiek greep haar
onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie aan om
haar overheidsdienstverlening bijna volledig
te digitaliseren.

D

igicommissaris Bas Eenhoorn vertelde in oktober aan
Binnenlands Bestuur dat de Nederlandse overheid haar
koploperspositie heeft verloren: “De wereld kijkt nu naar de
Denen en de Esten.” Hij ziet daarin een extra aansporing om de
dienstverlening van de Nederlandse overheid over twee jaar zo
veel mogelijk digitaal te maken. Volgens Mark Hartman, Director
Consulting Services bij CGI, kan Estland zeker als inspirerend
voorbeeld dienen. De EU-lidstaat met zo’n 1,3 miljoen inwoners
werd in 1991 een onafhankelijke republiek. Een nieuwe
overheidsadministratie was nodig en men koos voor digitale
dienstverlening. Inmiddels is e-Estonia, zoals ze het zelf noemen,
andere landen ver voorbijgestreefd. Zo wordt 95 procent van alle
belastingaangiftes digitaal ingediend en wordt er elektronisch
gestemd. Waar de Nederlandse overheid zeker lering uit kan
trekken, volgens Hartman: “Zowel publieke als private partijen
gebruiken deze infrastructuur en werken nauw samen in de
ontwikkeling ervan.”
Inwoners corrigeren hun eigen gegevens
De Estse generieke digitale infrastructuur heet de X-Road, die
werkt volgens open standaarden en een aantal basisregistraties
bevat. Zoals een bevolkingsregister met gegevens van elke
inwoner (naam, adresgegevens, maar ook moedertaal, opleiding
en beroep). “De X-Road heeft elementen van de Generieke
Digitale Infrastructuur in zich”, zegt Mark Hartman, maar gaat
volgens hem veel verder. “Een groot verschil met de Nederlandse
Basisregistratie Personen is dat inwoners van Estland hun eigen
gegevens in dit register kunnen inzien en corrigeren.” Een ander
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onderdeel van deze infrastructuur is een e-Business-register, met
informatie over alle profit- en non-profitorganisaties in Estland.
Dit register bevat ook informatie over de financiën van een bedrijf
en welke mensen er werken. Een derde belangrijke algemene
voorziening is DigiDoc, een centrale opslag voor documenten.
Inwoners plaatsen hier zelf documenten en kunnen deze
gebruiken in hun communicatie met zowel overheid als bedrijven.
Online patiëntendossier
Volgens Hartman is in Estland naast de X-road ‘vertrouwen en
veiligheid by design’ bepalend voor het succes. Onmisbaar in het
Estse systeem is de eID, een kaart die met pincode en kaartlezer
aan een computer wordt gekoppeld. Er is ook een mobiele variant,
met een aparte SIM-kaart met encryptiesleutels. De aanschaf van
Uitzicht op de oude en nieuwe kern van de Estse hoofdstad Tallinn.

De cyberaanval van 2007
zette veiligheid nog eens
extra op de kaart
de eID is verplicht en men gebruikt deze als identificatiekaart,
voor internetbankieren en talloze andere diensten. Met eID kan
online worden ondertekend – dat is wettelijk geregeld. Dit maakt
veel toepassingen mogelijk, van online belastingaangifte tot
online bankieren. En, pregnant in de vergelijking met Nederland,
een online patiëntendossier. Inwoners hebben toegang tot hun
eigen dossier en kunnen zien welke zorgverleners het dossier
raadplegen en die organisatie zelf kan zien welke medewerkers
dat waren, want iedereen logt in met zijn eID. Het toezicht is
streng; zo werden verpleegsters die onterecht het medische
dossier van een politicus lazen ontslagen.
Op een architectuurplaat lijkt de X-Road op een weg en zijn de
organisaties die hierop aansluiten gebouwen aan die weg, met elk
een eigen voordeur en portier. Die portier is een securityserver

die het netwerkverkeer versleutelt, alle uitvragen logt en alleen
diegenen toelaat die volgens eerder gemaakte afspraken naar
binnen mogen. Er is vastgelegd welke gegevens noodzakelijk zijn
voor bepaalde diensten, alleen tot die gegevens wordt toegang
verleend.
Centraal en decentraal
Wat opvalt aan de Estse aanpak is dat men koos voor een
combinatie van centraal en decentraal. De X-Road en een aantal
basisregisters zijn centraal ontwikkeld. Centrale en decentrale
overheden en bedrijven bouwen hun ‘huis’ aan de X-Road
vervolgens naar eigen inzicht. Daarbij moet men aan een aantal
regels en standaarden voldoen, inclusief strenge securityeisen.
Een overheidsorganisatie beoordeelt vervolgens of een ‘huis’
mag aansluiten. Dit delen van voorzieningen en de samenwerking
tussen publieke en private sector is tekenend voor e-Estonia.
Private bedrijven, waaronder CGI, ontwikkelen het overgrote
deel van deze infrastructuur. Ze trekken ook samen op in het
uitventen van de oplossingen. “In Estland werken we als CGI in
een ICT-community samen in het ICT Demo Center van Estland,
waar we samen met de overheid de eID en X-Road-oplossingen
demonstreren.” Zodat andere landen er hun voordeel mee kunnen
doen. “De Digicommissaris is uitgenodigd”, besluit Hartman.
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CGI in Estland
CGI is nauw betrokken bij de Estse i-overheid. Het
bedrijf ontwikkelde diverse diensten voor de X-Road,
voor verschillende overheden en bedrijven. Onder
meer voor het cliëntenregister van het ministerie van
Landbouw (voor het ondersteunen van subsidieverlening) en het register van werkenden voor de Estse
Belastingdienst.

iBestuur Congres 2015
CGI-sessie iBestuur Congres 2015, Knooppunt 7
| iBestuur partnerplein: Het programma Marjolein,
de digitalisering van het ministerie van VWS. Sprekers:
Ron Roozendaal (CIO ministerie van VWS), Arnold van
Rijn (projectleider Digitalisering, ministerie van VWS)
en Patrick Dochez Kok (CGI).
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Nils Roemen

Leven vanuit overvloed
Meer doen met minder. Voor de meeste
ambtenaren is dat de dagelijkse stressvolle
realiteit. Maar waarom eigenlijk?
Volgens Nils Roemen, mede-initiatiefnemer
van Durftevragen en spreker op het komende
KING Jaarcongres, is er helemaal geen
sprake van schaarste. “Er is genoeg. Het is
alleen verkeerd verdeeld.”
Petra Pronk
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D

e mondiale crisis beheerst al
jaren het nieuws. We zijn eraan
gewend dat iedereen de broekriem moet
aanhalen en offers moet brengen. Jammer, vindt Nils Roemen. Dat afzien is
nergens voor nodig, want de crisis is
niets meer dan perceptie. “De crisis is
een abstract begrip. We ervaren alleen
crisis, omdat we nog niet zo goed kunnen
grabbelen.” Want dat is het grote geheim
van leven in overvloed: alles is er al. Je
hoeft alleen maar te kijken waar het zich
bevindt.

Roemen muntte daarvoor het begrip
‘sociale overwaarde’. “We hebben heel
veel over wat we niet gebruiken: eten,
auto’s, zorg, liefde… Tegelijkertijd willen
we van alles wat we niet voor elkaar krijgen. Het is onzinnig om nieuwe dingen te
maken, terwijl alles er al is. We gooien in
Nederland per jaar 800 miljoen kilo voedsel weg en er staat 7 miljoen vierkante
meter kantoorpand leeg. Dat is onnodige
verspilling. Wat op de ene plek onbenut
blijft, zou ergens anders van waarde kunnen zijn. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering. We moeten het lef hebben
op een nieuwe manier naar problemen te
kijken en dingen anders aan te vliegen.
Gewoon vragen wat je nodig hebt.” Met
die formule weet hij zonder begroting in
no time dingen voor elkaar te krijgen,
van een congres organiseren tot een
magazine uitgeven. Zelfs het eerste gratis
gebouwde huis is al een feit. Dat is de
deeleconomie in praktijk.

hulpvraag, stijgen ze boven zichzelf uit
en krijgen ze veel meer voor elkaar dan
als ze opereren binnen het keurslijf van
gemeentelijke protocollen. Die laatste
zijn de dood in de pot. Hij vertelt van
wijkteams die zo druk waren met werken
aan de participatiemaatschappij dat ze
geen tijd hadden om naar een congres te
komen waar diezelfde participatiemaatschappij handen en voeten kreeg. Waarmee hij maar wil zeggen: verlies je dan
niet je doel uit het oog? “Al die mensen in
de deeleconomie hebben hetzelfde doel
als de overheid: een mooiere wereld realiseren. Wat is er dan logischer dan met
elkaar in gesprek te gaan om te kijken hoe

Eng
Waarom lukt hem wel wat de overheid
niet lukt? Het antwoord: mindset. “Als je
gewend bent te denken in beleidsnota’s,
vergaderingen en begrotingen is het best
eng om te merken dat dingen ook sneller,
met minder papierwerk en zelfs zonder
geld kunnen worden gerealiseerd. Maar
dat past wel in deze tijd. Ik gun gemeenten dat ze inzien dat veel van wat ze nu
met moeite bedenken, allang op een
andere plek of in een andere vorm aanwezig is en dat het verstandig is hun toolkit
uit te breiden. De grote uitdaging voor
gemeenten is: verbinding maken tussen
de plekken waar te veel en waar te weinig
is. Dat zou een heleboel problemen oplossen en de sociale cohesie versterken.”
Dat klinkt enigszins utopisch, maar
Roemen ziet het elke dag in de praktijk
gebeuren. Als mensen aangesproken
worden op hun passie en talent en geconfronteerd worden met een duidelijke

je elkaar daarin kunt versterken?” Dat is
een enorme cultuuromslag, dus dat kost
tijd. Maar het kan. “Als je wilt bouwen aan
een mooie stad, moet je mooie mensen
bij elkaar kieperen. Daarom heeft een
woningcorporatie een leeg kantoorpand
cadeau gedaan aan sociaal ondernemers
die iets wilden doen voor de stad. Voor de
inrichting zijn onderdelen uit gymzalen
gebruikt. Gymnastiekmatten als bank en
een bok als bureaustoel. In de gewone
wereld is het afval. In mijn wereld zijn het
assets van een bedrijf. Wat kan op kleine
schaal, kan ook op grote schaal.”
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Regels voor de
deeleconomie
• Geef gas met de mensen die echt
willen gaan.
• Een centraal persoon neemt
eindbeslissingen.
• Draag alleen bij wat je echt wilt.
• Roep op tijd om hulp.
• Copyleft op alles wat we doen.
• Je moet onderuit durven gaan.
• Het gaat om mogen leren en
niet om moeten kunnen.

We moeten het lef hebben op een
nieuwe manier naar problemen te kijken

Wild enthousiast
Een belangrijke randvoorwaarde om
dingen snel, gemakkelijk en goedkoop
voor elkaar te krijgen, is bevlogenheid.
“Ik zie in alle projecten waar mensen
worden aangesproken op hun kwaliteiten,
dat ze wild enthousiast worden. Mensen
zijn super gemotiveerd als ze iets kunnen

doen wat ze leuk vinden en wat ook bijdraagt aan een betere wereld. Daar kun je
als gemeente gebruik van maken. Waarom
laat je in die grote hal van het gemeentehuis niet een paar keer per maand een
ambtenaar op een zeepkist klimmen om
zijn tien beste tips met burgers te delen?
Of stuur een ambtenaar die daar plezier in
heeft op pad naar verzorgingstehuizen en
wijkcentra om hulpverleners en vrijwilligers te laten zien hoe ze apps kunnen
gebruiken om in minder tijd meer zorg te
leveren. Dat is voor iedereen kicken.”
Voor veel mensen is zijn verhaal nog
een brug te ver, maar Nils Roemen kijkt
per definitie naar de lichtpuntjes. “Drie
jaar geleden hield ik dit verhaal nog bij de
plaatselijke droogbloemenvereniging. Nu
ben ik gevraagd voor het KING-congres.
Er zit absoluut beweging in!”
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Uit verbazing
ontstaan
W

Sprekers

Pieter Winsemius

Meerdere wegen naar … van Rijk naar wijk. Dat is het
thema van het 5e KING Jaarcongres op donderdag 15
januari 2015.

Rob van Gijzel

Jantine Kriens

Jan Rotmans

Jos van der Lans

Nils Roemen

Dagvoorzitter

Marcia Luyten
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e deden het niet vaak. Kijken over
onze eigen gemeentegrenzen
heen. We gingen maar een paar keer in die
acht jaar dat ik wethouder was in Roermond
naar een andere gemeente. Meestal op
initiatief van ‘mijn’ burgemeester Herman
Kaiser of mijzelf. Dan hadden we iets inspirerends of vernieuwends gelezen wat in een
andere stad was ontstaan en daar leek te
werken. Het raakte de complexe opgaven
waar wij bestuurlijk mee worstelden. En
ergens anders hadden ze er een antwoord
op gevonden. Wij lazen erover in VNG Magazine of Binnenlands Bestuur. Vaak ook in De
Volkskrant of NRC. Er was niet altijd direct
enthousiasme bij onze collega’s of bij de
ambtelijke leiding. De Pijp in Amsterdam,
De Reeshof in Tilburg, Het Theater in Almelo
of het nieuwe AZC in Drachten waren toch
heel andere situaties dan die waarvoor wij
gesteld stonden in Roermond. Veel zin hadden mijn collega’s niet om ergens anders
hun licht op te steken om daarmee onze
eigen dienstverlening te verbeteren of meer
vaart te geven.

De decentralisaties zijn een feit, gemeenten hebben taken rondom zorg,
werk en jeugd overgenomen van het Rijk. Hoe staan we ervoor en hoe zorgen
we er samen voor dat we werken vanuit de leefwereld van mensen? Tijdens het
KING Jaarcongres zien we hoe gemeenten met de nieuwe taken aan de slag zijn
en wat er nog nodig is. Welke wegen hebben zij gekozen en welke obstakels
komen ze tegen?
Inspiratie, nieuwe inzichten, ontmoetingen en het delen van ervaringen
staan centraal. In het plenaire programma delen sprekers als Pieter Winsemius,
Rob van Gijzel, Jantine Kriens, Jan Rotmans, Jos van der Lans en Nils Roemen
hun visie op de actualiteit. Marcia Luyten (Nederlands econoom en journalist)
is dagvoorzitter tijdens het KING Jaarcongres. Tijdens de workshops zoeken we
met elkaar de verdieping en hoort u welke oplossingen uw collegagemeenten
hebben gevonden.
Ieder jaar wordt het congres bezocht door gemiddeld 900 raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, afdelingshoofden, programmamanagers en beleidsadviseurs. Zien wij u ook in ’s-Hertogenbosch?
Meer informatie
Bekijk het volledige programma op www.kinggemeenten.nl/jaarcongres en
meld u aan!

Tof Thissen
Algemeen directeur KING

Ik was daar uitermate verbaasd over.
Het was net alsof er een virus heerste.
Genaamd ‘not invented here’; het kan niets
zijn voor onze gemeente. In de wereld van
de gemeentelijke sociale diensten trof ik als
voorzitter van Divosa al wat meer uitwisseling van vernuft en inzicht aan en ook
de bereidheid tot het kopiëren van goede
ideeën van de ene dienst naar de andere.
Bij de start van KING zocht ik naar een
instrument om deze uitwisseling, dit kopië-
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ren, ‘het jatten van goede ideeën’ te bevorderen. Ik las een column van Pieter Hilhorst
in De Volkskrant die het had over beter goed
gejat dan slecht bedacht. De Best Gejat Prijs
werd geboren. Geboren uit de verbazing
over waarom we toch steeds zoveel energie
steken in het telkens opnieuw uitvinden van
het wiel!
Mijn credo luidt dan ook: vind niet
elke keer opnieuw het wiel uit! Gemeenten
moeten kennis met elkaar delen en meer
gebruikmaken van elkaars expertises. Met
de overdracht van nieuwe belangrijke taken
voor de leefwereld van mensen, de zogenaamde drie decentralisaties, wordt dit
alleen maar belangrijker.
Er zijn veel succesvolle praktijkvoorbeelden te vinden bij collegagemeenten. Het
enige dat we hoeven te doen, is deze op te
halen en te implementeren. Helaas blijkt
dit niet altijd vanzelfsprekend. Daarom de
Best Gejat Prijs. Een naam met een knipoog.
Maar het doel erachter is serieus: het delen
van kennis en het leren van elkaar onder
de aandacht brengen. Elkaar inspireren en
helpen, daar draait het om.
Ideeën die het delen waard zijn, zijn er
natuurlijk velerlei. In de volle breedte van
de gemeentelijke praktijk van dienstverlening en bedrijfsvoering. Dat laten ook de
inzendingen van dit jaar weer zien. Nieuwsgierig geworden naar alle mooie voorbeelden? Alle inzendingen van de Best Gejat
Prijs staan op de website van KING. Neem
vooral een kijkje en laat u inspireren. Want
wie is er nou ooit uitgeleerd?
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Samen veilig
verbonden

Privacy
I n

‘t

V e l d

Je privacy in eigen
handen
E

en wraakzuchtige ex plaatst naaktfoto’s online, een vage kennis zet
onjuiste informatie over jou op Wikipedia,
de zorgverzekeraar plaatst per ongeluk
jouw persoonlijke gegevens op het web,
klasgenootjes zetten naaktfoto’s van je
tienerdochter online. Allemaal voorbeelden
waarin persoonlijke informatie, tegen jouw
zin en zonder toestemming, voor altijd
vindbaar blijft.

Privacywetten geven het recht om je
gegevens te laten wissen. Dit recht bestaat
al langer, maar wordt in het internettijdperk steeds belangrijker, omdat informatie
steeds sneller en breder verspreid wordt.
Mensen moeten zelf controle hebben over
hun persoonlijke gegevens. Als het niet
meer strikt noodzakelijk is, of als jij het
niet meer wilt, heb je het recht om te
eisen dat die informatie van het web wordt
verwijderd. Persoonlijke data zijn niet
zomaar informatie; het gaat om gegevens
van echte mensen. Informatie die bijvoorbeeld jouw reputatie kan schaden, baankansen kan beïnvloeden of gevolgen heeft
voor de veiligheid van je kinderen.

Eén partner voor
veilige communicatie
Als vertrouwde IT- en telecompartner biedt KPN een ICT-landschap
dat functioneert als één sterk geheel. Wij verbinden overheden,
zowel landelijk als lokaal, met het bedrijfsleven én de burger.
Met deze verbindingen is veilige communicatie mogelijk, wat de
samenwerking onderling versterkt en de dienstverlening vanuit
de overheid verbetert. Samen veilig verbonden, met KPN.
kpn.com/overheid

Sophie in ‘t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66

zoekmachines vanwege hun sleutelrol in de
vindbaarheid van online informatie.

De discussie over het recht om online
gegevens te laten verwijderen is nog lang
niet gesloten, maar het lijkt erop dat het
een hoeksteen gaat worden als het gaat om
privacy en internet. Europa zou daarmee
een voortrekkersrol kunnen gaan spelen
in de wereld. Het world wide web wordt
zonder regelgeving immers een world wild
west waar persoonlijke gegevens vogelvrij
zijn en online informatie burgers onnodig
lang blijft achtervolgen. Alleen als er een
zwaarwegend publiek belang in het spel
is mag de rechter besluiten het verzoek
tot verwijdering van gegevens niet in te
willigen. Bijvoorbeeld als journalisten een
frauderend politicus hebben ontmaskerd of
het hoofd van de plaatselijke politie voor
het oog van de bewakingscamera steekpenningen aanneemt.
Persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting zijn kernwaarden in onze samenleving.
Maar we moeten een balans vinden waarbij
het kleine beetje online privacy dat ons
nog rest beschermd wordt.

De uitspraak van het Europees Hof in de
zaak Google Spain vs. Mario Costeja in
mei van dit jaar laat zien dat binnen de
Europese Unie de grote zoekmachines
ook de verantwoordelijkheid hebben om
ervoor te zorgen dat ongewenste informatie niet meer zo gemakkelijk vindbaar
is. De Europese burger heeft daarmee de
zekerheid dat het recht om je gegevens
te laten wissen geldt binnen de grenzen
van Europa en nu ook van toepassing is op
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Transformatie naar

Het komen tot De Excellente Uitvoering gaat over wezenlijke
verbeteringen op het gebied van klantgerichtheid, efficiëntie,
flexibiliteit en rechtmatigheid. Het draait daarbij om het vinden
van de juiste balans, die aansluit bij de ambities van een organisatie. Als de strategie en visie zijn bepaald, speelt uitvoering
hierin een grote rol. Vragen die daarbij centraal staan:
• Hoe richt ik mijn organisatie in? Rondom klantgroepen,
producten/regelingen, regio’s?
• Wat moet ik centraal organiseren en wat kan ik aan
vestigingen overlaten?
• Welke shared services kan ik onderkennen?
• Heb ik generalisten of specialisten nodig?
• Welke impact heeft digitalisering op processen, mensen en
systemen?
• Kan ik mijn bestaande IT-systemen blijven gebruiken?
• Welke informatie heb ik nodig om mijn veranderende
organisatie te kunnen (be)sturen?
• En hoe vertaal ik mijn visie en strategie naar haalbare
plannen?
Bezint eer ge begint
De verandering die het huis op orde moet brengen is complex en te vergelijken met een grote verbouwing terwijl de
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winkel open blijft. Dan is het verstandig om een architect en/
of aannemer in de arm te nemen, want de verandering moet wel
in één keer goed worden doorgevoerd. Ook moet de verandering gedoseerd en beheerst worden geïmplementeerd; elke stap
moet waarde toevoegen.
Van groot belang is dat de essentiële aspecten van een organisatie, de werknemers, de organisatie, processen, informatie
en technologie, vanaf de start integraal worden beschouwd,
waardoor zij in samenhang worden ontworpen en getransformeerd. Focus op één of slechts enkele van deze aspecten zal
namelijk leiden tot falen of suboptimalisatie.
De aanpak van de verandering bestaat uit drie fasen (zie
de figuur): de fase ‘Focus’ legt de basis met een gestructureerde vertaling van de missie, visie, strategie en het beoogde
businessmodel naar het inrichtingsmodel (ook wel operating
model genoemd), waarin de principiële uitgangspunten van de
gewenste inrichting zijn vastgelegd. De fase ‘Inrichting’ levert
de blauwdruk en het veranderplan op, die langs de aspecten
mens & organisatie, processen, informatie en technologie zijn
uitgewerkt.
De verandering zelf gebeurt op basis van het veranderplan
dat de ambities en de mogelijkheden van de organisatie optimaal op elkaar afstemt.
Het Inrichtingsmodel
Startpunt van een succesvolle transformatie is het inrichtingsmodel. Daarin worden de principiële uitgangspunten van
de gewenste inrichting verzameld en wordt tevens een integraal beeld verkregen van de impact van de gewenste verandering. Het inrichtingsmodel zorgt ervoor dat business en IT zich
bewust zijn van elkaar en wederzijdse consequenties en beslissingen begrijpen. Tevens zorgt het ervoor dat de beoogde oplossing in lijn is met de kenmerken en ambities van de organisatie
en dat deze is afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen
van de eventueel gekozen technologie.

Verandering

Mens & Organisatie
Businessmodel

Inrichtingsmodel

Proces
Blauwdruk

Burgers, bedrijven, opdrachtgevers
en partners stellen steeds hogere eisen
aan overheidsorganisaties. Vrijwel alle
overheidsorganisaties reageren hierop; zij
willen hun interne organisatie verbeteren
om optimaal op deze behoeften te kunnen
inspelen. Zij streven naar De Excellente
Uitvoering. Maar hoe pak je dat als
organisatie aan?

Inrichting

Missie, Visie,
Strategie

Businesscase

De Excellente 
Uitvoering

Focus

C a p g e m i n i

proces

Veranderplan
Informatie

Implementatie
mens

technologie

Continu
verbeteren

Technologie

De aanpak voor de integrale transformatie
De belangrijkste stappen om te komen tot het inrichtingsmodel zijn:
• V astleggen en valideren van de huidige situatie. Dit brengt de
bestaande inrichting in kaart en inventariseert de lopende
(verbeter)initiatieven.
•U
 itwerken van de toekomstige situatie. Dit levert een integraal en gedragen beeld op van de toekomstige situatie. Het
geeft antwoord op de eerder benoemde vragen zoals: hoe
richt ik mijn organisatie in?; welke informatie heb ik nodig
om te kunnen sturen?; en hoe maak ik optimaal gebruik van
bestaande en nieuwe technologie?
•A
 nalyse op de benodigde verandering. Dit levert het veranderplan op waarin de transformatie integraal en actiegericht
is vormgegeven: de basis voor een excellente verandering!
Uniek aan de aanpak van Capgemini is dat bij elk van deze
stappen de aspecten mens & organisatie, processen, informatie en
technologie steeds integraal en in de juiste balans met elkaar worden benaderd. Dit zorgt ervoor dat met het inrichtingsmodel een
stevig fundament voor een succesvolle verandering wordt gelegd.
Zo komt er ook in gemiddeld tien weken tijd een concreet,
integraal, maakbaar en haalbaar inrichtingsplan tot stand.
Tijdens dit proces sturen we aan op het creëren van het juiste
draagvlak, zetten we beproefde modellen en methodieken in
om het optimale resultaat te bereiken en kijken we goed waar
de organisatie heen wil en hoe bestaande initiatieven kunnen
worden meegenomen.
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Met deze aanpak wordt uw complexe verbouwing beheerst
gerealiseerd terwijl de winkel open blijft en waarbij uw dienstverlening alleen maar beter wordt!
Roger Wannee, Tijmen Kwakkel en Maarten Waage
Capgemini helpt u de verandering naar de ‘De Excellente
Uitvoering’ te realiseren en uw operatie succesvol te innoveren.
Met onze referentiemodellen, best practices en innovaties bij overheidsorganisaties hebben we een aantal bewezen versnellers voor
uw transformatie gereed. We staren ons niet blind op processen en
IT. Het succes wordt immers in hoge mate bepaald door de medewerkers. We zorgen voor optimale begeleiding en opleiding door
ervaren consultants en trainers die met dergelijke vergadertrajecten ruimschoots ervaring hebben en weerstanden snel herkennen
en soepel wegnemen.
Meer weten? Neem dan contact op met Roger Wannee,
+31 30 689 9142, roger.wannee@capgemini.com

iBestuur Congres 2015
Capgemini-sessie iBestuur Congres 2015,
Knooppunt 7 | iBestuur partnerplein. Eén front
tegen fraude. Welke maatregelen kan de overheid
nemen. Sprekers: zie ibestuurcongres.nl.
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ICT-ondernemer Swier Jan Miedema
denkt gemeenten, nadat ze 25.000 euro
instapgeld hebben betaald, voor nagenoeg hetzelfde bedrag per jaar al hun
ICT te kunnen leveren. Nu gaat er veel te
veel gemeenschapsgeld heen, vindt hij.

Publiek ondernemen
‘P

Door Peter Mom
Beeld Phil Nijhuis/De Beeldredaktie
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ubliek ondernemer’. Zo kondigde de Commissie-Elias hem eind
april aan. De Tijdelijke Commissie ICT van de Tweede Kamer verhoorde 32 betrokkenen en zette opnamen daarvan online. De video met
Swier Jan Miedema, waarin deze de mores binnen de overheids-ICT hekelt,
haalde tot medio november de meeste views.
Publiek ondernemer is hij sinds hij met René Schrieken, met wie hij
bij Logica had gewerkt, medio 2012 de BV Gemboxx begon (zie kaders ‘De
man’ en ‘Het bedrijf’), die het helemaal anders zou doen dan gevestigde
ICT-bedrijven. De onderneming ging in betrekkelijke stilte aan de gang.
In mei dit jaar, kort na Miedema’s verschijning voor de parlementaire
ICT-onderzoekscommissie, organiseerden de gemeenten Den Haag en
Eindhoven en het ministerie van BZK een seminar. Ze noemden de samenkomst ‘ICT voor de overheid: leren hoe het anders kan’. En voor dat ‘anders’
hadden ze met Gemboxx het ‘demonstratieproject’ GemCloud opgetuigd.
Gemeenten en ministerie voorzagen softwareontwikkeling ‘in korte tijd’
en ‘tegen zeer lage kosten’.
In het demonstratieproject kreeg Den Haag een systeem dat in het
sociale domein de aanpak van multigezinsproblematiek moet ondersteunen. Eindhoven kreeg een aansluiting op CORV, de Collectieve Opdracht
Routeer Voorziening, waarlangs gemeenten vanaf volgende maand in de
jeugdzorgketen justitiële informatie moeten uitwisselen. Miedema’s aanpak impliceert meervoudig gebruik van software, die vanuit een cloud als
een service wordt aangeboden (SaaS). Maar dat kon in het demonstratieproject niet worden beproefd. Den Haag bleek de Eindhovense CORVapplicatie niet te willen en Eindhoven het Haagse multiproblematiek
systeem niet.
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De man
Miedema’s CV vermeldt universitaire opleidingen politicologie,
bestuurskunde, organisatiekunde,
bedrijfskunde, veranderkunde en
‘Economic Intelligence and Complex Project Management’. En
managementbetrokkenheid bij
projecten van de Belastingdienst
(Aanslag Belastingen Systeem), CWI
(Sonar), UWV (WIA), Waterschapshuis (Tax-i), GovUnited (Digimeente)
en Binnenlandse Zaken (mGBA).
Tot die laatste klus werkte hij
als gedetacheerde voor ICT-dienstverleners. “Ik werd geacht dingen
te doen waarvan ik ’s avonds dacht:
dat hoort niet. Bijvoorbeeld: er ligt
een contract, verzin een list om er
onderuit te komen. ICT-leveranciers,
vooral system integrators, beschouwen de overheid als een grote geldpot, waaruit je zo veel mogelijk moet
graaien zonder veel op te leveren.”
Projectleider migratie bij de GBAmodernisering was Miedema vanaf
augustus 2011 als zzp’er. Dat duurde
zeven maanden. “Op 28 februari
hoorde ik dat ik 1 maart niet terug
hoefde te komen.” Het contract was
per maand opzegbaar, dus hij kan
het afdoen als normale beëindiging
van de verbintenis, maar Miedema
ontkent niet dat meegespeeld
moet hebben dat hij een nieuwe
programmamanager ongeschikt
vond. “We mochten alleen aangeven of hij in het team zou passen,
maar ik heb toch tevens uiteengezet
waarom hij voor de functie niet was
toegerust.” Met een cc’tje naar de
persoon in kwestie. Wat Miedema
vindt, mag iedereen horen.
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Het bedrijf
Gemboxx ging buiten Swier Jan
Miedema en René Schrieken met nog
twee aandeelhouders van start: het
bedrijf Grexx en Bob Duindam, sinds
2010 wethouder in Woerden en bij
het begin van Gemboxx ook partner
bij Grexx.
Dat ontwikkelde ‘Grexxboxx’, een
dynamisch casemanagementsysteem
dat sinds 2008 gebruikt wordt in
de private sector. Voor toepassing
binnen de overheid is het uitgebreid tot Gemboxx-platform. “Met
het Gemboxx-platform kun je snel
zaken configureren, zoals paspoorten verstrekken, en die later ook
gemakkelijk aanpassen. Het systeem
ondersteunt kenniswerkers bij hun
processen in complexe omgevingen
en maakt samenwerking mogelijk
over organisatiegrenzen heen”, zegt
Miedema. Doordat het platform in
een intergemeentelijke cloud (GemCloud) staat, kunnen applicaties als
‘software as a service’ (SaaS) voor
groepen gemeenten beschikbaar
komen. Volgens Miedema gaat de
bouw van applicaties veel sneller en
goedkoper dan in de huidige praktijk, en kost ook het beheer minder.
Buiten het GemCloud-demonstratieproject, dat eind oktober
afliep, is Gemboxx actief geworden
voor andere gemeenten, waaronder
Woerden. Wethouder Duindam (met
transitie jeugdzorg in zijn portefeuille) laat desgevraagd weten dat
hij ter vermijding van elke schijn
van belangenverstrengeling en om
‘ongewenste insinuaties’ voor te zijn,
zijn belang in Grexx en Gemboxx
in de vorige raadsperiode heeft
afgestoten.

BV opgericht
Inmiddels richt Miedema zich volledig op GemCloud, niet langer het
demonstratieproject, maar een BV die Gemboxx afgelopen zomer oprichtte
met technologiepartner JNet. De CORV-applicatie van GemCloud haalde
begin oktober als eerste alle tests (zie kader ‘Leverancierscommitment’).
Begin november reisde staatssecretaris Teeven naar Eindhoven om het
gemeentebestuur te feliciteren als ‘lichtend voorbeeld’. Dezelfde maand
zou de gemeente Boxtel ook via GemCloud aansluiten, waarmee meervoudig gebruik van dezelfde SaaS-applicatie zich alsnog liet demonstreren.
Miedema mag met zijn recht-voor-zijn-raapcommunicatie wel eens
weerstand oproepen, maar meent gemeenten een aanbod te doen dat
ze niet kunnen weigeren. GemCloud ontwikkelt met een gemeente voor
25.000 euro een applicatie, waarbij die gemeente instemt met medegebruik door andere gemeenten. Om inmiddels ontwikkelde applicaties
te mogen aanwenden betalen andere gemeenten ook 25.000 euro. Deze
bedragen noemt Miedema geen ontwikkelkosten, maar eenmalige instapkosten. Naast dit entreetarief betaalt een gemeente jaarlijks een bedrag
voor het gebruik van de applicatie. Hoeveel? Miedema is er nog niet helemaal uit. “Maar ik denk dat het in het ergste geval 25.000 euro per jaar is.
Veel meer hoeft het niet te kosten.” Hij bevestigt desgevraagd nog eens
expliciet voor het gebruik maximaal eenzelfde bedrag te willen vragen als
voor het instappen, zij het onder de toevoeging: “Maar ik weet het niet
zeker.” Dit houdt verband met zijn intentie bij de exploitatie uit te gaan
van ‘pay per use’ en met onduidelijkheid over wat het gebruik van software gemeenten kost en oplevert. “Juist hierin willen we verandering aanbrengen.” Een slag om de arm houdt hij ook voor gevallen, volgens hem
betrekkelijk zeldzaam, waarin clouddiensten van derden worden gebruikt
(‘aggregation’).
In gesprek
De CORV-applicatie, waarvoor GemCloud samenwerkt met KPN Lokale
Overheid met zijn Generieke Berichten Platform, valt buiten de beschreven
systematiek en kost 4.999 euro. De ene helft voor KPN, de andere voor
GemCloud, dat 22.500 euro instapgeld rekent voor wie met andere applicaties gaat meedoen. Miedema zegt met zestig gemeenten in gesprek te zijn,
maar na op het seminar in mei Amsterdam te hebben genoemd, doet hij
er nu het zwijgen toe als hem namen worden gevraagd. “Gemeenten willen
dat nog niet in de publiciteit. Ik denk dat ze bang zijn voor een reactie
van hun huidige leveranciers.”
In mei kondigde hij ook aan eind oktober alle veertien Burgerzaken
modules voor de Basisregistratie Personen gereed te hebben. “Ze zijn allemaal voor tachtig procent klaar. De laatste twintig procent doen we samen
met de gemeenten die een module afnemen. Dan kunnen, door die twintig
procent steeds even anders te doen, per module enkele varianten ontstaan
waaruit gemeenten kunnen kiezen. Alles wel binnen het GemCloud-concept. Voor twee modules loopt met enkele gemeenten een pilot.”

Leverancierscommitment
Leveranciers van software voor berichtenuitwisseling in
de jeugdzorgketen moeten drie stappen doorlopen alvorens
ze ermee de markt op kunnen. In de eerste test moeten ze
aantonen dat gecommuniceerd wordt in het Standaard
Uitwisselingsformaat (StUF). Dan moet een ketentest
bewijzen dat berichten naar en van de Raad voor de
Kinderbescherming goed overkomen. Derde voorwaarde:
minstens één gemeente moet zijn aangesloten op CORV.
KING heeft in 2012 een convenant opgesteld voor de
samenwerking met leveranciers, dat inmiddels door zo’n
150 ondernemingen is ondertekend. Specifieke onderwerpen regelen ze per ‘addendum’. Negentig bedrijven hebben
er één of meer getekend. Centric spant de kroon met 13
stuks, gevolgd door JNet en PinkRoccade (allebei 10) en
Gemboxx (9).
Er is ook een addendum over CORV, getekend door
25 aanbieders en stipulerend: “Leverancier zorgt dat de
softwareproduct(en) uiterlijk 1 oktober 2014 technisch
zijn aangesloten op CORV en dat deze softwareproducten

bedrijfsklaar zijn voor ingebruikname door gemeenten.”
Midden november was het nog niet zo ver. Maar tien
bedrijven waren door de StUF-test en zes daarvan ook door
de ketentest. En slechts één van die zes, GemCloud, had
een aangesloten gemeente. PinkRoccade suggereerde met
een bericht op zijn website (‘Eerste CORV-koppeling werkt’)
al in juli de primeur te hebben. Dat was ‘wat aan de voorbarige kant’, volgens KING-woordvoerder Kees Groeneveld.
“Je kon toen helemaal niet klaar zijn, want het testplatform was nog niet eens helemaal klaar.”
Gaan leveranciers, en dus gemeenten, 1 januari halen?
Volgens Groeneveld hadden sommige leveranciers aangegeven hun product half november af te hebben. Die zouden
voor december getest kunnen zijn. Omdat de CORV-applicatie geen inpassing vereist in een gemeentelijke ICT-infrastructuur (hij moet ‘standalone’ zijn), kan aansluiten snel.
“Maar voor gemeenten met leveranciers die hun product
pas in december klaar hebben, kan het wel eens lastig
worden.”

ler als partner, die hun eigen expertise en producten zouden inbrengen. De
formele wijze van samenwerking moest nog worden uitgewerkt. Dat heeft
blijkbaar geresulteerd in de oprichting van de nieuwe BV met alleen JNet.
Om een toelichting gevraagd, blijft hij enige tijd stil. Dan: “Laten we zeggen dat onze fasering niet parallel liep.” En, na weer een pauze: “Ik werd
ook marxist genoemd. Dat private ondernemingen moeten ophouden met
graaien uit de pot van de overheid, daar denkt niet iedereen zo over. Sommigen zeggen: Daar is de overheid verantwoordelijk voor. Ik vind dat niet.
Met GemCloud werken we samen met een aantal anderen, waarvan wij dan
diensten afnemen, waaronder nu ook die drie.”
Verder sprak Miedema in mei over een coöperatie waarvan gemeenten
lid kunnen worden als afnemer van clouddiensten en als opdrachtgever
voor verdere productontwikkeling. Vijf gemeenten en een ministerie (moet
BZK zijn, Miedema weerspreekt het niet) bekijken de levensvatbaarheid
van zo’n constructie. “Het kon er misschien op lijken dat het diende om
aanbestedingen te omzeilen. Ik kan er nu over zeggen dat het idee verder
wordt onderzocht. Maar het zal mijn gedrag als ondernemer niet veranderen. Ik ontwikkel ideeën en activiteiten vanuit de overtuiging dat in 2015
een coöperatie wordt opgericht, waarvan veel gemeenten lid zullen worden, zo niet alle. Het kan een luchtbel van Miedema zijn. Dan blijft een
bedrijf GemCloud over dat goedkoop software levert.”

Geen
ontwikkelkosten, maar
‘eenmalige
instapkosten’

Marxist
Miedema noemde in mei naast JNet ook Ockham, Digidentity en Duth-
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Waar privé & werk elkaar ontmoeten

De hybride werkplek
Het kán gewoon: uw medewerkers laten
werken met hun eigen smartphone, tablet
of laptop, zonder dat er gegevens van uw
organisatie op dat apparaat achterblijven.

T

ot een paar jaar geleden was de IT rondom de werkplek
lekker overzichtelijk, begrijpelijk en makkelijk en de
werkgever zorgde daarvoor. Tijdens de opstarttijd van de pc
haalden we koffie en bij het uitzetten aan het einde van de werkdag trokken we vast de jas aan. Soms deed de pc het even niet,
pleegde je een belletje en kwam er iemand langs die het ding
weer aan de praat kreeg. Allemaal niets mis mee, toch?
Het zou zo maar kunnen zijn dat het traditionele 15 à 20 jaar
oude dichtgetimmerde werkplekconcept toe is aan radicale veranderingen, die beter passen bij u, uw werk en uw privéleven.
Uw gestandaardiseerde werkplek die geheel door de ICT-afdeling
werd geregeld en onderhouden is bijna passé. Er is een nieuwe
manier van werken met IT op komst, die anders is en zeker ook
praktisch en eenvoudig is in het gebruik.
Tegenwoordig kunt u mailen, chatten, fotograferen, internetten, routes plannen, facebooken, tekstverwerken, foto’s en
presentaties delen en nog bellen ook, op telefoons, tablets en
computers, zowel op Apple- als op Windows-machines, en alles
wordt ontsloten via een wifi-verbinding. Juist daarom ligt de
vraag voor de hand waarom u nog aparte apparaten zou gebruiken voor privézaken en voor het werk.
Balans
Integratie van werk- en privéactiviteiten is steeds meer
geaccepteerd. De millenniumkids en de twintig/dertigers vinden
het normaal dat u als organisatie zo goed als altijd beschikbaar
bent, via sociale media, mail, sms, Whatsapp of telefoon. Om de
balans tussen privé en werk te verbeteren hebben meer en meer
organisaties variabele werktijden mogelijk gemaakt en richten
ze het werk zo in dat u niet fysiek op uw traditionele werkplek
aanwezig hoeft te zijn.
De daarvoor geschikte werkomgeving – iets waar steeds
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meer mensen naar op zoek zijn – is de zogenaamde hybride
werkplek. Daarin openbaart zich straks de werkcomponent als
een enkele applicatie op een telefoon, tablet of computer, die
verbinding legt met diverse cloudoplossingen. Hiermee komt
er dus een digitale werkomgeving beschikbaar die geen invloed
heeft op uw eigen privéomgeving op hetzelfde apparaat.
Dat klinkt als een klok en dat wil misschien iedereen. Maar
het is nog een zeldzaamheid. Toch zijn er erg goede oplossingen beschikbaar om de data van uw organisatie op een veilige
manier te ontsluiten voor werknemers. Er zijn genoeg apps die
hun data ergens vandaan kunnen halen, en geen data achterlaten op het gebruikte apparaat. Er is genoeg connectivity om elk
apparaat aan te sluiten en wifi is nu overal beschikbaar.

Het mobiele apparaat
wordt zo eigenlijk een
terminal
Afgeschermd
De veranderingen in bijvoorbeeld complexiteit – gezien
vanuit het IT-perspectief van u als werkgever – zijn groot, zowel
technisch als ondersteunend. Groot in de positieve zin van
het woord. Medewerkers kunnen werken met de systemen die
zij graag gebruiken (en zijn daar meestal dan ook voorzichtig
mee), uw data staan nog steeds op een afgeschermde plek (in
ieder geval ook op uw eigen systemen in uw omgeving). Door
het gebruik van standaarden in de dataontsluiting en de huidige
beveiligingsoplossing is het mogelijk om de Hybride Werkplek
als een applicatie op elk apparaat, op elke locatie, op elk tijdstip, voor elke persoon en met elk standaardproduct beschikbaar te stellen.
Context (wie ben ik), de Content (wat ga ik doen) en Compliance (mag ik dat doen) worden belangrijker. Door het goed

inrichten van deze 3 C’s is de huidige technologie in staat om
het apparaat dat wordt gebruikt geheel vrij te houden van de
data van uw organisatie. De hybride werkplek staat, in tegenstelling tot de huidige werkplekinstallaties, niet meer op de
bekende pc of laptop. De werkplek wordt immers ontsloten door
middel van een veilige app of applicatie, op een ander locatie.
Het apparaat dat daarvoor wordt gebruikt, wordt eigenlijk
een terminal, waarbij de dataverwerking en de output niet meer
lokaal plaatsvinden, maar op een beveiligde, speciaal voor uw
organisatie ingerichte omgeving. Heerlijk toch! Werken met
onze eigen apparaten, zonder dat de data van uw organisatie op
het apparaat van u of uw medewerkers blijven staan. Tegenwoordig is het mogelijk om uw privé- en uw werkzame leven op
de apparaten gescheiden te houden en toch op één apparaat te
werken dat u graag gebruikt.
Dit levert een nieuwe vorm van flexibiliteit op, die veilig is,
uw tevredenheid en die van uw medewerkers verhoogt, productiviteit realiseert op het moment dat het u of uw medewerkers
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het beste uitkomt en financieel ook nog aantrekkelijk is. Als uw
medewerker de hybride werkplek niet gebruikt, hoeft u er ook
niet voor te betalen, toch?
Jan Jaap Jacobsma, IBM Diensten

iBestuur Congres 2015
IBM-sessie iBestuur Congres 2015, Knooppunt
7 | iBestuur partnerplein: ‘Nut en Noodzaak van
modern applicatiebeheer in de veranderende rijksoverheid’. Sprekers: Willem Zwalve (Directeur bij Dienst ICT
Uitvoering, DICTU, ministerie van EZ) en Hans Deijkers
(Managing Partner IBM Global Business Services voor de
overheidsmarkt in Nederland).
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De meeste internetgebruikers
willen wel zorgvuldig omgaan
met online veiligheid en
privacy, maar doen dat lang
niet altijd of weten niet
hoe. De nieuwe website
veiliginternetten.nl, een
initiatief van het ministerie
van Economische Zaken, het
Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC) van het
ministerie van Veiligheid
en Justitie en ECP, gaat hen
vanaf nu helpen met tips en
overzichtelijke hulp.
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Platform voor de Informatiesamenleving

E

ind oktober en begin november
organiseerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
voor de derde keer de campagne Alert
Online, dit maal samen met 140 partners.
Een onderdeel van de campagne was de
lancering van de website veiliginternetten.nl. Deze op 27 oktober gelanceerde
site is een gezamenlijk initiatief van
het ministerie van Economische Zaken,
het NCSC van het ministerie van Veiligheid en Justitie, en ECP, Platform voor
de Informatiesamenleving en dient om
consumenten en mkb’ers ‘veilig aan het
internetten te krijgen’. Tijdens Tek Tok
Late Night, een praatprogramma over
informatietechnologie op 4 november,
stond de website centraal. Ook kwam een
onderzoek aan bod dat speciaal voor deze
site onder vijfhonderd consumenten is
uitgevoerd naar hun online privacy en wat
ze terugverwachten voor het delen van
hun persoonsgegevens.
Vertrouwen
Bijna iedere Nederlander vindt het
belangrijk dat persoonlijke informatie
vertrouwelijk blijft. Ook al vinden we
het gegevensgebruik door organisaties
eigenlijk onacceptabel, toch besluiten we
in ongeveer één op de vijf gevallen om de
gevraagde informatie te delen. Een reden
hiervoor is dat we anders denken voordelen mis te lopen. Ook het vertrouwen dat
organisaties zorgvuldig met persoonlijke
gegevens omgaan speelt een belangrijke
rol. Juist de ervaren internetter is meer
bereid persoonlijke informatie te delen en
vreest minder dat organisaties onzorgvuldig met die gegevens omgaan.
“Dat vertrouwen bij burgers, maar
ook bij bedrijven is belangrijk, mits
gerechtvaardigd, want zonder vertrouwen
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kan de groei van internet stagneren en
daarmee een belemmering vormen voor
de economische groei”, zegt Jacqueline
Prins, waarnemend directeur Telecommarkt bij het ministerie van Economische Zaken. De markt voor elektronische
communicatie is als sector essentieel voor
het functioneren van de Nederlandse economie als geheel. “EZ staat voor groei van
de economie. Wij geloven dat als je die
groei echt wilt stimuleren, er een soort
vertrouwen moet zijn bij de gebruiker dat
internet ook gewoon veilig is. Integriteit,
continuïteit en bescherming van persoonsgegevens zijn nu en in de toekomst
nodig voor dat vertrouwen. Als je daar
niet voor zorgt, wordt die groei niet gere-

pakken in relatie tot internetveiligheid.
En bewustwording is dan een aandachtspunt dat iedere keer weer terugkomt.”
Wilma van Dijk is directeur Cyber
Security bij de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid en
daarmee ook verantwoordelijk voor het
Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC.
Ze zegt onder de indruk te zijn van het
aantal organisaties dat tijdens de Alert
Online-campagne actief voorlichting
geeft over cybersecurity. “Het is belangrijk om die kennis en onderzoeksresultaten te delen en te laten zien dat we als
overheid samen met het bedrijfsleven
faciliteren dat eindgebruikers worden
geholpen bij de boodschap ‘weet wat je

Juist de ervaren internetter
is meer bereid persoonlijke
informatie te delen
aliseerd. We kunnen dat als ministerie
niet alleen. We werken daarvoor graag
samen met partners zoals VenJ, ECP en
bedrijven.”
Publiek en privaat
Adjunct-directeur Marjolijn Bonthuis
van ECP noemt die samenwerking tussen
een heleboel organisaties ‘ECP ten voeten
uit’. “Vijf jaar geleden zijn we bijvoorbeeld het Platform Internetveiligheid
gestart. Daar zitten we met de belangrijkste spelers, waaronder deze twee departementen, aan tafel om te kijken wat we
moeten agenderen en wat we gezamenlijk
– dus publiek en privaat – moeten aan-

doet’.” Het NCSC werkt daarbij niet alleen
achter de schermen, verzekert ze. “Bij
NCSC zitten heel veel ICT-professionals
die vanuit het nationale belang kijken
hoe we kwetsbaarheden met elkaar kunnen verhelpen en daarvoor netwerken
smeden. Van de Nederlanders gebruikt
84 procent dagelijks internet, dus is het
van belang dat het NCSC bij maatschappijontwrichtende incidenten klaarstaat en
tegelijkertijd helpt ervoor te zorgen dat
iedereen weet wat je voor veilig internetgebruik moet doen. Het belang van een
weerbare eindgebruiker is ook onderdeel
van de Nationale Cyber Security Strategie 2. Online veiligheid is een zaak van
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Niet discussiëren,
maar proberen

overheid, bedrijfsleven en consumenten
samen. Ieder heeft daarin zijn eigen rol
en verantwoordelijkheid.”
Website
Vanuit dezelfde samenwerkings
gedachte is ook de website veiliginternetten.nl ontstaan. De site geeft op actuele
thema’s op nuchtere wijze en in eenvoudige taal tips, trucs en praktische stapvoor-stapuitleg over wat je kunt doen en
laten om veilig te internetten. Je vindt er
bijvoorbeeld tips hoe je veilig omgaat met
je online privacy, hoe je veilig gebruikmaakt van wifi, wat je wel en niet moet
doen op sociale media, en je vindt er
uitleg over hoe je kinderen helpt veilig
online te zijn. De bezoeker leert er zijn
smartphone in zes stappen te beveiligen.
Uiteraard komen de gevaren van nepmailtjes voorbij, evenals die van online winkelen, het gebruik van een privéapparaat op
je werk, identiteitsfraude en het pesten
van kinderen op sociale media.
“Veiliginternetten.nl wordt niet de
site waar nieuwe dreigingen meteen
gemeld worden,” aldus Van Dijk. “Als er
maatschappijontwrichtende incidenten
zijn komt het nieuws in eerste instantie
van het NCSC. Maar dan gaan we vervolgens met de betrokken organisaties in
gesprek. Wij geven aan wat de kwetsbaarheid is en helpen vervolgens de desbetreffende organisatie er iets tegen te
doen. Heel operationeel met een focus op
vitale sectoren en rijksoverheid. Tegelijkertijd is er een direct lijntje met veilig
internetten.nl waar de actuele informatie
vermeld wordt, zodat ook iedere burger
kan zien wat het probleem is en of hij er
iets mee moet en zo ja, wat hij dan kán
doen”.
Niet remmen
De toon van de site is neutraal en
niet echt alarmerend, vanuit de gedachte
dat bangmakerij niet helpt. En de tekst
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Er moet een soort vertrouwen
zijn bij de gebruiker dat internet
gewoon veilig is
moest echt praktijkgericht zijn. Bonthuis:
“Het moet niet remmend werken, want
je wilt met zijn allen gewoon online zijn.
We hebben vanaf het begin gezegd ‘deze
website is niet voor de specialisten, dit is
de website voor je moeder’. Ik heb meegeholpen bij het schrijven van de tekst
en heb me ook steeds afgevraagd of mijn
moeder het wel zou snappen. Het duizelt
je wel, al die onderwerpen waarover we
het hebben. Ik dacht ook vaak: was die
site er maar eerder.”
“In cyberspace moet je gewoon
samenwerken. Je kunt als overheid wel
zeggen ‘ik ga dat regelen met wet- en
regelgeving’, maar dat instrument is erg

traag en de digitalisering gaat intussen door, waarom zou je dan niet slim
publiek-privaat gaan samenwerken?” zegt
Wilma van Dijk. Jacqueline Prins kan dat
beamen. “Kijk naar de luchtvaart, waar
ik vandaan kom. Daar zie je ook dat er
wordt samengewerkt met de sector, maar
in vergelijking tot de luchtvaart gaan de
ontwikkelingen in ICT en cybersecurity zo
ongelooflijk snel. De vraag is of regelgeving steeds past bij de vraagstukken waar
we voor staan.”

Daniël Ropers
Algemeen directeur
Bol.com

n 2017 moet alle overheidsdienstverlening digitaal daadwerkelijk en
tot volle tevredenheid toegankelijk zijn voor
burgers en bedrijven.’
Dit is wat de Nederlandse overheid zich
ten doel heeft gesteld. Prima, het past
bij ons land als koploper qua toegang tot
internet en gebruik van e-commerce. Ik was
dan ook verbaasd toen ik vorig jaar werd
benaderd om aanjager te worden van het
doorbraakproject Massaal Digitaal. We zíjn
toch massaal digitaal? Zelf had ik allang de
vergunning voor mijn nieuwe dakkapel via
internet geregeld. Met mijn DigiD kan ik van
een steeds groter aantal diensten gebruik
maken.
Toch doet nog lang niet iedereen dat. Bij
veel overheidsdiensten die inmiddels digitaal worden aangeboden blijft het gebruik
achter. Een dienst aanbieden is één, het
gebruik is twee. Daarvoor zijn bekendheid
van de dienst, bekendheid met de concrete
voordelen die deze biedt en het gebruiksgemak, de zogeheten usability, absolute
voorwaarden. In mijn gesprekken met de
ministeries van Economische en Binnenlandse Zaken bleek dat men zich dat goed
realiseert. En dat daarom de connectie is
gelegd met het bedrijfsleven, met experts
voor wie communicatie en de usability van
hun dienst dagelijkse levensvoorwaarden
zijn.
Geweldig dat de overheid ons als ondernemers erbij betrekt. Toen ik tot me door
liet dringen welke belangen er op het spel
staan, werd ik helemaal enthousiast. Digi-
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tale dienstverlening levert, als je eenmaal
een kritische massa aan gebruikers hebt,
enorme kostenvoordelen op die iedereen
ten goede komen. Plus: hoge kwaliteit
dienstverlening waar je als burger weinig
moeite voor hoeft te doen.
De belangrijkste valkuil, juist voor grote
organisaties, is dat ze lang blijven discussiëren. Vooral de usability is afhankelijk van
zoveel kleine onderdeeltjes, dat het totaal
geen zin heeft om van tevoren in een kamer
tot in detail uit te denken hoe het moet werken. Dat is de dood in de pot.
Kleine, innovatieve organisaties kunnen
de grote veel leren op dit gebied. Neem nu
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die
de studiefinanciering regelt, één van onze
casussen. DUO merkt dat bij het wisselen
van studie veel studenten bellen en mailen
met hulpvragen. Zij lopen op de site kennelijk ergens vast. Er worden nu customer
journey-onderzoeken uitgevoerd, waarmee
zichtbaar wordt waar in het proces verbeteringen mogelijk zijn. De feedback van
studenten wordt ook daarvoor gebruikt.
Maar ondertussen wordt er ook gewoon aan
‘knoppen’ op de site gedraaid: een kleine
verandering kan immers grote effecten hebben op het gebruik. Gewoon uitproberen!
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Pink Valley 2015 staat open voor

PinkRoccade Local Government
zet innovatie-evenement voort

P i n k R o c c a d e

alle vernieuwers in het publieke domein
Verzamel de
volgende spullen

Wacht rustig op

onderstaande busnummer

OV-Chipkaart

Ook in 2015 bepalen professionals uit de
gemeentelijke overheid welk vernieuwende
idee voor betere dienstverlening aan de burger
gratis wordt gebouwd. PinkRoccade Local
Government zet het initiatief ‘PinkValley’ door.
Publieksonderzoek benadrukt het nut van het
initiatief.

H

onderden deelnemers aan het evenement ‘Innoveren
doe je samen’ kozen dit najaar voor ‘Guide’ als winnaar
van PinkValley, een wedstrijd om dienstverlening richting burgers te verbeteren via een app. Guide is een app die mensen met
een verstandelijke beperking ondersteunt bij het reizen met het
openbaar vervoer. De app wordt daadwerkelijk gebouwd en komt
binnenkort beschikbaar.
De genomineerden van 2014 laten de breedte zien van de
aandachtsgebieden: de ‘Goed bezig App’; een sociale marktplaats om in het kader van participatiebevordering te vinden,
vragen en verbinden; ‘WerkMeer’, een app voor de aanpak van
jeugdwerkloosheid en ‘LARS’ (Leerlingen app rijdt samen),
eveneens in het kader van participatiebevordering.
PinkValley is een beweging voor innovatie en vernieuwing
bij lokale overheden. Na het grote succes van dit jaar heeft
PinkRoccade Local Government besloten dit platform voor
innovatie en co-creatie een vervolg te geven. Deelnemers uit
diverse sectoren gaan ook in 2015 in de denk- en doetank aan
de slag met vraagstukken uit het publieke domein. Iedereen met
een idee kan en mag deelnemen. Bart Gelsing, Development
Manager bij PinkRoccade Local Government en verantwoordelijk
voor PinkValley: “De beste ideeën voor innovatie beginnen bij
de mensen die er iedere dag mee te maken hebben. Zij zien de
mogelijkheden.”
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Burgerparticipatie
Dat die mogelijkheden niet gebaseerd zijn op onderbuik
gevoelens, maar op concrete wensen en behoeften van burgers,
bewijst onderzoek dat PinkRoccade dit jaar onder ruim duizend
Nederlanders uitvoerde in de aanloop naar het evenement.
Zo blijkt bijna de helft (45 procent) van de Nederlanders zich
vrijwillig te willen inzetten voor de gemeenschap. Eén op de
drie vrouwen en één op de vijf mannen zijn bijvoorbeeld bereid
om mensen te helpen die eenzaam of ziek zijn. Van de mannen
zou 16 procent vrijwillig in de groenvoorziening willen werken,

De beste ideeën
beginnen bij de mensen
die er iedere dag mee te
maken hebben
tegenover 10 procent van de vrouwen. Hoe groter de gemeente
waarin iemand woont, hoe bereidwilliger mensen zijn om zich
in te zetten. De ondervraagden geven aan dat hun gemeente dit
kan ‘verzilveren’ door een online marktplaats te starten waarop
burgers zich kunnen inschrijven.
Veel gemeenten hebben al een vrijwilligerscentrale, maar in
de praktijk werkt die niet altijd goed. De helft van de vrouwen
vindt die centrale een goed idee, terwijl mannen (44 procent)
het liefst participeren in een project vanuit de gemeente.
Belangrijk is het dan ook om dit gezamenlijk met diverse
partijen en de vrijwilligers te ontwikkelen zodat het ook echt

Identiteitskaart

Portemonnee

71
Ik ga instappen

Stap uit bij halte

Onbekendlaan
Druk op stop
Check uit
Ik sta buiten

De winnende app GUIDE laat mensen met een verstandelijke beperking zelf op stap gaan in het openbaar vervoer.

co-creatie wordt. Eén op de tien burgers heeft hier eigen ideeën
over, zoals het verder betrekken van wijkteams hierbij. Hetzelfde
onderzoek toont aan dat burgers hun gemeente niet vinden
behoren tot de digitale voorhoede van Nederland. Slechts 17
procent denkt dat zijn gemeente vooruitstrevend is op het
gebied van digitale dienstverlening. Zij zijn er wel van overtuigd
dat gemeenten correct handelen bij de opslag van persoonsgegevens. Bart Gelsing: “Het is goed dat de burgers vertrouwen
hebben, maar aan de andere kant blijft innoveren en ondersteunen van burgers een hoofdtaak. Het optimaliseren van de
digitale dienstverlening en de verdere uitrol van selfservice zijn
daarin belangrijk.”
2015 is het jaar van de decentralisaties en deze uitdagingen
vragen volgens Gelsing bij uitstek om gezamenlijke innovatie:
“Ik verwacht dat uit deze uitdaging veel ideeën zullen voortkomen. Er is minder menskracht, minder budget en flink meer
vraag naar diensten die bovendien voor een deel nieuw zijn voor
de lokale overheid. Ik ben enorm benieuwd naar de creativiteit
die zal loskomen.” Dat het winnende idee daadwerkelijk zal
worden uitgevoerd blijkt slechts een van de redenen te zijn voor
deelname. De organisatoren merken ook dat de mogelijkheid
om in de volle breedte van de overheidsketen met anderen te
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kunnen brainstormen en ontwikkelen, enorm aanslaat: “In die
zin is het middel ook een doel. Er komt veel creativiteit vrij en de
deelnemers laten zien dat co-creatie geen theoretisch begrip is,
maar dagelijkse praktijk kan zijn. En daar kan de lokale overheid
niet genoeg van krijgen, dunkt me.”
Meer informatie is te vinden op http://pinkvalley.
tumblr.com. PinkValley is een initiatief van PinkRoccade
Local Government.

iBestuur Congres 2015
PinkRoccade Local Government wil met u in een
brainstorm-sessie op het iBestuur Congres 2015 op
Knooppunt 7 | iBestuur partnerplein ideeën verzamelen voor apps waarmee dienstverlening verbeterd
kan worden.

87

Dimence bereidt zich voor op decentralisaties

Anders werken,
denken en doen

In het kader van de decentralisaties hanteert niet iedere
gemeente een zelfde aanpak. Laat staan dat zij softwaresystemen
gebruiken die op elkaar aansluiten. En juist dat aansluiten op
elkaar is straks cruciaal. Bijvoorbeeld voor Dimence, een regionale
instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

D

Door Frits de Jong
Beeld Martin Hogeboom/
De Beeldredaktie
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imence is een van de vier oudste instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg in Nederland. De organisatie biedt geestelijke
gezondheidszorg (ggz) voor jeugdigen, volwassenen en ouderen in OostOverijssel in een werkgebied dat zich uitstrekt van Steenwijk tot Almelo,
Deventer en Noord-Veluwe. Vanuit ruim zestig locaties werken ruim 2400
medewerkers voor in totaal 30.000 cliënten en patiënten per jaar.
Een van die 2400 medewerkers is systeemtherapeut Geraldine IJzerman. Als teamleider van de regio Kampen voor jeugd-ggz ervaart zij
vanuit de praktijk de ingrijpende veranderingen die met de komst van de
decentralisaties op organisaties afkomen. Het algemene beeld daarbij is
dat alles in sociale wijkteams opgelost kan worden, met minder intensieve
professionaliteit en zo snel mogelijk dicht bij huis. “Enerzijds is dat een
mooie gedachte, met name als je het hebt over kostenbesparing en het
versterken van eigen kracht bij burgers en hulpvragers”, zegt IJzerman.
“Anderzijds wordt het nu vaak zo gebracht dat dit straks nog de enige
manier is. Ik denk dat het neerzetten van sociale wijkteams niet de oplossing is als je het hebt over diagnostiek en behandeling van ‘zware psychi-

Geraldine IJzerman:
"Sociale wijkteams
zijn niet altijd de
oplossing."
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atrische’ problematiek. Dit is een kwetsbare, soms onzichtbare groep die
je graag in een zo vroeg mogelijk stadium wilt zien bij gespecialiseerde
hulpverleners.”

Hoe eerder je
intervenieert,
hoe beter.
Dat zijn de
mooie ontwikkelingen

Kamper Kompas
Geraldine IJzerman geeft aan dat zij op zich niet tegen verandering
is en dat zij wel degelijk voordelen ziet met betrekking tot de komende
decentralisaties. “De ggz heeft lang in een ivoren toren gezeten. Te lang.
Als er iets aan de hand was, moest je maar naar ons toekomen en dan
kwamen wij als deskundigen wel even vertellen wat er aan de hand was.
Die tijd is voorbij. Het is goed dat er meer gelijkwaardigheid komt, dat het
netwerk er meer bij betrokken wordt en dat we meer uitgaan van eigen
kracht.”
IJzerman is nauw betrokken bij het Kamper Kompas en daar ervaart zij
ook de voordelen van het werken in gezamenlijkheid. Bijvoorbeeld rondom
het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), een van de vormen van laagdrempelige toegang tot zorg. “In Kampen denken we na over de wenselijkheid
om iemand met ggz-expertise bij het CJG neer te zetten die niet gelijk
de behandeling overneemt, maar wel bijvoorbeeld betrokken is bij consultatie, diagnostiek en deskundigheidsbevordering. Of kan helpen met
screening waarbij iemand vanuit het consultatiebureau al weet: ‘als ik een
moeder of ouder met psychiatrische problematiek en een baby heb, dan
kan ik aan de hand van de screeninglijsten de risico’s al inventariseren’.
Hoe eerder je intervenieert, hoe beter. Dat zijn de mooie ontwikkelingen”,
zo geeft IJzerman aan. Volgens haar kan de jeugd-ggz in deze nauwe
samenwerking ook weer profiteren van de expertise van andere jeugdzorgaanbieders in het sociale domein, waardoor uiteindelijk de fragmentatie in
de hulpverlening aan kinderen en jongeren en hun gezinnen kan worden
tegengegaan.
Softwaresystemen
Een gegeven waar een organisatie als Dimence in het kader van de
decentralisaties mee te maken heeft, is dat niet iedere gemeente dezelfde
aanpak hanteert. Laat staan dat zij softwaresystemen gebruiken die op
elkaar aansluiten. En juist dat aansluiten op elkaar is straks cruciaal, aldus
IJzerman. “Onze medewerkers werken in verschillende gemeenten en in
verschillende regio’s. Dat moet ook, willen we flexibel zijn. Het kan zijn
dat een gemeente het ene jaar zegt: ‘we willen voor honderd jongeren een
ADHD-behandeling.’ Als het jaar daarop blijkt dat de behandeling wordt
gestopt, bijvoorbeeld omdat die vraag niet meer leeft of omdat een andere
organisatie meer aansluit, dan moeten wij onze medewerkers in andere
gemeenten inzetten. Dat gaat heel ingewikkeld worden, want de gemeente
Almelo werkt anders dan de gemeente Zutphen en de werkwijze van Zutphen is bijvoorbeeld weer niet te vergelijken met die van Zwolle.”

complexe overheveling van deze systematiek naar de gemeente en om de
‘zachte’ landing van de jeugd-ggz bij de gemeenten te garanderen is door
de VNG, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland afgesproken dat deze systematiek nog maximaal drie jaar in stand mag worden
gehouden.
Privacy
Als het gaat om de decentralisaties wordt steeds vaker gewerkt met het
model van ‘één huishouden, één plan, één aanpak’, met name als het gaat
om gezinnen met meervoudige problematiek. De opzet van het (digitale)
model, dat moet leiden tot betere informatie-uitwisseling, is dat een groot
aantal partijen (gezin, familie, behandelaars, begeleiders) inzage heeft in
het gezamenlijke plan van aanpak. In dat kader is privacy een hot item.
IJzerman vindt dat er goede spelregels afgesproken zouden moeten
worden over wie wat mag inzien. “Binnen het Kamper Kompas hebben
we besproken dat het plan van aanpak, de contacten en afspraken die
daarbij horen, het belangrijkste document is dat ook gedeeld kan worden
met alle betrokkenen. Dat is relatief neutrale informatie. Het delen van
achtergrondinformatie tussen hulpverleners en betrokkenen is geen probleem wanneer de hulpvrager toestemming geeft. Het wordt ingewikkelder
wanneer de hulpvrager die toestemming niet geeft. Daarin zullen we met
elkaar nog stappen moeten zetten. Het mooist is als de inwoner uiteindelijk zelf kan bepalen wie hij toegang geeft voor meer achtergrondinformatie. Eigenlijk kun je daar nu al op voorsorteren door cliënten na ieder
gesprek te vragen wat zij vinden dat er in het verslag zou moeten komen
te staan. Dat is een geheel andere benadering dan dat wij alleen ons beeld
en onze interventies in het verslag opnemen.”
Hulpvragen
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten onder meer verantwoordelijk voor de jeugdzorg, waaronder de jeugd-ggz. Tot die tijd zullen
betrokken partijen alle zeilen moeten bijzetten om op tijd klaar te zijn.
Als het gaat om de jeugd-ggz hoopt Geraldine IJzerman “dat we tegen die
tijd de expertise dicht bij de wijkteams/CJG’s hebben kunnen neerzetten
en dat we een soort van modus hebben gevonden om met al die verschillende organisaties nog beter samen te werken. Ook hoop ik dat we tegen
die tijd met wat minder hulpverleners rondom een systeem zitten. Aan de
andere kant denk ik ook wel eens dat er misschien niet eens zoveel zal
veranderen, in die zin dat de mensen die hulp vragen hier niet zomaar
door veranderen en dat zware psychiatrische problematiek zich met deze
transitie niet anders zal gaan openbaren. In ieder geval gaan op 2 januari
2015 de deuren weer gewoon open en zitten ook onze mensen er weer. De
wereld is dan niet totaal anders, hoop ik…”

Kamper Kompas
Het Kamper Kompas, ontwikkeld door de gemeente, inwoners,
cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties, is een ondersteuningsmodel waarin gelijkwaardigheid, eigen kracht en
samenwerking met het netwerk
vooropstaan. De inwoner staat
aan het roer en heeft de regie
over het eigen plan van aanpak
en de ondersteuning.

Het delen
van achtergrondinformatie is geen
probleem als
de hulpvrager toestemming geeft

Geraldine IJzerman geeft aan dat er wat dat betreft grote zorgen zijn.
Terwijl de jeugd-ggz landelijk en de jeugd-ggz van Dimence nu al hun
handen meer dan vol hebben aan het huidige DBC-systeem (diagnosebehandelcombinatie). “Dat is een eigen systeem van registratie en financiering met allerlei spelregels waar we ons aan te houden hebben. Vanwege de
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p a r t n e r

P e g a s y s t e m s

Wie in Zweden zijn baan verliest, kan sinds kort
een uitkering aanvragen via een smartphone
of tablet. Dat kan dankzij een grootschalig
moderniseringsprogramma van de 28 Zweedse
werkloosheidsfondsen, die onafhankelijk zijn, maar
wel hun IT-infrastructuur delen. Het programma
moet de werkloosheidsfondsen makkelijker laten
inspelen op nieuwe wet- en regelgeving.

Zweedse ‘UWV’ kan wetgeving
“D

e Zweedse wet- en regelgeving in de sociale zekerheid veranderde enkele jaren geleden opeens snel”,
zegt Joakim Kruse, IT-chef van Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO), de gezamenlijke dienstverlener van de werkloosheidsverzekeraars. “Dat tempo konden wij moeilijk implementeren in onze bestaande systemen. Wij waren genoodzaakt
onze administratie wendbaarder te maken en voor te bereiden
op de huidige en toekomstige wijzigingen in de regelgeving.
Als we op de oude voet verder waren gegaan, hadden we fors
moeten investeren en hadden we nog steeds niet de beschikking
gehad over nieuwe functionaliteit. Daarom hebben we ervoor
gekozen volledig te digitaliseren op basis van het platform van
Pegasystems.”
De verouderde technologie wordt nu gefaseerd vervangen.
Het webportaal is vervangen door zelfbediening voor werkzoekenden. De e-service bespaart de werkzoekenden nu tijd. Via
een mobiele interface en een digitale identiteitskaart kunnen
zij een uitkering aanvragen, sollicitaties en activiteiten doorgeven aan hun begeleiders en bijscholing melden tijdens hun
zoektocht naar werk. Ze kunnen er ook zien of er betalingen
onderweg zijn en relevante documenten terugvinden in de backendsystemen. Dat alles moest apparaat- en browseronafhankelijk gebeuren en ook nog geheel in het Zweeds én Engels.
Statische wetgeving
De portalen gebruiken Pegasystems’ technologie voor
regelbeheersing om de fondsen hun bedrijfsregels snel en tegen
beperkte kosten bij te laten werken, als dat nodig is door ver-
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anderingen in wet- en regelgeving. De oude in C++ geschreven
systemen waren daar niet op berekend; die waren ontworpen
voor statische wetgeving en misschien kleine aanpassingen in
de uit te betalen bedragen.
Kruse: “Werkzoekenden loggen nu in via het landelijke e-ID,
dat ook door de banken wordt gebruikt, en kunnen dan via hun
mobiel communiceren met de organisatie van hun werkloosheidsfonds. Dit is efficiënt voor onze klanten en wij hebben snel
de beschikbaarheid over de actuele gegevens.”
De fondsen voeren het project uit onder eigen beheer met
een nauwe samenwerking tussen business en IT. De klassieke
watervalmethode heeft daarbij plaatsgemaakt voor een agile
methodiek met korte sprints. “Een groot voordeel is ook de optimale samenwerking tussen de business en de IT-mensen”, zegt
Derk-Jan Brand, Regional Director van Pegasystems. “Zij werken
samen aan de ontwikkeling van
applicaties. Het resultaat is direct
zichtbaar, zodat het ontwikkelproces kortcyclisch kan worden
bijgestuurd.”

Joakim Kruse.

Eerste stap
Het portal-project is een
eerste stap die de basis legt
voor verdere ontwikkelingen. De
gezamenlijke fondsen hebben
meer projecten op de rol staan
voor 2016, waaronder de uitrol

met IT beter bijbenen
van Pega’s business process management (BPM-)software bij
callcenters, waardoor een integraal klantbeeld ontstaat. Sommige fondsen zullen hun legacysystemen geheel vervangen;
andere zijn van plan de Pega-software als extra laag aan te
brengen. Uiteindelijk wil SO het gezamenlijke IT-landschap van
de werkloosheidsfondsen omvormen tot een modern platform
dat 93 legacysystemen vervangt door één product: Pega. Daarbij
moeten die inspanningen leiden tot een aanzienlijke daling in
de kosten en tot het in de pas lopen van de IT-systemen met
de veranderingen in de wetgeving rond sociale zekerheid. De
inspanningen moeten ook een basis opleveren voor toekomstige
organisationele verbeteringen, zowel binnen SO als in de 28
fondsen.
In control met agile
Het project maakt duidelijk dat de 28 fondsen – voor journalisten, zorg, onderwijs, academici, metaal, retail enzovoort
– kunnen samenwerken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke infrastructuur en ondertussen gewoon hun eigen
identiteit kunnen behouden. De fondsen voeren daarnaast het
project zelf uit, met beperkte ondersteuning van buiten. “Wij
hebben ervoor gekozen het project zelf uit te voeren en ons
daarbij te laten ondersteunen door consultants van Pegasystems”, zegt Kruse. “De agile ontwikkelaanpak vereist ook een
ander soort leiderschap. Ten opzichte van de traditionele watervalmethode zijn wij nu beter in control en kunnen sneller en
gerichter afstemmen met de 28 aangesloten fondsen.”
Door samen te werken delen de werkloosheidsfondsen
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generieke functionaliteit, zoals de uitvoering van landelijke
regelgeving. Tegelijkertijd kunnen zij daar ieder voor zich branchespecifieke functionaliteit aan toevoegen. “Voor hun klanten
presenteren zij zich dus gedifferentieerd, op basis van hun specifieke identiteit. Als de Zweedse werkloosheidsfondsen op die
wijze samenwerken, zouden de Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen dat toch ook moeten kunnen?” zegt
Jan Willem Boissevain, Account Executive van Pegasystems. En
het gaat meteen een stuk sneller. Boissevain voelt zich gesterkt
door onafhankelijk onderzoek van Capgemini, dat heeft aangetoond dat de ontwikkelingen op basis van het Pega-platform een
factor 6,4 sneller verlopen dan wanneer met de conventionele
ontwikkelomgevingen wordt gewerkt.

iBestuur Congres 2015
iBestuur Congres 2015, Knooppunt 7 |
Burgerveen. Sessie: Midzomernachtsdroom. Zweedse
Werkeloosheidsfondsen: samen op weg naar de
burger. Sprekers: Joakim Kruse (CIO, Zweedse
Werkeloosheidsfondsen, A-kassa) en Derk-Jan Brand
(CEO, Pegasystems).
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V a n

Eilias
Elias, de drank en
de rechter

Capgemini
brengt uw Cyber
Security op orde

Met Capgemini’s Security Operations Center (SOC) nemen wij
al uw security-zorgen uit handen en combineren we de laatste
technologische ontwikkelingen met ervaring in uw business.
n

n

n

We zorgen voor 24/7 monitoring van uw omgeving door Big Dataanalytics en nauwkeurige verbindingen met uw organisatie.
Door ons wereldwijde netwerk zijn we constant alert op
nieuwe dreigingen.
U krijgt permanent inzicht waar uw data staat en garanderen
daarmee compliancy.

S c h e l v e n

W

e leven in een tijd waarin de
overheid op soms stuitende
wijze de arme, oude en hulpbehoevende burger bij het vuilnis zet. Steeds
meer mensen vallen door bedenkelijke
financieel-politieke keuzes tussen wal en
schip. Elk initiatief waarin verkwisting
van publieke middelen aan de orde wordt
gesteld, verdient dus op voorhand sympathie. Het werk van de Tijdelijke Commissie ICT van de Tweede Kamer krijgt alleen
daarom al mijn waardering.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met:
Matthijs Ros

06 45 70 66 60
matthijs.ros@capgemini.com

www.nl.capgemini.com/
cyber-security-center

Onze Cyber Security-specialisten brengen hun expertise graag naar
u toe, ook als u zelf een Security Operations Center wilt realiseren.

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur
inzake ICT

Elias en de zijnen hebben in hun
rapport 34 lezenswaardige aanbevelingen
voor verbetering van de overheids-ICT
gepresenteerd. Lof! Elk daarvan verdient
serieuze aandacht. De overheid moet
nu, in nauwe samenwerking met het
ICT-bedrijfsleven, volop gas geven bij de
uitwerking.
Niet alle aanbevelingen zijn echter
even goed doordacht. Ik pik er hier één
uit. De commissie bepleit: ‘Rechtszaken
worden bij wanprestatie normaal.’ Stoere
taal, spierballengedrag! Als het aan de
commissie ligt worden falende ICTleveranciers met harde juridische hand
aangepakt. Klinkt daadkrachtig, zou je zo
zeggen. Ik kan en wil de overheid de weg
naar de rechter uiteraard niet ontzeggen,
maar de aanbeveling is niet veel meer dan
een onbezonnen slag in de lucht. Zo gaat
de commissie volledig voorbij aan het feit
dat al zo’n dertig jaar lang rechterlijke
uitspraken over mislukte ICT-projecten
in ons land worden gepubliceerd. Tot op
de dag van vandaag hebben we uit al die
rechtspraak nauwelijks lessen getrokken. Het soort fouten dat in de jaren
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tachtig en negentig van de vorige eeuw
werd gemaakt in ICT-projecten, wordt ook
tegenwoordig nog volop gemaakt. Rechtspraak draagt vrijwel niets bij aan het
welslagen van ICT-projecten.
Spijtig is ook dat de commissie geen
oog heeft voor het risico dat een stap
naar de rechter de ministeriële verantwoordelijkheid ondermijnt. De bewindsman die betrokken is bij een mislukt
project kan pogen zich in de Tweede
Kamer te verschuilen achter de stelling
dat de zaak ‘onder de rechter’ is. Zoiets
opportunistisch gebeurt buiten de wereld
van de ICT regelmatig. De politieke controle op ICT wordt op die wijze uitgehold
en dat zou Elias niet moeten willen.
Bovendien: opdrachtgevers van
ICT-projecten blijken meer dan eens in
rechtszaken te struikelen over de gebreken van hun eigen professionele inbreng
in projecten. Zit de overheid daar nu
echt op te wachten? Al met al is de stap
naar de rechter in een complex IT-geschil
vaak niet veel meer dan een duur advocatenfeestje waarin middels een uiterst
onzeker juridisch kansspel gepoogd wordt
de wederpartij een financiële zwartepiet
in de maag te splitsen. Dit soort feestjes
levert zelden winnaars op. Het recht is
dikwijls een dure en zure grap, vaak vol
vervreemding. Elias en kornuiten lijken te
vergeten dat het recht vaak meer kapot
maakt dan drank ooit goed kan maken.
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iBestuur academie - mastercourse Digitale Dienstverlening

Niet álles digitaal
Het kabinet heeft de ambitie dat vanaf 2017 alle zaken
met de overheid digitaal afgehandeld kunnen worden.
Maar de burger komt liever aan de balie en de overheid is
er nog lang niet klaar voor.

A

lles digitaal in 2017? Als het even kan gaan burgers
liever gewoon bij de gemeentebalie langs of pakken
ze de telefoon. Alleen maar inzetten op digitale dienstverlening is dus niet de juiste aanpak, is de heldere boodschap van professor Jan van Dijk (Universiteit Twente/Centre for e-Government Studies). Overheden moeten streven
naar integratie van kanalen. “Nog altijd is vijf procent van
de Nederlanders niet op internet aangesloten en nog eens
twintig procent gebruikt het niet of nauwelijks omdat het
te moeilijk is of niet boeiend genoeg”, aldus Van Dijk. Die
mensen zijn veelal niet alleen digitaal onkundig, maar ook
praktisch analfabeet. Bovendien kunnen ze met de structuur
van online diensten en informatie niet uit de voeten. En de
wél digitaal onderlegden zoeken vaak bevestiging van een
levend persoon van de informatie die ze online treffen. “Ook
al is dat een student in een callcenter die het zelf ook niet
helemaal weet.” Daarnaast is op elke site de structuur, taal
en informatie weer anders.
Naarmate de dienst complexer en gewichtiger is, groeit
de behoefte aan contact via een balie of telefoon. Het onder-

iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur
magazine en de Informatiemanagement Academie van
PBLQ/ HEC. Kennispartners: Accenture, Centric, CGI.
Door Peter Olsthoorn
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werp bepaalt de keuze van het kanaal. Dus moeten overheden bij het verbeteren van de dienstverlening een product-/
kanaalstrategie opbouwen in plaats van burgers te sturen zo
veel mogelijk één kanaal (bij voorkeur het digitale want dat
is het goedkoopst) te gebruiken.
Méten
Wolfgang Ebbers, de Twentse adviseur en hoogleraar
Innovatie en Communicatie bij e-overheidsdiensten, heeft
daarbij een belangrijke les: “Ga in vredesnaam de beleidseffecten van je diensten, digitaal en traditioneel, eens meten.
Dat gebeurt bijna niet. Een grote gemeente bleek maar liefst
driehonderd websites te hebben. Van een aantal was bij het
publiek – maar ook bij de staf – het bestaan nauwelijks
bekend. Laat staan of die enig effect sorteerden.”
Het opstellen van een meetplan en dat gedisciplineerd
uitvoeren is een kunst op zich, volgens Ebbers. Datzelfde
geldt voor de communicatie zelf: op vmbo-niveau – maar
wel juridisch correct. Het configureren, ontwerpen, implementeren, testen en meten van diensten en kanalen gebeurt
zelden goed en nuchter, aldus Ebbers. “Zo wordt gefocust op
problemen aan de aanbodzijde in plaats van op oplossingen
aan de vraagzijde.”
Starheid
Maar misschien is de overheid wel te star voor dergelijke
‘mindshifts’. Arre Zuurmond, al 25 jaar actief in ICT en nu
Gemeentelijke Ombudsman voor Amsterdam en omstreken,
ziet in ieder geval veel opportunisme; het grotere plaatje

2017
gaat verloren. We gaan volgens Zuurmond van de industriële
hiërarchische samenleving met een top-downinformatievoorziening naar het tijdperk van de gedistribueerde informatie.
Deze transformatie vergt dat je onderscheid maakt tussen
ICT en informatie en dat je die informatie los van de structuren organiseert – maar dat gebeurt nog steeds niet, terwijl
we richting genetwerkte – ‘geneste’ – organisaties moeten
die vanuit informatievragen worden opgebouwd, volkomen
los van de technologie.
Zuurmond wordt vooral geïnspireerd door de Belgische inrichting van de overheids-ICT. De Belgen hebben één centrale Kruispuntbank met een elektronisch
netwerk dat de verschillende instellingen voor sociale
zekerheid met elkaar verbindt. Juist zo’n organisatie
kan goed omgaan met politieke grilligheid. “Toen de
politiek hier in 2007 een koudetoeslag voor absolute
minima wenste, liet de minister weten dat dit te
veel voeten in de aarde zou hebben. In de Belgische
organisatie zou het antwoord luiden: we kunnen het
volgende week vrijdag overmaken.”
Zuurmond ziet in Nederland het tegendeel van
de noodzakelijke ontwikkeling: verstoorde
verhoudingen tussen politiek, organisatie van de informatie en systemen
die steeds opnieuw niet op hun taak
berekend zijn.
Platform
Digitale dienstverlening
gaat niet alleen over de burger, maar zeker ook over het
bedrijfsleven. Dat geldt als
doortastender, maar de complexe informatiestromen in de
logistieke sector relativeren dat
inzicht nogal. Yao-Hua Tan, hoogleraar ICT aan de TU Delft,
toont aan de hand van de douane en logistieke sector – die
al dertig jaar pogen om hun informatiestromen te stroomlijnen in één systematiek – hoe complex informatiseren is over
publieke sector en bedrijfsleven heen. In die dertig jaar zijn
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Een kwart van
de Nederlanders
gebruikt internet
niet of nauwelijks
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immers de standaarden, de systemen, de stand van de ICT en
niet in de laatste plaats de machtsverhoudingen en belangen aanzienlijk veranderd. En zo mogelijk is de complexiteit
van de logistieke sector en de bij deze in-, uit- en doorvoer
betrokken overheidsdiensten en de papierwinkel nog verder
toegenomen.
Zowel de grote als de duizenden kleine partijen in de
logistiek vrezen dat nieuwe IT-systemen voor datadeling in
de keten hun macht aantasten of hen zelfs geheel overbodig
maken in de keten. Bovendien vrezen ze de transparantie.

Niettemin is er opnieuw een poging om dat systeem wel
op te tuigen, onder de naam Neutraal Logistiek Informatie
Platform (NLIP). Kern is dat informatie over geïmporteerde
goederen zo veel mogelijk van de originele bron komt, dat
wil zeggen de verkopende partij ergens ter wereld.
De vraag is of de grote spelers willen meewerken. Ondertussen wordt de inzet van complexe systemen en koppelingen nog ondergraven door de nieuwe apps waarmee logistieke planning eenvoudiger en doeltreffender te automatiseren
is.

Case: ‘De burger kan het best alleen
(met een beetje hulp)’

Case: ‘Wel slimmer’ | kennispartner Accenture

Luidde de conclusie van Van Dijk ‘de burger kan het
niet alleen’. Luc Boss, Relatiemanager van SVB, gaf zijn
praktijkcase de titel ‘De burger kan het best alleen (met
een beetje hulp)’. Een knipoog: SVB en UTwente deden
in het verleden samen onderzoek naar vormen van
kanaalsturing.
Voor de aanvraag van de kinderbijslag en de AOW
bijvoorbeeld stuurt SVB burgers geen formulieren meer
maar enkel een briefje met een verwijzing naar SVB.
nl. Met succes: 98 procent van de nieuwe ouders vraagt
online kinderbijslag aan, 70 procent van de 65-plussers
vraagt online AOW aan. Boss: “Het draait om eenvoud,
eenvoud, eenvoud en om vertrouwen.”
Voor de drie hoofdsites van de overheid, Overheid.nl,
MijnOverheid.nl en Rijksoverheid.nl, is nog het nodige
te verbeteren, volgens Boss. Borger.dk in Denemarken en
Gov.uk in het Verenigd Koninkrijk nemen bijvoorbeeld
veel meer de behoeften van burgers als uitgangspunt.
“De ordening van informatie en de toegankelijkheid kan
veel en veel beter.”
Vormgeving is cruciaal en de smartphone moet daarin volgens hem veel belangrijker worden gezien de 10
miljoen gebruikers: “Misschien moeten we wel eerst voor
de smartphone ontwerpen en pas daarna voor de website
op het pc-scherm.”
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De Belastingdienst heeft sinds anderhalf jaar een
‘broedkamer’ voor data-analyse. De club Business Intelligence en Analytics ontstond uit het idee om kortstondige verbeteringsinitiatieven voor de belastingen ter
hand te nemen, die moesten leiden tot kostenverlaging
én opbrengststijging (de ‘sweetspot’). Cyprian Smits,
hoofd van BI&A, omschrijft het als “een club van zo’n 25
heel creatieve en intelligente mensen, – wis- en natuurkundigen en econometristen – die in principe alle voorhanden zijnde informatie van de Belastingdienst konden
gaan analyseren.” Ze werken als een startup in Silicon
Valley: kortcyclisch, en in de beginfase zonder plan.
“Want dat moet je voorleggen en iedereen moet er zijn
zegje over doen en in de hiërarchie kan het afgeschoten
worden.”
De frisse blik op data levert soms mooie resultaten op, zoals een scherpere selectie van te controleren
bedrijven bij de BTW-teruggave. Met hetzelfde aantal
ambtenaren is de slaagkans van BTW-correcties ruim
verdubbeld.
De uitdaging is wel om dat soort uitkomsten op de
juiste bureaus van de 15.000 ambtenaren te krijgen?
“Het is echt een aardschok voor de organisatie dat we
dit kunnen doen met 25 man terwijl er altijd een enorme IT-afdeling in de weer is met grote projectgroepen en
lange trajecten.”
Een fulltime eigen privacyfunctionaris ziet toe op
correcte behandeling van data. Door nu nog alleen data
van binnen de Belastingdienst te gebruiken zijn de
risico’s overzichtelijk en beheersbaar.

Er wordt gefocust op
problemen aan de aanbodzijde
in plaats van op oplossingen
aan de vraagzijde
Case: Papierloos werken met Marjolein |
kennispartner CGI

Case: Maatwerk voor burgers en bedrijven |
kennispartner Centric

Bepaal nauwgezet hoe de belangen en macht zijn
verdeeld, en hoe deze kunnen veranderen tijdens projecten. Je kunt er positief gebruik van maken. Arnold
van Rijn, projectleider digitalisering van het ministerie
van VWS, en Patrick Dochez Kok, hoofdadviseur digitalisering van CGI, tonen hoe je een sceptische houding
ombuigt naar enthousiasme door belangen bij gebruikers te leggen. “Niet starten vanuit het archief, maar bij
de medewerkers.”
Het VWS-project Marjolein begon in 2007 als een
poging van VWS om archieven te digitaliseren, maar
groeide uit tot een traject om ook alle documentbewegingen van het kerndepartement met 1400 ambtenaren
digitaal te maken. Er was een punt aan de horizon, een
einddoel, maar geen strak geformuleerde weg daarheen. Die werd immers bepaald door de medewerking en
mogelijkheden en tempo van de werkvloer.
Tijdens een pilot van drie maanden werden bijeenkomsten georganiseerd die het midden hielden tussen
presentatie, training en simulatie. Zo maakten ruim
vierhonderd medewerkers, inclusief het management,
kennis met de werking van het systeem. Van Rijn: “Dit
vormde het kantelpunt. Het enthousiasme was zo groot
dat medewerkers er het liefst direct mee wilden beginnen. Maar het systeem was er nog helemaal niet.”
Cruciaal was ook de tijdelijke verhuizing van het
departement. De opdrachtgever, de plaatsvervangend
secretaris-generaal, gebood dat er zo goed als geen
papier mee mocht en dat ter plekke geen nieuw papier
mocht ‘ontstaan’.
Dat is volgens Van Rijn ook het moeilijkste aan het
traject: het realiseren van de papierloos-discipline bij de
1400 ambtenaren.

Zonder een politiek besluit en zelfs zonder enig
vrijgemaakt budget sloeg de gemeente Noordoostpolder
in 2012 aan het digitaliseren. Gewoon, omdat het hard
nodig was om voor burgers en bedrijven de dienstverlening te verbeteren. “Uit gesprekken met de bevolking
en de politiek bleek dat er weinig vertrouwen in de
gemeentelijke organisatie was”, zegt Peter van Reijn,
Programmamanager Dienstverlening en Digitalisering.
“De organisatie was te veel naar binnen gericht en rond
de producten ingericht in plaats van naar de vraag onder
de burgers.”
Onder de titel ‘Passend Organiseren’ gaat het roer
om in de polder, op grond van onderscheid in de mate
van contact met burgers bij verschillende diensten. In
bijvoorbeeld het sociale domein stelt Noordoostpolder de
context centraal: hoe is de situatie van gezinnen? “Daar
past digitale dienstverlening niet bij.” Wél bij een groot
deel van de driehonderd gestandaardiseerde producten.
Maar dan wel zonder daarin door te slaan.
Diensten inrichten voor bewoners was voorheen
bepaald niet de gewoonte. Zo blijkt Noordoostpolder.nl
43.000’s pagina’s te tellen, inclusief 1700 pdf’s. “Terwijl
maar één procent van de bezoekers voor al die beleidsinformatie komt en 99 procent voor praktische zaken.”
Maar juist een melding van een verhuizing vergde
17 klikken. De reden: vrees voor woonfraude bij de
gemeente, die dus 13 stappen extra had ingevoerd…

Nummer 13 - december 2014

99

a g e n d a /
December
12 december

Bijeenkomst Verordening eID
organisatie: ECP
Buitenhof 47, Den Haag
www.ecp.nl

Januari
14 januari

15 januari

iBestuur Congres 2015
Den Bosch, 1931 Congrescentrum
www.ibestuurcongres.nl
zie ook pagina 39
KING jaarcongres 2015
Den Bosch, 1931 Congrescentrum
www.kingcongres.nl
zie ook pagina 70
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Een abonnement
op iBestuur?
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Gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
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Dimensies
Robotisering, 3D-printing, quantumcomputing, nanotechnologie, deeleconomie, duurzame energie: het
gaat rap met de ontwikkelingen. En de techniek staat niet stil. Zo staat 4D-printing voor de deur. Dat zijn
smart materials die zichzelf in een vorm buigen.
We kunnen ons nog nauwelijks een voorstelling maken over hoe deze technieken en ontwikkelingen
werken. In het achterhoofd speelt de waarschuwing: dit zou wel eens een enorme impact kunnen hebben.
Aan de ene kant zijn er de ongekende mogelijkheden die het leven een stuk mooier kunnen maken,
zoals organen en ledematen die vervangen kunnen worden door 3D-prints. En aan de andere kant zien
we de angsten en de vele vragen. Wat betekent dit voor de privacy? Welke ethische discussies moeten
we gaan voeren? Als je alles weet door open data, mag het dan ook gebruikt worden? Hoe gaan we in
ons levensonderhoud voorzien? De discussieonderwerpen tekenen zich af. Wie gaat erover? Moet er iets
geregeld worden? Hoeveel en welke sturing is nodig?
Voor veel ambtenaren is deze wereld ver van hun bed. Het omgaan met een computer, tablet of
internet is vaak al een struikelblok. Als tegen deze relatief eenvoudige techniek al weerstand bestaat, is
de overheid er dan op tijd en op het juiste niveau bij?

De digitale identiteit van uw gebruikers
veilig in de cloud
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Open Source Prothese

Centric biedt organisaties grip op de digitale identiteit van hun gebruikers
met een nieuwe dienst: Identity as a Service (IDaaS). Daarmee beheert u
gebruikersprofielen op een centrale plek in de cloud. IDaaS geeft beheerders
direct inzicht in de applicaties die een medewerker mag gebruiken en biedt
mogelijkheden voor betere beveiliging. Via een selfserviceportal herstellen
gebruikers zelf hun wachtwoord, zodat zij geen beroep hoeven doen op de
helpdesk.

Maak uw eigen kunsthand.
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De klant is
tevreden

IDaaS komt binnenkort beschikbaar voor zowel Centric-oplossingen als applicaties
van andere leveranciers. Ga voor meer informatie naar centric.eu/IDaaS.
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En verder ...
column
Marie Louise Borsje
‘Computer says no’
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Open
data

Verkeersinformatie
opvragen via Google
Maps. Even Buienradar
checken voor je de was
ophangt. Wijkgegevens
bekijken van dat
droomhuis op funda.
Open data zijn niet
meer weg te denken.
In een paar jaar tijd
ontwikkelde het
begrip zich van een
lucratief speeltje voor
app-bouwers tot een
serieus instrument
voor beleidsmakers.
De inzet: een betere
maatschappij.

voor beter
beleid en
besparingen

Door Petra Pronk
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T

ot voor kort had ‘het gemeentehuis’ of ‘het ministerie’ een infor
matiemonopolie, en zat de burger in een afhankelijke positie. Die
tijd is voorbij. Informatie ligt tegenwoordig op straat voor iedereen die
een beetje handig is met ICT. Neem de Groninger die het gezeur over ‘wel
of geen aardbevingen’ in zijn achtertuin zat was. Met open data van het
KNMI ontwierp hij een toepassing die duidelijk laat zien waar en wanneer aardbevingen van welke kracht zijn opgetreden. De beschikbaarheid
van dergelijke informatie verandert de relatie tussen overheid, burgers en
bedrijven fundamenteel. Met de feiten op tafel is de welles-nietesdiscussie
overbodig en kun je een zinvol gesprek voeren op inhoud.
Daarmee begeven overheden zich op nieuw terrein. Het is nog zoeken
naar een goede modus operandi. Als je altijd gewend bent mooie brochures
te maken met gecontroleerde informatie is het even slikken om ruwe data
de wereld in te sturen en op basis van gelijkheid om de tafel te zitten met
burgers, maar dat is wel de kant die we volgens Paul Suijkerbuijk, projectleider data.overheid.nl bij het ministerie van BZK, opgaan. “De maatschappij verandert snel. Open data vallen samen met de ontwikkeling naar een
netwerkmaatschappij of participatiesamenleving. Die nieuwe dynamiek
vraagt om een andere samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheid. Wij hebben altijd de rol gespeeld van opdrachtgever of eigenaar van
oplossingen, maar in de toekomst gaat het erom dat we als gelijkwaardige
partners aan de slag gaan om mooie en nuttige toepassingen te bedenken
voor de beschikbare data.” Daarbij kunnen de drie partijen elkaar versterken. “We staan voor de uitdaging om toepassingen te verzinnen die goed
aansluiten bij de maatschappelijke behoeften. Hoe wij vanuit de overheid
dingen organiseren, is vaak niet de handigste manier. Daarnaast verrichten
app-ontwikkelaars vaak technische huzarenstukjes, die niet altijd evenveel maatschappelijke relevantie hebben. Direct contact met de burger kan
zorgen voor innovatieve diensten die aansluiten op echte vragen en die
oplossingen leveren voor serieuze problemen.”

Open data
• zijn openbaar;
• worden bekostigd uit publieke
middelen en zijn bedoeld voor
maatschappelijke doeleinden;
• voldoen aan ‘open standaarden’
en zijn daarmee bruikbaar voor
ICT’ers;
• zijn bij voorkeur leesbaar voor
computer;
• zijn vrij van auteursrechten of
andere rechten van derden.

Toepassingen
Want dat is de kracht van open data. Het delen van informatie met
anderen dan ‘the usual suspects’ levert creatieve ideeën op. Een paar voorbeelden. Neem de app met navigatie voor mindervaliden. De ontwikkelaar
kwam op het idee om alle politiekantoren daarin op te nemen, omdat die
beschikken over een invalidentoilet. “Dat zijn effecten en toepassingen
van data waar wij vanuit ons eigen perspectief nooit aan zouden denken”,
zegt Suijkerbuijk. “Dat is winst.” Of het omgevingsalert, een toepassing op
de smartphone waarbij je als burger een waarschuwing krijgt als iemand in
je buurt een vergunning aanvraagt voor een dakkapel of als er een buurtbarbecue wordt gehouden. In samenwerking met het Longfonds wordt
gewerkt aan een nieuwe service voor longpatiënten die op basis van kwaliteitsgegevens van de lucht advies krijgen over voor hen ideale plekken. En
dan zijn er ook nog de minder ‘harde’ open data, zoals afbeeldingen van
kunstwerken uit het Rijksmuseum. Dat maakt cultuuronderwijs mogelijk
waarbij je met knip- en plakwerk je eigen kunstwerk kunt maken op basis
van oude meesters – of een marsmannetje kunt tekenen in de Nachtwacht.
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Open data zijn door de betere
kwaliteit een zegen voor
de efficiëntie van de overheid

Paul Suijkerbuijk: “Over vijf jaar
hebben we het niet meer over
open data.”

Het delen van informatie biedt de overheid allerlei voordelen. Suijkerbuijk: “Ten eerste vergroten open data de transparantie. Neem een site
als openspending.nl, die inzicht biedt in de inkomsten en uitgaven van
gemeenten, provincies, stadsdelen en waterschappen. Daar kun je duidelijk
zien waar het geld heengaat, en of het op de goede plekken terechtkomt.
Zo niet, dan kun je bijsturen. Daarnaast zijn open data ook uit economisch oogpunt belangrijk. De Europese Commissie schatte onlangs het
effect ervan in Europa op 140 miljard euro. Onderzoeksbureau
McKinsey noemde wereldwijd zelfs een getal van 3 biljoen dollar per jaar.
Dat bedrag is gebaseerd op het idee dat elke wereldburger jaarlijks 35 uur
minder hoeft te reizen als hij slimme realtime reisadviezen krijgt. Met dat
soort extrapolaties moet je heel voorzichtig zijn, maar dat het economisch
effect van nieuwe toepassingen zeer groot is, staat wel vast. Tot slot zijn
open data ook een zegen voor de efficiëntie van de overheid. Dat komt
niet alleen doordat ze dankzij het delen van data tot beter beleid kunnen
komen, maar ook doordat de data zelf van betere kwaliteit zijn. Het simpele feit dat de data openbaar worden, maakt dat overheidsinstanties nu
hard aan het werk zijn om hun vaak verouderde data te updaten.”
Kloof
Een lonkend toekomstperspectief dus. Maar voor het zover is moet er
nog heel wat gebeuren, want er gaapt een flinke kloof tussen data-experts
en beleidsmedewerkers. “Gemeenten hebben moeite met het maken van
de vertaalslag naar de praktijk”, stelt Tim Aarts, beleidsmedewerker
kwaliteit/e-dienstverlening van de gemeente Medemblik. “We hebben een
schat aan data in huis, maar we hebben geen idee hoe we daar gebruik
van kunnen maken. Er is sprake van een enorme kennisachterstand. Dan
krijg je dat collega’s op funda kijken voor wijkinformatie, terwijl we die
gegevens ook gewoon bij het CBS vandaan zouden kunnen halen. Wij zijn
gewend om anderen onze eigen gegevens te laten interpreteren en te
gebruiken. Dat is niet logisch. In plaats van externe adviseurs in te huren
zouden we beter kunnen leren hoe we er zelf mee aan de slag kunnen en
hoe we data op een goede manier kunnen inzetten.”
Slim gebruik van open data en het over elkaar heen leggen van verschillende bronnen kan leiden tot beter beleid en substantiële besparingen. Zo is Medemblik nu in gesprek met Connexxion om inzicht te krijgen
in de busroutes en te kijken hoe die zich verhouden tot de eigen vervoersstromen in de gemeente. Door die gegevens in samenhang te bekijken
kun je zien of het vervoer misschien efficiënter kan en of het mogelijk is
ritten voor verschillende doelgroepen te combineren zodat er minder bus-
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Eenvoudige toegang tot data met Open data-portal CBS
Informatie nodig over sociale zekerheid, verkeersbewegingen of de bevolkingssamenstelling in een wijk? Als burger of
ambtenaar kijk je dan in StatLine, de databank van het CBS.
Die bevat een schat aan betrouwbare informatie. Informatie
die je als ambtenaar graag up-to-date tot je beschikking zou
hebben. Tot voor kort zat er niets anders op dan alle updates
handmatig te downloaden, maar met de introductie van de
Open data-portal kan dat automatisch. Sinds juli 2014 is de
volledige databank van het CBS als open data beschikbaar.
Dat biedt kansen aan overheid en bedrijfsleven.
De Open data-portal bevat ruim 3500 datasets, goed voor
14 miljard ‘cellen’. De onderwerpen lopen uiteen van de prijsindex van koopwoningen tot de omvang van de vlinderpopulatie. Het kenmerk van open data is dat ze zich lenen voor
hergebruik. Iedereen kan ze voor eigen doeleinden inzetten.
Door de CBS-data te combineren met hun eigen bronnen
kunnen ambtenaren er nieuwe analyses mee maken. Met de
nieuwe portal is dat nu extra gemakkelijk. “De gebruiker kan
de gewenste informatie eenvoudig integreren in zijn of haar
bedrijfsprocessen, waar en wanneer dat relevant is, bijvoorbeeld door middel van apps en bedrijfsapplicaties”, stelt
Pieter Buiten, verantwoordelijk voor IT-strategie en beleid bij

het CBS. “Een ander voordeel is dat de CBS-informatie eenvoudig te combineren is met andere data. Hierdoor kunnen,
op basis van bestaande data, compleet nieuwe statistiekproducten worden gebouwd.” Open data kunnen ook bijdragen
aan een heldere communicatie doordat ze makkelijk zijn in
te zetten voor het visualiseren van informatie, bijvoorbeeld
in infographics.
ICT’ers kunnen open data in allerlei processen koppelen. Is dat eenmaal gebeurd, dan gaat er een wereld voor
je open. Grootgebruikers van CBS-data kunnen door directe
koppelingen tijd en geld besparen. Zo kan Randstad Nederland dankzij de Open Data Feed van het CBS informatie over
de arbeidsmarkt veel sneller op de plaats van bestemming
krijgen, waardoor het beter kan inspelen op de arbeidsmarkt.
En ook het Sociaal Cultureel Planbureau maakt inmiddels
volop gebruik van de CBS-informatie in de eigen bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen zij meer én automatisch analyses
baseren op de meest recente gegevens. “Via een eenvoudige
koppeling kunnen overheden alle gewenste informatie makkelijk beschikbaar stellen in hun eigen digitale omgeving.
Dat draagt direct bij aan een beter bestuur en geïnformeerde
burgers en ondersteunt de wetenschap.”

sen hoeven te rijden. Een mooi initiatief, maar waarom zou elke gemeente
eigenlijk zelf dat wiel moeten uitvinden? “We zouden moeten profiteren
van elkaars ervaringen”, vindt Tim Aarts. Waarom niet groter gedacht en
zo’n gesprek met Connexxion op een landelijk niveau tillen, zodat ineens
inzicht ontstaat in álle busroutes? “Er is van alles gaande in afzonderlijke
gemeenten. Maar om het opendatabeleid echt verder te helpen zou het
goed zijn om uit te zoeken wat werkt en dat uit te rollen over de rest van
de gemeenten.”
Gewoon
Want één ding is duidelijk: open data hebben de toekomst. Ze zullen
steeds belangrijker worden – en daarmee ook steeds gewoner. Paul
Suijkerbuijk: “Over vijf jaar hebben we het niet meer over open data,
omdat die dan gewoon deel uitmaken van het beleid.” Dat kan Tim Aarts
niet snel genoeg gaan, want voor praten over open data loopt volgens hem
geen ambtenaar warm. “Open data als zodanig zijn geen issue. We kunnen
beter focussen op de inhoud en laten zien wat je met die data kúnt. Dat
betekent dat je moet zeggen: ‘We gaan de bereikbaarheid aanpakken, de
zorg verbeteren of de vitaliteit van de gemeente vergroten.’ Dan haal je
open data uit de wereld van de nerds en wordt het iets van de dagelijkse
praktijk.”
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Aan het begin van de negentiende eeuw vernielden kwade
Engelse ambachtslieden weefgetouwen en spinmachines
in fabrieken. Ze waren bang dat deze machines hun werk
zouden overnemen. Tweehonderd jaar later is de robot de
kwade genius die ons werkeloos thuis achter de geraniums
laat zitten. Is er nog hoop?

De robots komen eraan!
“R

obots zijn goedkoop, snel,
nooit ziek, werken 24 uur
per dag, vragen nooit om loonsverhogingen, worden niet vertegenwoordigd
door vakbonden en staken niet. Voor
een aanzienlijk deel van de bestaande
banen zijn zij daardoor in staat om
werknemers te vervangen”, zei minister
Asscher van Sociale Zaken eind september op een congres over robotisering.
Al in 1930 verwoordde Keynes deze
angst voor technologische werkeloosheid. Is het realistisch of overdreven te
denken dat technologie sneller banen
doet verdwijnen dan dat we in de veranderde wereld nieuwe arbeidsplekken
kunnen creëren? Bij Apple-leverancier
Foxconn in China staken goedkope productiekrachten voor méér arbeidsuren,
nu robots ervoor gezorgd hebben dat ze
steeds minder lucratieve overuren kunnen draaien.

Door Daniëlle Jansen
Beeld Seger van Wijk/
Cliffhanger Visuals
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Doemscenario’s
Moeten alle taxi- en buschauffeurs
of treinmachinisten zich gaan omscholen als we over twintig jaar allemaal
in zelfrijdende auto’s de weg op gaan?
Misschien kunnen we eindelijk de
kosten van onze zorg naar beneden
brengen als we geen extra handen,
maar juist meer koud staal aan het
bed hebben staan als zorgrobots de
zorg voor patiënten overnemen. In het
Europese project ‘Robot companions for
citizens’ wordt gewerkt aan menselijke
robots die de mantelzorg aan ouderen
en patiënten gaan geven. En bye bye
barista, en hello Espress-robot in de
hipster coffeebars. En wat te denken
van tEODor, een robot in dienst bij de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie
(EOD). Deze man of steel wordt ingezet
bij het onschadelijk maken van bermen autobommen.
De lijst met banen die op de tocht
lijken te staan groeit gestaag. Carl
Benedikt Frey en Michael Osborne van
de Universiteit van Oxford schetsen het
doemscenario dat bijna de helft van
onze huidige banen binnen twintig jaar
te vervangen is door digitale technologie. Verdwijnende banen door moder-
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nisering is natuurlijk geen nieuw probleem. De afgelopen eeuwen bestonden
er talloze beroepen die in onze tijd al
lang niet meer bestaan. Door de huidige technologische ontwikkelingen van
computers en internet gaan deze veranderingen tegenwoordig wel razendsnel. Een groot gedeelte van de huidige
scholieren en studenten wordt opgeleid
voor banen die over tien à twintig jaar
niet eens meer bestaan. Komen er ook
deze keer wel weer nieuwe banen voor
in de plaats?

Metgezel
De Britse minister van OCW David
Willets is het in grote lijnen eens met
de bevindingen die de ING in haar rapport presenteerde. Tijdens het congres
The Rise of Robots gaf hij aan dat hij
denkt dat er inderdaad banen verloren
zullen gaan. Maar hij benadrukte dat de
arbeidsmarkt juist verandert en er op
andere plekken weer andere en nieuwe
banen ontstaan. In tegenstelling tot
Asscher die vooral vreest dat ‘lagelonenbanen’ zullen verdwijnen, zijn het
volgens Willets juist de hooggeschoolde
werkers die moeten vrezen voor het verlies van hun baan. “Het is makkelijker
robots cognitieve zaken als accountancy
en dergelijke aan te leren, dan om een
bejaarde een kopje thee in te schenken”, aldus Willets. Blom raadt ons aan
de robot te zien als metgezel en niet als
vijand. Maar misschien hoeven we hen
voorlopig nog niet te leren de geraniums
water te geven.

Meer welvaart
Marieke Blom van het Economisch
Bureau van de ING gelooft niet in het
geschetste doemscenario. Arbeidsbesparende technologie – robots – levert
volgens haar onderzoek juist extra
productiviteit en hogere welvaart op.
Volgens Blom zorgen specifieke kenmerken van de Nederlandse economie ervoor
dat robots juist als een kans gezien
moeten worden omdat ze leiden tot
hogere welvaart en juist meer nieuwe en
ándere banen. Voor de open economie
van Nederland – uitermate gericht op
export – is het gunstig als we producten
tegen lagere kosten kunnen (blijven)

2.0

produceren, volgens de ING. Zo blijft onze
export concurrerend binnen de EU en
daarbuiten.
Deze andere werkelijkheid eist nieuwe vaardigheden en flexibiliteit. En ook
daar staan we als Nederlanders bekend
om. ING onderzocht hoe Nederlanders
zelf de kans inschatten dat hun werk
door robots wordt vervangen. De meeste
mensen zien technologie als positief
(36 procent) of neutraal (38 procent)
voor hun kansen op de arbeidsmarkt.
Eén op de vier ziet technologie juist
als negatief voor hun eigen kansen. En
dat is toch heel wat positiever dan de
47 procent waar Frey en Osborne voor
vrezen. Blom: “De vraag die Nederland
verder helpt is niet hoe we ons moeten
ontwikkelen ondanks de opkomst van
robots, maar hoe we de kansen kunnen
grijpen die voor ons land dankzij de
robots ontstaan.”
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B o r s j e

‘Computer says no’
M

Focus

Luisteren

ijn moeder werkte in de jaren
zestig van de vorige eeuw met
veel plezier in de spoelkeuken van een
ziekenhuis. Totdat er een leidinggevende
kwam die het werk van de dames ging
klokken. Over was de pret, ze werden
tot machines gedegradeerd. Mijn moeder
zegde haar baan op.
Het idee dat machines bepalen hoe
we werken en dat een mens zich er maar
naar te voegen heeft is fascinerend. Veel
kantoorautomatisering is erop gericht om
de levenscyclus van documenten te begeleiden. Dat past keurig in een stroomschema: input, throughput, output. En
dan is dat de realiteit. Onveranderbaar.
Iedereen moet met ‘het systeem’ gaan
werken. Zo doen we dat hier. Gemopper
alom. Maar ja, het is het systeem, hé?
Positief eraan is dat het een gezamenlijke
vijand creëert, wat weer een saamhorigheidsgevoel oplevert. Zoiets als een gezamenlijke traumatische ervaring.

Overleg

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

Marie Louise Borsje
Netwerk Ambtenaar 2.0

We stinken er ook vol in. ‘Computer
says no’. Ofwel, dit is het systeem, niemand is verantwoordelijk en niemand kan
het veranderen. In een ICT-blad is de link
naar ICT-systemen snel gelegd, maar ook
organisatiestructuur is zo’n systeem of
het plaatsingsproces (bij reorganisaties)
of de planning&control-cyclus. Het is nou
eenmaal zo, zo moet het hier. Een rake
opmerking kwam van Saskia Stuiveling*
over de vorming van de Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit: “NVWA heeft wel
gepiept, maar niet hard genoeg”. Hoezo
‘computer says no’? Blijf bij de les. Er is
maar weinig wat door mensen bedacht is
dat niet door mensen veranderd kan worden. Systemen zitten tussen je oren.
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Machines en computers zijn ervoor om
ons het werk lichter te maken en meer
ruimte te geven aan ‘mens’ zijn. Web
2.0, het interactieve internet, was voor
mij een echte eye-opener. Zie, het kan,
technologie die sociaal zijn ondersteunt
en intuïtief is. Je voelt dat het klopt. Het
werkt lekker. Ik pleit niet voor anarchie.
Als je bij iedere handeling opnieuw moet
nadenken, is dat slopend. Een systeem
moet de werkwijze van de medewerker
volgen. Dat vind ik prettig aan de opzet
van Pleio. De digitale samenwerkingsruimten die ik eerder meemaakte gingen
uit van organisatiegrenzen.
Vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar en de opdrachtgever is het begrijpelijk: iemand moet tenslotte de rekening
betalen. Maar het klopt niet met hoe
een ambtenaar werkt: maatschappelijke thema’s houden zich niet zo aan
organisatiegrenzen.
Ooit hoorde ik een ambtenaar bij een
bijeenkomst beweren dat er geen alternatief was dan te gehoorzamen aan het
systeem. Martijn Aslander maakte daar
meteen korte metten mee: “Je kiest er
zelf voor om dit werk te blijven doen. Je
kunt nee zeggen.”
Behalve ‘nee’ zeggen en eruit stappen
is er natuurlijk nog een keuze: pak die
koe bij de horens en doe er wat aan.

* http://www.pm.nl/artikel/3217/
de-kamer-zit-er-meer-bovenop
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Open Source Prothese
D

e operatie in Utrecht laat zien dat 3D-printen als
techniek volwassen aan het worden is en welke
ongekende mogelijkheden dit biedt voor de geneeskunde.
Het vervangen van een schedel is een, zeker voor medische
leken, verbluffende prestatie. Toch was het feit dat men in
staat is een schedel te vervangen niet het enige dat opviel,
wat ook opviel was het product waarmee die schedel werd
vervangen: een 3D-geprinte prothese. Toch laat het voorbeeld beperkingen zien. Het UMC is een modern ziekenhuis
met dito faciliteiten en middelen.
Robohand
De oprichters van e-NABLE, de ‘3d Mechanical Hand –
Maker Movement’, zien die beperkingen niet. Hun gelijk
wordt bewezen door het verhaal van Peregrine Hawthorn.
Met 50 dollar aan materiaal weten Peregrine en zijn vader
door online samen te werken in korte tijd een kunsthand
voor hem te maken. Een hand die voor hem een wereld van
verschil uitmaakt. De hand van Peregrine laat niet alleen de
fantastische mogelijkheden van 3D-printen zien, maar laat
vooral zien hoe krachtig deze techniek is als je die koppelt
aan open source en aan een community.
Peregrine en zijn vader konden gebruikmaken van de
ervaringen van twee onbekenden: Ivan Owen en Richard van
As, een instrumentenmaker uit de VS en een timmerman
uit Zuid-Afrika. Ze troffen elkaar bij toeval via internet en
zetten hun kennis in om een handprothese te maken voor
een klein kind. In 2012 gaven ze de ontwerpen voor hun
Robohand weg als open source, zodat iedereen die een dergelijke handprothese nodig heeft er zelf één kan (laten)
maken. Wat oorspronkelijk begon als een paar mensen
die een kind in nood wilden helpen is in de vorm van
e-NABLE uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Een beweging van knutselaars, ingenieurs,
3D-print-enthousiastelingen, ergotherapeuten,

Eerder dit jaar kwam het UMC
in Utrecht uitgebreid in het
nieuws met de vervanging van
een schedel door een
3D-geprinte schedel. Niet iets
om direct thuis te proberen.
Of misschien toch wel?
De e-NABLE community
laat zien dat er met
3D- printtechnieken en
open source deuren open
gaan die anders gesloten
zouden blijven.

Door Dirk Jan van der Wal
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hoogleraren, ontwerpers, ouders, gezinnen, kunstenaars, studenten, docenten en mensen die een verschil willen maken.
Potentie
Ze bundelen hun krachten om te innoveren, te ontwerpen en op die manier een ‘helpende hand’ te bieden aan hen
die het nodig hebben. Ze doen dat door onderdelen voor ze
af te drukken, door een volledige prothese te bouwen of
door hen te helpen om zelf een prothese te maken. Mensen
over de hele wereld printen vingers en handen voor anderen
die ze nooit zullen ontmoeten. Over participatiemaatschappij gesproken.
Het voorbeeld van e-NABLE en Peregrine laat zien dat
wanneer je de techniek van het 3D-printen combineert met
het open-sourcegedachtegoed, er een wereld van mogelijkheden opengaat. Misschien niet zo geavanceerd als het UMC
heeft laten zien, maar wel met een grote impact op het
leven. En dan staan we, relatief gezien, nog maar aan het
begin van de ontwikkeling van het 3D-printen. Dat belooft
wat voor de toekomst.
Peregrine, zijn vader en e-NABLE laten zien dat de toekomst er al is, als je elkaar maar weet te vinden. Ze laten
ook zien dat de netwerken waarin mensen samenwerken veel
verder gaan dan hun eigen omgeving. Ook in Nederland zijn
er mensen en organisaties die een bijdrage leveren aan dit
initiatief. De participatiemaatschappij gaat (ver) over landsgrenzen heen.
Het verhaal laat ook zien dat overheden geen regie
(meer) hebben op wat er gebeurt. Los van de vraag of het
zou lukken om daar regie op te krijgen is het maar de
vraag of we dat moeten willen. Een deel van de kracht van
community’s zoals e-NABLE ligt bij het ontbreken van die
overheidsbemoeienis en van buitenaf opgelegde regels. De
innovatieve kracht komt voort uit het feit dat iedereen
ongebreideld kan voortborduren op het werk van anderen
en zelf kan bepalen hoe hij bijdraagt en in welke richting de
innovatie gaat. Zo kan alle energie zich richten op het helpen van anderen en niet op het voldoen aan regels.
De impact van e-NABLE in Nederland is nog beperkt.
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Zo kan alle energie
zich richten op het
helpen van anderen
en niet op het voldoen
aan regels
We hebben hier goede zorgverzekeringen en voorzieningen
en mensen hoeven niet zelf hun prothese te maken of te
betalen. Maar het systeem staat vanwege de toenemende
kosten onder druk. Worden we in de toekomst ook voor een
prothese naar de 3D-printshop op de hoek gestuurd?
Dirk Jan van der Wal (@DirkJanvdWal) is werkzaam als
zelfstandige professional en secretaris van stichting Pleio.
Dit artikel is gebaseerd op een blog van Peregrine Hawthorn
op opensource.com geschreven onder de Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 licentie.

Scan de QR-code
voor meer informatie
over e-NABLE
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De klant is tevreden
Na het bedrijfsleven
stappen ook steeds
meer gemeenten af
van het meten van
klanttevredenheid als
indicator voor kwaliteit
van de dienstverlening.
Een aantal gemeenten
experimenteert met
de Net Promoter Score
(NPS) en de Customer
Effect Score (CES).
Bieden deze methoden
een beter alternatief?

Door Tim Aarts
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raditionele klanttevredenheidsonderzoeken richten zich op kwantiteit. Vragenlijsten zijn erop gericht om veel informatie in te
winnen, terwijl respondenten minder moeite nemen voor het invullen.
Bijna alle gemeenten scoren een ruime voldoende. Een 6,5 of hoger is heel
gewoon. Met een dergelijk cijfer is het lastig om intern de druk hoog te
houden om de score te willen verbeteren, terwijl klantonderzoek ook uitwijst dat overheden veel efficiënter kunnen werken.
NPS-methode
In reactie hierop namen zeven publieke organisaties in 2013 het initiatief om te experimenteren met NPS: Net Promoter Score. NPS onderzoekt
of een klant bereid is om een goed woordje te doen voor de gemeente. In
een erg korte vragenlijst geeft de respondent een cijfer over de mate waarop hij de afgenomen dienst aanbeveelt én een verklaring voor dat cijfer.
Voor een publieke organisatie zijn dit spannende vragen. Het idee leeft dat
burgers en ondernemers erg kritisch zijn over de processen bij gemeenten,
maar dat hier weinig aan te doen valt. Dit bleek echter al snel niet waar
te zijn. Zowel respondenten als de deelnemende gemeenten waren enthousiast over de meetmethode en de verbeteringen die hieruit voortvloeiden.
In een evaluatie in opdracht van BZK worden vooral de eenvoud en de
concrete adviezen gewaardeerd. Iedere medewerker in de organisatie wordt
direct aangesproken door de klant op de gevolgen van het werkproces. Dit
levert meteen bruikbare informatie op en de klant profiteert hier direct
van. Er zit echter een praktisch nadeel aan NPS: de methodiek is niet
inzetbaar voor alle diensten.
CES-methode
Net als NPS richt ook Customer Effect Score (CES) zich op een korte
vragenlijst, waarbij de nadruk veel meer ligt op het gemak van de dienst.
Verder werkt het meten van de CES vergelijkbaar: de klant geeft een cijfer
over het gemak van de afgenomen dienst en een verklaring voor dat cijfer.
De gemeente krijgt zo snel inzicht in de verwachtingen en wensen van de
klant over de processen. Het is vaak eenvoudig om het proces vervolgens
aan te passen aan de inzichten uit het onderzoek. Veel adviezen kunnen
dezelfde dag nog worden opgevolgd. CES draagt daardoor direct bij aan het
continu verbeteren van werkprocessen. Het geeft aandacht aan de problemen waar de klant tegenaan loopt, terwijl het de medewerker inzicht geeft
in de effectiviteit van de eigen werkwijze. Bovendien is CES inzetbaar voor
alle diensten van een gemeente.
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Wat nu?
Zowel NPS als CES richt zich op bestaande processen en klanten, terwijl niet iedere burger regelmatig een dienst afneemt van de gemeente.
Een volledig alternatief voor klanttevredenheid kunnen zij daarom niet
vormen. Toch beschikken beide indicatoren over een enorm potentieel. Uit
onderzoek blijkt dat NPS en CES zorgen voor herhaalgedrag bij klanten.
Voor gemeenten betekent dat ze het kunnen gebruiken om sterker te sturen op het digitale kanaal. Daarnaast maken NPS en CES ook de dienstverlening concreet voor medewerkers. Klanten worden betrokken bij het
verbeteren van de organisatie en medewerkers zien wat een klant werkelijk vindt van de procedures die zij bedenken. Met name in organisaties
die zich bezighouden met procesoptimalisatie zullen CES en NPS daarom
veel toegevoegde waarde brengen.

Net Promoter Score (NPS)
De NPS-methode is simpel: een klant geeft een score aan de
mate waarop hij/zij de dienstverlening aanbeveelt aan een ander en
waarom deze score gegeven wordt. Dit levert inzicht in de klantbeleving én geeft aan hoe een gemeente hier invloed op kan uitoefenen
door het proces te verbeteren. Het gaat om drie vragen: In hoeverre
verwacht u – op een schaal van 0 tot 10 – dat u tegen een vriend,
familielid of kennis positief praat over uw ervaring met de dienstverlening waarvan u gebruik heeft gemaakt? Waarom geeft u deze
score? Wat zou er beter kunnen?
Daarnaast wordt geadviseerd om ook de ‘feedbackloop’ te sluiten
door ervoor te zorgen dat respondenten weten wat er gebeurt met
hun terugkoppeling. Hierbij wordt een score verkregen door het
percentage promoters (personen die een 9 of 10 geven) af te trekken
van de detractors (personen die een 6 of lager geven).
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Customer Effect
Score (CES)
De CES-methode is ook een
combinatie van een gesloten en een
open vraagstelling. Het gaat om
drie vragen: Hoeveel moeite heeft
het u persoonlijk gekost om bij het
laatste contact uw verzoek af te
handelen? (De score is van 1, erg
weinig moeite, tot en met 5, erg veel
moeite). Waarom kostte het u veel
of weinig moeite? Wat zijn concrete
verbeterpunten?
De score op vraag 1 is hierbij het
percentage personen dat positief
oordeelt min het percentage personen dat negatief oordeelt. De CES
varieert hierdoor altijd tussen de
+100 en -100.

NPS = % Promoters - % Detractors
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