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Terwijl Den Haag op jacht was naar een verdwenen bonnetje, was
de rest van Nederland in de ban van het wildlife. In Purmerend vloog de terror-oehoe
joggers, fietsers en wandelaars in het haar en in het oosten zwierf een eenzame wolf door
woonwijken en over bedrijventerreinen als lijdend voorwerp in een smartphone-safari.
Uiteindelijk liep alles naar goed Nederlands gebruik met een sisser af. In Purmerend stak
iedereen gewoon buiten een plu op. En de wolf, die had het na Hoogezand-Sappemeer
wel gezien – geef haar eens ongelijk – en liep terug naar Duitsland.

De plaatselijke bestuurders waren echter bijna verdwaald in

Schakelen
tussen beleid,
organisatie
en ICT?

Informatiemanagement
Academie
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.

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

Masterclasses
– Storytelling
– Politiek handelen binnen informatiemanagement
– Strategisch omgaan met de Digitale Overheid
– Workshop Graphic Facilitation
– Businesscases: the do’s and don’ts

eigen Wolvenplan 2.0 doet daar nog een schepje bovenop. Ambtenaren, boeren en jagers
toetsten in een serious game in de bossen de fictieve wolvenpraktijk aan de regelgeving
en stelden allerlei protocollen op: ‘Schaapskudde aangevallen’, ‘Roedel vestigt zich op de
Veluwe’.
De werkelijkheid doet zelden wat het papier voorspelt. De wolf zou de mens mijden en
zich verplaatsen door bos en over veld. Mooi niet, zo bleek op Twitter: ‘Sta je te wachten
bij de Action, loopt er ineens een wolf voorbij’.

Ook Digicommissaris Bas Eenhoorn staat voor een dekselse
taak om wat er op papier staat werkelijkheid te maken: de Generieke Digitale
Infrastructuur. Hij overtuigde in ieder geval wel het publiek op het iBestuur Congres
dat hij niet de machteloze figuur is die de commissie-Elias van hem maakte. Hij kan

Dit jaar starten de volgende opleidingen:
Verbindersopleiding
– 22e Verbindersopleiding

een woud van regels: complexe Europese regelgeving beschermt de Canis Lupus en ons

namelijk altijd de hulp van zijn grote broer in roepen, het kabinet. Maar misschien wel
19 mei 2015

het grootste obstakel op weg naar die digitale overheid is de ontbrekende financiering en
daar zal hij toch voor bij het kabinet moeten zijn. Wie neem je mee om het tegen je grote

12 mei 2015
18 mei 2015
4 juni 2015
29 september 2015
15 oktober 2015

Maatwerktrajecten
Een opleiding afstemmen op uw organisatie? IMAC ontwerpt ook maatwerktrajecten,
bijvoorbeeld voor bestuurders om zich te bekwamen in goed (ICT) opdrachtgeverschap.

broer op te nemen? Wij volgen hem bij zijn queeste op de voet.

Peter Lievense
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Btw-fraudeurs pakken met big data [56]
Zorginnovatie
Weg met de drempels [58]

Even geen nieuwe dingen bedenken
Roadmap Digitaal 2017 [60]
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iBestuur magazine is er ook digitaal!
Elk kwartaal op de mat, als pdf via
iBestuur.nl en via de iBestuur app
voor iPhone/iPad. Download gratis in de
app store.

Partners
Capgemini [68], Centric [84],
CGI [40], Everest [20], IBM
[62], KPN [32], Pegasystems
[26], PinkRoccade [74]
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Mastercourse

Architectuur

Woensdag 27 mei

Visie op Architectuur in verschillende domeinen
Master: Hans Mulder

Case: Nederlandse Spoorwegen met Sander Meijer

Vanuit de ICT-hoek wordt

U bent bestuurder of professional bij een depar-

architectuur naar voren

tement, uitvoeringsorganisatie of gemeente en u

geschoven als een instruHans Mulder, Universiteit Antwerpen /
Antwerp Management School - Enterprise
& IT architectuur / Publiek Management

ment waarmee het management grip krijgt op ontwik-

Woensdag 3 juni

keling en inzet van ICT. Het

Architectuur in de publieke sector

management ziet architec-

Master: Maarten Hillenaar

Case: Rijkswaterstaat met Perry van der Weyden

Den Haag - 27 mei, 3, 10, 17 juni

Maarten Hillenaar is voormalig CIO
Rijksoverheid/adviseur PBLQ

tuur echter veelal als ‘iets
van de ICT-afdeling’. Hoog
tijd om eens nader in te

Woensdag 10 juni

Communiceren over Architecturen

zoomen op architectuur en

Master: Lineke Sneller

haar rol binnen publieke

Case: Complexe en risicovolle business

Lineke Sneller is hoogleraar Toegevoegde
waarde van IT bij Nyenrode Business
Universiteit

organisaties.

wilt een brug slaan tussen de missie van uw organisatie en de ICT. Deze mastercourse biedt een visie
en perspectief.
Vier avonden, vier masters, vier cases en
Marcel Thaens.

Van 17.00u tot 20.00u, met
eenvoudige maaltijd en borrel na.
Locatie: PBLQ HEC,
Van de Spiegelstraat 12, Den Haag
Uitgebreide informatie en inschrijven
op www.ibestuur.nl/academie

Woensdag 17 juni
iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de
Informatiemanagement Academie van PBLQ/ HEC.
Kennispartners: Centric, IBM, KPN.

De implementatie van Architecturen
Master: Diane Nijs

Case: KPN wordt simpel!

Diane Nijs is Lector Imagineering
NHTV Breda

www.ibestuur.nl/academie

Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse (4 bijeenkomsten)
bedragen 1150 euro. Als u inschrijft voor 1 mei betaalt u slechts 950
euro.

Gemeenten zullen
meer moeten delen
op het gebied van
informatisering,
‘ontschotten’ en samen
inspelen op nieuwe
wetgeving. Maar
ze doen maar al te
makkelijk een beroep
op hun autonomie.
Werk aan de winkel dus
voor Jan Westmaas, die
de VNG-commissie leidt
die daarover gaat.

Kunt u eens een voorbeeld geven van het werk van uw commissie?
“We krijgen in 2018 een Omgevingswet. Die brengt straks alles wat in
de ruimtelijke-ordeninghoek zit samen met de milieukant. Dat zijn twee
werelden van denken. Zeg maar de wereld van creatievelingen met die
van regelmakers en vergunningverleners. Wij als commissie denken nu al
na – aan de voorkant dus – wat dat betekent voor de informatiehuishouding. Hoe zorg je ervoor dat de programmatuur die straks nodig is ook op
tijd beschikbaar is en dat het wetgevingsproces gelijk oploopt met wat we
gaan maken?”
Wat is op dit moment het voornaamste obstakel voor de digitale
infrastructuur?
“Het gaat vooral om het ontschotten van domeinen. We zijn natuurlijk
heel erg sterk in het roepen van: dit is van mij, van de gemeente, van de
provincie, van het Rijk. Terwijl het juist moet gaan om het vanuit alle hoeken en gaten dingen bij elkaar brengen. Als je die schotten niet weghaalt,
wordt het wel heel ingewikkeld. Dan ga je heel ingewikkelde discussies
voeren terwijl je ook met een paar mensen kunt afspreken dat je het gaat
regelen!”

Jan Westmaas, voorzitter VNG-commissie D&I

Niet meer zeuren
over autonomie
Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Jan Westmaas is burgemeester van Meppel en voorzitter van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I) van de VNG. Dat gezelschap mag nadenken over hoe je uitvoeringsproblemen kunt voorkomen
bij toekomstige wetgeving en problemen oplossen daar waar er bij het nu
bestaande beleid en de nu bestaande wetgeving juist niet over werd nagedacht. Hoe maakt de werkvloer de bestuurstafel bewust?
“We hebben de informatisering op het bord van colleges gelegd die zich
jarenlang eigenlijk niet hebben afgevraagd wat er allemaal gebeurt als het
om informatie en ondersteunende ICT gaat en welke verantwoordelijkheid
zij daarvoor hebben. Daarnaast is er het feit dat allerlei wetgeving vroeger
als het ware bij gemeenten in de bus werd gestopt met de boodschap ‘u
regelt het maar’. Maar je ziet nu natuurlijk dat wetgeving ook heel erg
gekoppeld is aan digitale infrastructuur, dus het is niet alleen maar meer
hier is de Wet en u voert hem maar uit! Wetten kunnen vandaag de dag
alleen maar succesvol worden ingevoerd als de digitale infrastructuur op
orde is.”
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Dat vereist wel een goed overzicht bij de beslissers.
“Het probleem van informatie is lang geweest dat die geen plek had
aan de bestuurstafel. Als het daarover ging, dan stond er een miljoen op
de begroting en dan dacht iedereen tsja, dat zal wel. De bewustwording
om te willen weten waar dat geld in gaat zitten en de vraag of we dat wel
nodig hebben, die is ook groter geworden. Dat bewustzijn groeit, net zoals
de vraag of we in Nederland bij de gemeenten niet 393 keer hetzelfde zitten te doen met daarnaast nog de waterschappen, de provincies en het
Rijk.”
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Wat is er toch zo bijzonder aan de gemeentelijke ICT dat het nodig is
het allemaal anders aan te pakken?
“We moeten in Nederland een aantal zaken gewoon op dezelfde
manier aanbieden, via de overheidsbrede digitale infrastructuur. Dat wil
niet zeggen dat je dan je autonomie als gemeente opgeeft. Wie dat stelt,
is verkeerd bezig. Kijk, we maken allemaal een jaarrekening, daarbij
maken we allemaal gebruik van de paar boekhoudpakketten die daarvoor
in gemeenteland beschikbaar zijn. Vragen we ons dan bij dat boekhoudpakket af of dat past bij de identiteit of de autonomie van de gemeente?
Het enige waarvoor ik dat boekhoudpakket nodig heb is omdat ik daar
informatie in stop. Die informatie heeft wél iets met de identiteit van de
gemeente te maken. De autonomie van de gemeente zit hem in het feit
dat die informatie gemeentespecifiek is. Die heeft wat te maken met wat
een gemeente wil en doet en heeft gedaan en daaraan kun je de verschillen tussen gemeenten afmeten, niet aan de ICT-systemen die je daarbij
gebruikt. We moeten niet meer zeuren over autonomie.”
Gewoon net doen alsof er maar één overheid is?
“Ja, doe dat nou eens een keer! Zeker als het gaat om dit soort
zaken, want het gaat gewoon om een hulpmiddel dat je als versneller
kunt gebruiken om ons werk efficiënter en effectiever te kunnen doen.
Zodat burgers niet vijftien keer dezelfde vraag krijgen. Laten we nou
eens ophouden met ingewikkeld doen en met zeggen dit is mijn hokje
en dat is jouw hokje. En wie in die hokjes willen blijven zitten, moeten
dan toch minstens bereid zijn om de informatie die ze hebben samen te
brengen in knooppunten, zodat mensen die de informatie nodig hebben
om bijvoorbeeld een vergunning te verlenen er ook bij kunnen.”
Digicommissaris Bas Eenhoorn pleit in zijn Diginota voor meer doorzettingsmacht en minder gepolder om tot samenhang tussen de digitale
overheidsstrategieën te komen. Mee eens?
“Dat juichen we zeer toe. Ik wil dat we in Nederland tot afspraken
komen over hoe wij omgaan met de digitale infrastructuur van de overheid, in al zijn gelaagdheid. Laat iedereen nou eens ophouden met zijn
eigen dingetje te doen. Kijk, we hebben als Nederland digitaal een grote
voorsprong op heel veel landen in de wereld, maar als het op de overheid
aankomt, dan zitten we weer allemaal onze eigen dingetjes te doen, los
van elkaar en onsamenhangend.”
Eenhoorn heeft het over de noodzaak van een andere sturing en het
daarmee slopen van ‘heilige huisjes’. Noemt u eens zo’n huisje dat wel
gesloopt kan worden?
“Dat heilige huisje is dat we allemaal onze eigen dingetjes doen. Zo
van: wij zijn de gemeente en we weten zelf wel wat we nodig hebben.
Dat we denken dat we allemaal op onze eigen manier vergunningen moeten afgeven of dat er specifieke boekhouding zou bestaan voor de eigen
gemeente. Zeker, zo zijn we ooit begonnen en het heeft de overheid wel
een beetje gedigitaliseerd, maar zo kan het niet langer. We kunnen veel
sneller, de ‘vrijblijvendheid’ voorbij zou ik willen zeggen. Het kan allemaal zoveel beter en sneller. Je kunt naar een 24/7-dienstverlening.”
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Moet de overheid digitale communicatie niet gewoon verplicht voorschrijven, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst doet bij de aangifte
omzetbelasting?
“Ik vind het uitgangspunt dat de overheid digitaal communiceert
heel goed. Over tien jaar vindt iedereen ook dat dat heel normaal is. De
nieuwe generatie zal zich niet kunnen voorstellen dat het ooit anders
was en voor degenen die het niet kunnen moet je natuurlijk wel een
apart fysiek kanaal houden. In Meppel communiceren we digitaal. De
Berichtenbox van MijnOverheid, waar we op zijn aangesloten, vind ik
een mooi instrument voor digitale communicatie. We adverteren niet
meer in de huis-aan-huisbladen en iedereen vindt dat prima. En op het
moment dat je bepaalt dat ruimtelijke ordeningsplannen digitaal worden
gemaakt, dan zie je dat het ook gaat werken. Toen kwam de digitale
communicatie daarover pas op gang.”
Hoe kan het dat gemeenten zo traag aansluiten op die Berichtenbox?
“Ja, dat verbaast mij ook, moet ik zeggen. Het is soms onbekendheid met de mogelijkheden. Overigens kunnen inwoners van ruim twintig gemeenten, waaronder Amsterdam en de acht gemeenten van het
belastingkantoor Twente, post in de Berichtenbox ontvangen. Dat gaat
bijvoorbeeld om berichten over de WOZ-aanslagen of het verlopen van
een paspoort of rijbewijs.”
Onbekendheid? Als je naar een digitale overheid wilt is zoiets als die
Berichtenbox als communicatiekanaal toch corebusiness?
“Dat ben ik met u eens. Die box heeft heel veel mogelijkheden.
Ik zou heel graag zien dat dat gaat gebeuren. Je zou eigenlijk bij je
geboorte al een MijnOverheid Berichtenbox moeten krijgen en later
zelf ook moeten kunnen bepalen wie wat mag doen met de gegevens
die daarin zitten. Dat ding dus zelf gaan beheren. Dat mensen ook zelf
bepalen welke combinaties de overheid daaruit mag maken en welke
niet. Dan omzeil je ook een hoop veiligheids- en privacyproblemen die
je nu hebt als gemeente.”
Maar als je nou de indruk wekt dat de overheid in 2017 digitaal
is, dan moet zo’n Berichtenbox toch prioriteit hebben bij al die 393
gemeenten?
“Ja. Dat proberen we ook steeds te benadrukken.”

Laat iedereen nou eens
ophouden
met zijn
eigen
dingetje te
doen

Zou u niet eens willen zeggen: het moet gewoon?
“Elke gemeente heeft nog steeds zijn eigen beslisbevoegdheid, maar
het zou wel heel erg helpen als we zouden zeggen: dit gaan we gewoon
doen en per 1 januari 2017 is het gebeurd. Dat zou op een algemene
ledenvergadering van de VNG kunnen worden uitgesproken.”
Dan is de komende VNG-voorjaarsvergadering toch een mooi moment?
“We komen eind juni als commissie met voorstellen voor de ALV hoe
het verder moet met het tot stand brengen van de digitale infrastructuur in Nederland en over hoe we die kunnen blijven borgen, maar
daar zeg ik nu nog niets over. We willen wel een versnelling van de
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ontwikkelingen en meer bestuurlijke bewustwording voor de noodzaak
daarvan.”

i estuur
m o b i l i t y de be l e v i n g

Donderdag, 21 mei 2015
New Babylon, Den Haag
11.00 - 20.00 uur

iBestuur mobility - de beleving

Hét overheidscongres rondom mobility

De toekomst is mobiel, ook bij

Thema’s

de overheid. In interactie met

•> Architectuur / NORA

de samenleving en in de eigen

•> Security, privacy

bedrijfsvoering en primaire processen.

•> UX (user experience)

Er zijn plannen, pilots, competence en

•> App ontwikkeling

expertise centra, en apps natuurlijk.
Maar ook vragen en knelpunten, en
koudwatervrees.

•> Infrastructuur in de smart city en
werkomgeving
•> Publiek-private samenwerking

‘iBestuur Mobility, de beleving’, op

Mag ik eens een voorspelling doen? Bij de presentatie van die plannen
om de zaak te versnellen gaat u vragen om meer geld van de rijksoverheid.
“Als je ergens gemak van hebt, als je vindt dat iets belangrijk voor
je is, dan moet je ook bereid zijn om de kosten daarvan te dragen. En je
moet ook goed kijken of je nu niet veel te veel betaalt en of je niet meer
kunt doen met hetzelfde geld. Als gemeente heb je belang bij optimale
dienstverlening voor de inwoners en informatiebeleid wordt daar steeds
belangrijker bij. Dus als we ons daarvan bewust zijn en die weg willen
gaan, dan moet je dat ook bekostigen. Maar je kunt er ook grote besparingen mee behalen en slimmer inkopen.”
Hoe gaat u dat doen?
“We zitten steeds minder vast aan maar een paar leveranciers. Er
zijn ook steeds meer zaken open source te verkrijgen. We komen uit
een wereld waarin leveranciers dachten: als we nou dit of dat bouwen,
dan is dat misschien wel handig voor jullie. Dat kostte natuurlijk extra
geld, want de vraag of het nuttig en nodig was stond vaak niet helemaal
voorop. We kochten dingen met onderdelen die we niet gebruikten, maar
wél moesten afrekenen. De vraag ‘wat willen we nu echt hebben’ werd te
weinig gesteld.”
Kan de gemeente niet toe met software die ook gewoon in het bedrijfsleven wordt gebruikt?
“Niet alle software die de overheid gebruikt hoeft overheidsspecifiek te zijn. Je moet niet overal een niche van maken. We moeten in
het kader van het leveranciersmanagement veel meer ‘aan de voorkant’
komen. Zelf weten en formuleren wat je nodig hebt en niet de leveranciers laten raden wat je wel eens nodig zou kunnen hebben.”
Een aantal leden van uw commissie is actief als lid van een gebruikersvereniging van een leverancier, bijvoorbeeld Centric en Pink Roccade. Is dat
geen probleem nu er zoveel aandacht is gekomen voor integriteitsvraagstukken bij de relatie tussen overheid en ICT-bedrijven?
“Die gebruikersverenigingen zijn eigenlijk ooit ontstaan vanuit het
idee dat je dan zo’n leverancier meer input kon geven over wat je precies
wilt, aan de voorkant dus, vanuit de wens dat er programmatuur voor
de overheid moest komen. Nu zie ik voor die gebruikersverenigingen
meer de rol om zo’n leverancier te voeden met praktijkervaringen. Ik
zie geen bezwaar dat mensen daarin betrokken zijn, want het genereert
ook behoorlijk wat kennis, waar wij als commissie dan weer ons voordeel
mee kunnen doen. En let wel, wij besluiten niets hè, als commissie. We
proberen ambassadeur te zijn voor het verbeteren en versnellen van de
iOverheid.”

21 mei in Den Haag, is het congres dat
enterprise mobility op de kaart zet bij

Informatie en aanmelden op:

de overheid.

www.ibestuurmobility.nl

Keynotes, carousels, sessies, mobility tours, speedating, hackathon
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De vraag
‘wat willen
we nu echt
hebben’ werd
te weinig
gesteld
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V e r h o e f

Hoe CGI haar klanten
weerbaar maakt tegen

550.000.000
cyberaanvallen

Bandbreedte
Boerenbandbreedte
R

Zoveel cyberaanvallen handelen we bij CGI iedere
maand al af voor onze klanten. Met Managed
Security Services van CGI bent u beschermd.
Vanuit 10 Security Operations Centers wereldwijd
beschermen we uw missiekritische systemen en
bedrijfsinformatie.
Maak uw organisatie weerbaar
Mail naar cybersecurity.nl@cgi.com of kijk op
cginederland.nl/cybersecurity

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

cginederland.nl/cybersecurity
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ightmove, de Engelse Funda, geeft
tegenwoordig de beschikbare internetbandbreedte weer bij hun woningaanbod. Gebruikers prevaleren dit boven mobiliteit of buurtscholen. Breedband wordt
een dealbreaker volgens Engelse makelaars.
In Engeland betekent boerenbandbreedte
een waardedaling tot twintig procent ten
opzichte van vergelijkbare panden met
breedband. Het CPB heeft de marktwerking
in de telecom geëvalueerd. Beleidsmakers
hebben gezonde concurrentie in de digitale infrastructuur overschat. Terugkeer
naar een overheidsmonopolie wordt niet
uitgesloten. Concurrentie moet geen doel
op zich worden. Beleidsmakers en toezichthouders moeten een regierol nemen om
innovatie en investeringen vlot te trekken.
Digitale infrastructuur overlaten aan de
commercie werkt niet in het buitengebied.
In Gelderland bleek dat maar weer: een
hoog rendement en afschrijven over negen
jaar, en of de provincie maar wil meebetalen. Gelderland antwoordde met een eigen
bedrijf met een afschrijving van twintig
jaar en rendement op inflatieniveau, precies zoals het CPB voorspelde. Provinciale
Staten staan unaniem achter Glasvezel
Achterhoek BV. In zo’n businesscase kun je
ook een op peil blijvende OZB meenemen
in plaats van twintig procent waardedaling.
En natuurlijk afstandsonderwijs, digitale
zorg, veiligheid en andere zaken waar
lokale overheden de voordelen van genieten via de digitale snelweg. De businesscase
valt eerder positief uit als de benefits bij de
investeerder terechtkomen. Een kabelaar
int geen OZB.
Variant: ‘Deventer verdient fors aan
glasvezel’ kopt de Stentor. SallandGlas
krijgt een lening voor aanleg van glasvezel
tegen commercieel tarief. Deventer leent
zelf voordelig via de BNG. Da’s een beter

idee dan Icesave! Naast financiële creativiteit is ook technisch vernuft nodig om
breedband aan te leggen. Slimme en liefst
reeds bestaande infrastructuur zorgt voor
te overziene kosten. In de UK hangen ze
glas in de bovengrondse elektriciteitspalen. In Nederland gaat glas door het riool.
Buitengebieden worden aangesloten via het
persriool. Een Nederlands bedrijf heeft dat
ontwikkeld. Projecten van vijftig huizen
worden dan ineens rendabel. In Duitsland
en België denkt men aan glas via de waterleiding. Je kunt ook denken aan glas via de
brandleiding enzovoort.
Het is lovenswaardig dat minister
Kamp komt met subsidie voor breedband
in buitengebieden. Kamp wil een richtlijn
zodat aanbieders de fysieke infrastructuur
van andere netwerkbeheerders (waaronder
riool-, elektriciteits- en gasbeheerders)
kunnen gebruiken en kunnen aanhaken als
daar toch aan gewerkt wordt.
Het opstarten van dergelijke initiatieven is niet makkelijk. Niemand is er
namelijk van, maar iedereen vindt de
aanwezigheid van breedband vanzelfsprekend. Vaart maken met breedband, aldus de
verkiezingsprogramma’s. Maar nu nog even
doen. De burger wijst naar de gemeente,
die wijst naar de markt, de provincie, het
Rijk, Europa. Dit soort samenwerkingen
is hoogcomplex en het gevaar bestaat dat
men op elkaar zit te wachten, elkaar onbedoeld tegenwerkt, of dat de regie onvoldoende wordt ingevuld. De aanjagers zijn
toch echt de overheden. In een lijst van
43 breedbandinitiatieven in onze buitengebieden komen de woorden gemeente en
provincie 90 keer voor. Kortom, provincies,
gemeenten, creatieve financiële constructies, slimme rechtspersonen en innovatieve
marktpartijen maken gezamenlijk verglazing van buitengebieden mogelijk.
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Door Peter Mom
Beeld Wikimedia/Blinkerd

16

Toenemende bewolking

Twee grote
gemeenten, Den
Haag en Eindhoven,
stapten in een
gemeentecloudavontuur met een
piepklein bedrijfje
van een boomlange
kerel zonder blad
voor de mond. Wat
bewoog hen, wat
leverde het op en
hoe gaat het verder?

D

at 393 gemeenten dezelfde processen hebben,
maar allemaal hun eigen ICT regelen is raar.
Delen van oplossingen hebben gemeenten jarenlang
te weinig gedaan. Leveranciers hebben te weinig
generieke producten ontwikkeld, waardoor een lock-in
is ontstaan. Dat maakt het onhandig en duur”, aldus
verklaart Jan Willem Duijzer waarom hij vorig jaar
februari het ‘demonstratieproject’ GemCloud aanging.

“

Duijzer is CIO van Den Haag en organiseerde in
mei 2014 met Eindhoven en BZK het seminar ‘ICT voor
de overheid: leren hoe het anders kan’. Zojuist beantwoordde hij de vraag wat anders moest en waarom.
Aan Wouter van de Kasteele, Eindhovens hoofd
Informatisering en Beheer, dezelfde vraag. “De rol van
gemeenten verandert, evenals de verhouding met de
burger en met het Rijk. Daarmee verandert ook het
pakket eisen dat aan gemeenten wordt gesteld, en dus
tevens de ICT. Daarbij komt dat een bezuinigingsslag
het zoeken naar efficiënter en effectiever besteden van
middelen noodzakelijk maakt. En voor Eindhoven is
innovatie, ook marktinnovatie, een speerpunt.”

“De ICT-markt voor gemeenten wordt beheerst door
niet-open standaarden. Dat is geen voordeel als je voorzieningen wilt die deelbaar en schaalbaar zijn”, voegt Henri
Rauch toe, bij de pilot betrokken vanuit KING. “VNG en
KING waren betrokken als observerende partij. Wij zijn niet
tevreden over de marktwerking. We willen dat leveranciers
meer aansluiten bij de softwarecatalogus.” Hij doelt op de
GEMMA Softwarecatalogus, die online van 161 leveranciers
laat zien welke programmatuur ze maken en in welke mate
die aan standaarden voldoet. Volgens Rauch ‘een transparantietool, waarvoor de Europese Commissie belangstelling
heeft getoond’.
Het kleine bedrijf uit de inleiding is Gemboxx, in
2012 door Swier Jan Miedema gestart om de markt voor
overheids-ICT op te schudden. Miedema, zich waar hij kan
afzettend tegen de klant-leverancierverhoudingen in de
huidige overheids-ICT, zegt begin 2017 alle functionaliteit
uit de softwarecatalogus te willen aanbieden volgens het
GemCloud-concept. Dat houdt in dat gemeenten eenmalig
25.000 euro fourneren om lid te worden van een coöperatie en meewerken aan de realisering van een systeem
dat vervolgens in een gemeentecloud als SaaS (Software
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as a Service) beschikbaar komt voor andere leden. Deze
betalen geen ontwikkelkosten, maar een gering periodiek
gebruikstarief. Gemboxx heeft daartoe met het bedrijf JNet
GemCloud BV opgericht. In het pilotproject hebben de twee
gemeenten ook elk 25.000 euro ingebracht, evenals het
ministerie van Binnenlandse Zaken.
BZK wilde met deelname ‘aanvullende kennis opdoen
met betrekking tot acht beleidsthema’s die relevant zijn
voor een cloudstrategie’, aldus André de Kok van het
ministerie. Het tegengaan van lock-in had hoge prioriteit.
Daarmee hielden flink wat thema’s verband: exitstrategie
(kun je makkelijk de cloud uit?), standaardisatie, leveranciersonafhankelijkheid en herbruikbaarheid. Daarnaast
wilde BZK inzicht in cloud-implicaties voor de beleidsthema’s prikkels voor gebruik, privacy, beveiliging en
organisatieontwikkeling.
Meters maken
De Kok heeft de BZK-vragen ‘voor een deeltje’ beantwoord gekregen (het ministerie bewandelt voor de rest
andere wegen) en noemt als belangrijkste leerervaring: “De
kracht van de uitvoering. Het effect op de snelheid waarmee
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Positieve insteek
Van 25 leveranciers die ervoor hadden
getekend dat zij ervoor zouden zorgen ‘dat de
softwareproduct(en) uiterlijk 1 oktober 2014 technisch zijn aangesloten op CORV en dat deze softwareproducten bedrijfsklaar zijn voor ingebruikname
door gemeenten’ waren er eind februari veertien
zo ver. Die waren toen door een StUF-test en een
ketentest met de Raad voor de Kinderbescherming
en hadden minimaal één gemeente aangesloten.
Convenantpartij KING kent geen sancties voor
wie in gebreke blijft. Woordvoerder Kees Groeneveld: “We kiezen voor de positieve insteek. Leveranciers die voldoen worden vermeld op https://www.
visd.nl/secties/corv/leveranciers-gereed-voor-koppeling-corv en wie niet voldoet wordt niet vermeld.”
Behalve het genoemde aantal van veertien gerede
bedrijven stond daar eind februari als vijftiende nog
Regas ingepland voor een ketentest in januari.
Op https://www.softwarecatalogus.nl/leveranciers/addenda_signed_list/CORV publiceert KING de
25 ondertekenaars van het CORV-convenant.
Vergelijking van beide lijsten levert Conclusion
op als bedrijf met een werkende CORV-applicatie dat
geen convenantondertekenaar was. Ook het ingeplande Regas ontbreekt als ondertekenaar.
Zo blijven twaalf ondertekenaars over. Daarvan
zijn er zes die samenwerken met een of meer van
de veertien bedrijven van KING’s positieve insteek.
De zes overige bedrijven, die dus volgens KING verzekerden iets te gaan leveren, maar dat niet deden,
zijn BCT, Capgemini, GINO, Mozard, Osano en Vicrea.
iBestuur vroeg de CORV-leveranciers bij hoeveel
gemeenten hun applicatie draait. Van acht kwam
antwoord: GemCloud/KPN (91), PinkRoccade (57),
Centric (47), Topicus/Exxellence (26), Horlings &
Eerbeek (12), Obec (7), Solviteers (3) en Conclusion
(1). Als deze cijfers kloppen, zijn C2Wmo, C3Group,
Lost Lemon, Stipter, Xlab en ZorgNed samen goed
voor 149 gemeenten, gemiddeld 25 elk. Diverse
leveranciers zien GemClouds ‘Digitale Deurmat
CORV’, een standalone-applicatie, als tijdelijk en
benadrukken dat de marktverhouding flink kan
wijzigen als ze die inruilen voor een definitieve
oplossing, geïntegreerd met de overige gemeentelijke informatievoorziening. GemCloud relativeert die
verwachting: het komt ook met zo’n geïntegreerde
CORV-applicatie.
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dingen kunnen worden gerealiseerd. Niet: logisch ontwerp, functioneel
ontwerp, technisch ontwerp en dan programmeren, maar meteen beginnen met waar de uitvoering behoefte aan heeft. In kleine stapjes concreet
meters maken.” De Kok memoreert dat Eindhoven begin november de eerste gemeente was met een, in de pilot ontwikkelde, aansluiting op CORV
(berichtenverkeer over jeugdigen tussen justitiële partijen en gemeenten)
en dat inmiddels negentig andere gemeenten dezelfde voorziening gebruiken. “Blijkbaar bestaat behoefte aan deze vorm. De snelheid en kwaliteit
in relatie tot de kosten, het is zeer aantrekkelijk voor gemeenten.”
Beide gemeentelijke zegslieden onderstrepen hetzelfde: snelheid,
kwaliteit, lage kosten, en Duijzer voegt er nog kennis van zaken en vasthoudendheid als competenties van GemCloud-boegbeeld Miedema aan
toe. Over diens aanpak zegt hij: “Afscheid van de watervalmethode. De
programmeur zit naast eindgebruikers, bouwt op dag één een oplossing,
verbouwt die met eindgebruikers op dag twee, drie en vier en is klaar op
dag vijf.”
Maar Den Haag behoort niet tot de gemeenten die de Eindhovense
CORV-oplossing ook gebruiken. En Eindhoven heeft het Haags Integraal
Systeem voor het sociale domein niet overgenomen. Hoe kon in de pilot
dan de herbruikbaarheid worden aangetoond?
Pilot succesvol
Daarover, en over of dat wel moest, lopen de mededelingen uiteen.
Rauch zegt dat het geen pilotdoelstelling was. Van de Kasteele stelt over
het regiesysteem voor het sociale domein: “Wij waren al een eind op weg.
Na twee weken was duidelijk dat het met de Haagse voorziening niet
ging.” En Duijzer: “De pilotdeelnemers dachten in het begin: we rollen het
even uit over Nederland. Maar daarvoor zijn bestuurlijk en juridisch nog
wel wat stappen te zetten.” Een eindrapportage, die volgens Miedema in
de afsluitende bijeenkomst over de pilot formeel is vastgesteld, noemt als
doelstelling: “verkennen/demonstreren of het gemakkelijk mogelijk is om
ICT te delen tussen gemeenten/overheidsorganisaties.” Intussen kunnen
gemeenten en KING zich wel vinden in de conclusie dat de pilot ‘succesvol’
was, waarbij Rauch zelfs spreekt van ‘revolutionaire nieuwe manieren van
systeemontwikkeling en bekostiging’.
Met 91 gebruikers is de deelbaarheid van de ‘Eindhovense’ CORVapplicatie, ofschoon buiten de pilot, bewezen. Van medegebruik van het
Haagse socialedomeinsysteem is het dus niet gekomen. Hoewel Duijzer de
pilot geslaagd noemt en zich onder de indruk toont van Miedema’s prestaties, gebruikt ook Den Haag zelf het niet. Het is een tijd gebruikt, maar
de gemeente heeft na een onderhandse aanbesteding in juni COOLprofs
opdracht gegevens de applicatie iSWT, voor de ondersteuning van sociale
wijkteams, te ontwikkelen. Volgens Duijzer werkte de GemCloud-oplossing
‘technisch adequaat’, maar viel de gebruiksvriendelijkheid tegen, stagneerde door het uitblijven van medegebruik de doorontwikkeling en zou alleen
Den Haag die moeten betalen. Miedema schrijft de mindere gebruiksvriendelijkheid toe aan een afdelingshoofd dat specificaties opstelde zonder
raadpleging van de werkvloer en niet bereid was tot aanpassing toen de
werkvloer ontevreden was over het resultaat. Doorontwikkeling wilde

hij na zijn eerdere investeringen niet voor zijn rekening nemen, temeer
‘omdat Den Haag niet meewerkte aan mijn pogingen de coalitie uit te
breiden’.
Coöperatie
Den Haag doet (evenals overigens BZK) ook niet mee in een inmiddels gestart vervolg. Eindhoven wel, VNG en KING blijven observeren, en
met Boxtel en Woerden participeren nu drie gemeenten. Zij hebben de
Tilburgse hoogleraar Ondernemingsrecht Ruud Galle, ook directeur van een
expertisecentrum op het gebied van coöperaties (Nationale Coöperatieve
Raad), ingehuurd bij de voorbereiding van de coöperatie GemCloud, waarin
de publiek-private samenwerking moet plaatsvinden en waaraan de BV
GemCloud op termijn de ontwikkelde spullen wil overdragen.
Wat intergemeentelijke samenwerking betreft concentreert Duijzer zich
voorlopig op een andere coöperatie. Deze is Den Haag vorig najaar aangegaan met Rotterdam voor beheer en doorontwikkeling van een door de
laatste vervaardigd en inmiddels ook door de eerste gebruikt systeem voor
raadpleging en bijhouding van basisregistraties (zie ook: ‘Stelselbeheersysteem’ heeft tijd nodig, iBestuur magazine nr. 8, oktober 2013). De naam
BIRGIT (Beter In Regie op Gemeentelijke IT) verraadt dat het niet bij dat
stelselbeheersysteem hoeft te blijven. Gedacht wordt aan zo’n tien deelnemers, in elk geval de G4 (Utrecht heeft volgens Duijzer interesse) en voorts
andere 100.000+-gemeenten.
Inwonercloud
Een belangrijk deel van het vervolg van het demonstratieproject is
gesitueerd in Woerden. Daarvoor ontwikkelt Miedema de Inwonercloud.
GemCloud is daarvoor een samenwerking aangegaan met het bedrijf Alares,
dat in verband met de jeugdzorgdecentralisatie ‘Jeugdcloud 3.0’ aanbiedt.
“Wij maken die geschikt voor WMO en onderwijs”, aldus Miedema. Een
principiële keuze legt de regie in die domeinen bij de burger. Dat betekent
dat de inwonercloud voorzieningen kent voor eigen beheer van budgetten en dossiers, vergelijking en selectie van dienstverleners en uitwisseling van ervaringen met andere burgers die wellicht een probleem kunnen
helpen oplossen zonder tussenkomst van professionals. Voor Boxtel werkt
GemCloud aan een zaaksysteem.
En voor Eindhoven? Van de Kasteele is terughoudend met informatie daarover en beperkt zich tot ‘versteviging van de projectorganisatie’,
waarmee hij de inschakeling van genoemde coöperatieprofessor blijkt te
bedoelen. Miedema geeft ook niet thuis: “Dat mag ik van Eindhoven niet
zeggen.” Volgens hem vanwege relaties met bestaande leveranciers en
gevoeligheden daaromheen.
Ja, wat zeggen gemeenten tegen Centric en PinkRoccade? Henri Rauch,
KING’s GemCloud-observator: “Wij zoeken naar een gelijk speelveld. We
nodigen ze uit.” Wouter van de Kasteele: ”Wij willen bestaande leveranciers niet wegvagen. We willen meer marktwerking.” Jan Willem Duijzer:
“Het zijn ook gewaardeerde partners. Maar wel duur.”
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Wij willen
bestaande
leveranciers
niet wegvagen.
We willen meer
marktwerking
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p a r t n e r

E v e r e s t

Burger de dupe van
ingewikkeld proces van
wet naar loket
De invoering van het nieuwe energielabel voor woningen laat zien dat het
proces van wet naar loket nog niet echt vanuit het perspectief van de burger
verloopt. De overheid laat hier kansen liggen.
egin dit jaar heeft elke burger van de overheid een
brief ontvangen waarin het voorlopige energielabel
bekend werd gemaakt. Voordat deze brief bij burgers op de
deurmat belandde, heeft er bij de overheid een heel proces
plaatsgevonden. Het proces van een nieuwe wet tot aan het
loket is erg intensief. De Tweede Kamer stemt in met een nieuwe
wet en het kerndepartement stelt deze op. De betreffende
uitvoeringsorganisatie moet de nieuwe wet analyseren,
annoteren en interpreteren. Een complexe taak voor de
beleidsmedewerkers en juristen. Vervolgens vertalen analisten
en ontwerpers de annotaties naar de desbetreffende producten
en diensten. Zij brengen op hun beurt de IT-specialisten op de
hoogte, zodat alle systemen up-to-date worden gebracht. Deze
watervalmethode brengt diverse knelpunten met zich mee:
geen inzicht in de besluitvorming, geen consistentie en een
flinke investering qua tijd en financiën. Met als resultaat een
dienstverlening die niet transparant is en nog niet voldoet aan
de verwachtingen van de burger. Dit moet anno 2015, met alle
technologische innovaties, toch beter kunnen?
Van wet naar energielabel
Ondanks alle inspanningen van de overheid lijkt het proces
van wet naar loket in de praktijk vaak niet aan te sluiten op
de verwachtingen van burgers. De Europese richtlijn ‘Energy
Performance Building Directive (EPBD)’ is daar een voorbeeld
van. Op basis van deze richtlijn (die in 2003 in werking trad)
is in Nederland een nieuwe wet tot stand gekomen, waardoor
per 1 januari 2015 ieder gebouw – bestaand en nieuw – bij de
overdracht na verkoop of verhuur over een energielabel moet
beschikken. De Nederlandse overheid heeft daarom aan alle
gebouwen een voorlopig energielabel toegekend op basis van
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‘enkele openbare gegevens’. Dit tot ongenoegen van een grote
hoeveelheid burgers. Het Tv-programma Radar besteedde
onlangs aandacht aan het energielabel en liet burgers aan het
woord. Die stelden dat het toegekende label bewust te laag
was, zodat zij gedwongen worden om deze aan te passen. En dat
brengt natuurlijk kosten met zich mee. Bij verkoop of verhuur
van een woning zonder definitief label riskeren zij zelfs een
boete.
Versnippering van informatie
De overheid had voor het vaststellen van de voorlopige
energielabels meer dan alleen openbare informatie kunnen toepassen. Wat is er bijvoorbeeld gebeurd met subsidieaanvragen
voor zonnepanelen of dubbel glas? Dergelijke subsidies konden
burgers rechtstreeks bij de overheid aanvragen. Toch is deze
informatie niet toegepast bij het toekennen van de voorlopige
energielabels. Met als resultaat dat burgers verbaasd lijken
met het label dat zij in hun brievenbus aantroffen. Dit lijkt een
gevolg van de versnippering van informatie en systemen binnen
de overheid. De behoefte aan transparantie neemt bij burgers
steeds meer toe. De tijd is aangebroken dat de overheid op die
behoefte inspeelt.
Burger centraal en doelen realiseren
Vaak staat de burger niet centraal bij de vertaling van een
nieuwe wet naar de desbetreffende overheidsorganisaties,
producten en diensten. Zo ook in het voorbeeld van het energielabel. Alles staat in het teken van het doel: inzicht verkrijgen
in de energiezuinigheid van gebouwen en energiebesparing
stimuleren. De vraag is of de overheid met de huidige ‘maatregelen’ de burger ook écht stimuleert om energie te besparen. De

Foto Dreamstime

B

Waardecreatie en de overheid
Waarom zou het begrip waardecreatie zich beperken tot
het publieke domein? Een goed voorbeeld van een overheidsdienst die is afgestemd op de gebruikers is het vooraf
ingevulde belastingformulier. De belastingbetaler hoeft
geen ingewikkelde stappen te doorlopen of zelf allerlei
gegevens te verzamelen. De Belastingdienst heeft het formulier al ingevuld. De gebruiker hoeft de gegevens alleen
nog maar te controleren en te verzenden.
Refererend naar het voorbeeld van de Belastingdienst
lijkt het begrijpelijk dat burgers zich verbazen over het feit
dat het energielabel is toegekend op basis van ‘enkele openbare gegevens’. Als het bij het regelen van de belastingaangifte wel mogelijk is om te werken met actuele persoonsgebonden informatie, waarom lukt het dan niet bij andere
overheidsdiensten?
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reacties op het voorlopige energielabel leren ons dat burgers
de nieuwe wet meer zien als maatregel dan als een stimulans
om een woning energiebesparend te maken. Het belang van het
inrichten van het proces van wet naar loket vanuit het perspectief van de burger wordt wederom onderstreept.
De technologie van nu biedt de overheid de kans om in te
spelen op de behoeften en verwachtingen van burgers. Het efficiënt, transparant en consistent inrichten van het proces van
wet naar loket is daar onderdeel van. Met behulp van de juiste
IT-systemen kan de overheid haar beleidsdoelen realiseren en
erin slagen haar dienstverlening te laten aansluiten op de verwachtingen van de burger én bedrijf.

• Visiepaper
Everest heeft de geschetste problematiek zoals in dit artikel, maar vooral
de kansen die de overheid nog kan verzilveren, uiteengezet in het visiepaper ‘Van wet naar loket’. Dit is gratis te downloaden op Everest.nl.
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‘Zeggen dat iets
moet, is niet
genoeg’
Begin maart
veranderde bij het
Agentschap BPR één
ding: het heet sindsdien
Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens
(RvIG). De directeur
blijft dezelfde en
zit er in april vijf
jaar. Bijpraten met
Gerdine Keijzer-Baldé,
die steeds dieper de
gegevens induikt.

Door Peter Mom
Beeld Arenda Oomen Fotografie
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H

oofdmotief voor de naamsverandering was frequent voorkomende
verwarring tussen BPR en BRP. Dus tussen Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (de beheer- en uitvoeringsorganisatie)
en Basisregistratie Personen (de Wet BRP die een van de beheerde registraties regelt, gevormd uit de al enige tijd in een moderniseringsexercitie
verwikkelde GBA en het Register Niet-Ingezetenen, RNI).
Nadat deze in 2008 bij het agentschap was vastgelopen haalde het
kerndepartement de aansturing van de GBA-modernisering naar zich toe.
Vragen over de voortgang van de operatie kan Keijzer dus naar het programmabureau verwijzen. Dat doet ze ook. Het blijft bij een mededeling
over een nieuwe centrale voorziening voor gegevenslevering aan afnemers
(waarnaar zij vanaf najaar 2016 in ruim twee jaar kunnen migreren) en de
nieuwe centrale persoonsregistratie zelf, waarin gemeenten bevolkingsgegevens direct kunnen muteren (en waarnaar ze vanaf begin 2017 binnen
twee jaar moeten overstappen).
Verschuiving
Gerdine Keijzer spreekt liever over de veranderingen sinds haar aantreden in 2010. “Toen ik kwam ging het vooral over de beschikbaarheid,
de performance, of het systeem vlekkeloos functioneerde. Maar de aandacht is de laatste jaren steeds meer naar de inhoud verschoven, naar de
gegevenskwaliteit.”
In 2011 was de betrouwbaarheid van de GBA 97,8 procent. Dat betekent dat van alle gegevens in de basisregistratie (per persoon gaat het om
enige tientallen) dat percentage klopte. BPR committeerde zich aan een
verbeterslag die eind 2014 tot een betrouwbaarheid van 99 procent moest
leiden.
Dat minister Plasterk in oktober de Tweede Kamer kon melden dat dit
cijfer voor ingezetenen gehaald was, verschaft Keijzer echter geen lauweren om op te rusten. Want tegenover bijna 100 procent betrouwbaarheid
van niet of sporadisch veranderlijke gegevens, zoals geboorteplaats en
-datum en familierelaties, staat een percentage van 97,09 voor correct op
hun adres geregistreerde personen.

Dat betekent volgens de RvIG-directeur niet dat 2,91 procent met een
fout adres in de BRP staat. “Het kan zijn dat een persoon bij huisbezoek
niet aangetroffen is en dan telt hij niet mee als correct geregistreerd,
maar ook niet als incorrect geregistreerd.” Genoemd percentage van 2,91
staat voor (cijfer van 1 januari 2014) 489.732 personen. In een recentere
brief aan de Kamer, eind februari, hield Plasterk het op ‘zo’n 350.000 mensen’ met een onjuiste adresregistratie.
Keijzer: “Dat is het meest kwetsbaar: het aantal personen dat op een
adres geregistreerd staat, en welke mensen dat dan zijn. Het kost heel veel
moeite dat goed te krijgen. Gemeenten zijn afhankelijk van burgers, die
verhuizingen tijdig moeten doorgeven, en van gegevens afnemende organisaties, die inconsistenties moeten terugmelden.”

Gerdine Keijzer-Baldé, directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), voorheen Agentschap BPR.

Weerbarstige praktijk
BRP-afnemers (896, inclusief de 393 gemeenten zelf) zijn wettelijk verplicht de gemeente te informeren als ze twijfelen over de juistheid van een
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gegeven. Maar dat BPR in 2008 in een ‘factsheet’ schreef:
“Bestuursorganen hebben in de periode vanaf 1 april 2007
tot 1 januari 2010 de tijd om het verplicht terugmelden in te
richten”, en het terugmelden nog altijd achterblijft bij wat
zou moeten, geeft aan dat de praktijk, zoals Keijzer zegt,
‘weerbarstig’ is. Het aantal terugmeldende organisaties varieerde de laatste twee jaar tussen 86 en 96 per kwartaal, het
aantal terugmeldingen lag steeds tussen 5700 en 6900, met
één uitschieter van 8100. De meeste komen van de Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Zilveren Kruis
Achmea en Sociale Verzekeringsbank.
“Het terugmelden kan een stuk beter. We publiceren aantallen en terugmelders. We organiseren bijeenkomsten met
gemeenten en afnemers om hen te laten vertellen over hun
werkproces. Het is samenwerken. En dat kost tijd. We zijn
nog steeds met de politie in gesprek. Nee, de politie is geen
terugmelder. Die houdt zich daarmee inderdaad niet aan de
wet. Men heeft het gewoon niet geregeld.” Nóg niet, want
de politie heeft ‘beloofd te gaan investeren in het aanleveren van risicosignalen’. Keijzer is niet zonder begrip: “Het
is kennelijk moeilijk om dat binnen het apparaat van de
afnemer te organiseren. Je hoort wel als klacht dat na een
terugmelding de zaak lang blijft hangen als de gemeente een
gegeven in onderzoek heeft gezet. Maar dat is gechargeerd.
Het is te plat om te zeggen: de gemeente doet er niks mee.
Omgekeerd blijkt niet elke terugmelding juist. Dat is dan
weer een klacht van gemeenten. De praktijk is weerbarstig.
Zeggen dat iets moet, is niet genoeg.”
Het is niet alleen afwachten tot iemand zijn verhuizing doorgeeft of een organisatie een twijfelgeval of aperte
onjuistheid terugmeldt. Gemeenten worden ook geacht actief
onderzoek te plegen. “Ze doen adresonderzoek, administratief en door huisbezoeken. Dat ging een tijd at random,
maar het gebeurt nu effectiever door opmerkelijke situaties
te onderzoeken. Bijvoorbeeld een leegstaand gebouw zonder
woonbestemming, waar ’s avonds licht brandt: daar kun je
gaan kijken. Of post die steeds geretourneerd wordt: dan
woont de geadresseerde kennelijk ergens anders.”
Dieper de gegevens in
Ook de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens wacht niet
alleen af. De landelijke database met alle bevolkingsgegevens is een bruikbaar object voor effectieve datamining. “We
duiken dieper in de gegevens. Om de consistentie van de
BRP te vergroten. Dan kun je patronen ontdekken. Bijvoorbeeld dat een VOW, Vertrokken Onbekend Waarheen, gevolgd
wordt door een inschrijving door die persoon, die vervolgens
een reisdocument aanvraagt en zich weer laat uitschrijven.
Met zulke risicoprofielen kunnen gemeenten aan de gang.”
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Maar niet altijd gaan gemeenten aan de gang: “Wij zitten
er bij gemeenten achteraan. Sommige zeggen: wij doen het
niet. Of: we komen er niet aan toe.” En dat terwijl een kloppende registratie niet alleen een bureaucraat tot een hoge
staat van vervoering kan brengen, maar ook de samenleving
concreet iets oplevert. In zijn Kamerbrief van februari stelde
Plasterk dat bij een derde van de huisbezoeken op basis van
risicoprofielen sprake blijkt van onjuiste adresregistratie,
‘met als mogelijk gevolg fraude met regelingen en uitkeringen’, en dat als dat inderdaad blijkt het om 2800 euro
per geval gaat. Dat kan worden teruggevorderd. Hij wil het
aantal huisbezoeken van 6000 in 2014 (door 91 gemeenten)
opvoeren tot 10.000 dit jaar en vervolgens jaarlijks 20.000
en daarmee dan 15.000 fraudegevallen boven water krijgen.
15.000 maal 2800 is 42 miljoen euro. Om de huisbezoeken
te bekostigen trekt het kabinet 13 miljoen per jaar uit.
Plasterk heeft gemeenten opgeroepen in actie te komen. Ze
kunnen zeventig euro per bezoek krijgen.
Ook kwaliteitscontrole is een instrument voor kwaliteitsverbetering. Dat het inruilen van externe GBA-audits voor
gemeentelijke zelfevaluaties gedachten oproept aan een zijn
eigen vlees keurende slager, vindt Keijzer niet terecht. “De
zelfevaluatie, waarbij gemeenten een vragenlijst moeten
invullen om te toetsen of ze aan de regels voldoen op het
gebied van organisatie, personeel en beveiliging, is maar
één deel van de Kwaliteitsmonitor. Het andere deel is een
geautomatiseerde check op de juistheid van gegevens met
een Bestandscontrolemodule. Daarnaast doen we steekproeven bij 35 gemeenten. Dan blijkt: wat men invult klopt. De
audits vonden plaats in een driejarencyclus. Dan gebeurde
het wel dat gemeenten als de audit eraan kwam in actie
kwamen en de aandacht daarna weer verslapte. De Kwaliteitsmonitor is jaarlijks.”
Plasterk noemt op basis van de opgedane ervaring van de
laatste jaren inmiddels “een adreskwaliteit van 98 procent
het maximaal haalbare”. De overige 2 procent zit in verhuizingen en ziet hij als “frictie […] tussen de feitelijke situatie en de latere registratie”.
Identiteitsfraude
Ook met correct vastgelegde gegevens kan men malverseren, zoals identiteitsfraudeurs doen met die van een ander.
Bij de RvIG is het CMI ondergebracht, het Centraal Meldpunt
Identiteitsfraude en -fouten. Sinds 2010 stijgen de cijfers
steeds met ongeveer een derde, behalve in 2013, toen er
ruim een verdubbeling was.
“Dat het stijgt, betekent niet per se meer fraude. Er is
meer aandacht voor, zoals in tv-programma’s als Radar en
Opgelicht, die ook items uitzenden waarin slachtoffers aan
het woord komen. We weten niet waar het stopt. Dit jaar

Meldingen Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten
Jaar

Identiteitsfraude
Aantal

Foute registratie

+/-%

Aantal

Totaal

+/-%

Aantal

+/-%

2010

152

2011

209

37,5

13

18,2

221

35,6

2012

266

27,3

25

92,3

291

31,7

2013

583

119,2

34

36,0

617

112,0

2014

793

36,0

51

50,0

844

36,8

11

163

(Bron: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens)

verwachten we op zo’n duizend meldingen uit te komen.”
Medewerkers van het CMI spraken in een publicatie onlangs
van ‘het topje van de ijsberg’, maar is het kenmerk van zo’n
ding niet juist dat de omvang onzichtbaar is? Ja, bevestigt
Keijzer, maar op basis van andere signalen, van banken bijvoorbeeld, kan ze toch achter die kwalificatie staan.
Aangifte doen
Het meldpunt is in 2008 met twee personen begonnen,
als experiment. Nu werken er vijf. Eind dit jaar loopt de
projectperiode af. “Dan moet een besluit vallen over doorgaan ja of nee. Ik verwacht een positieve beslissing.”
CMI-medewerkers helpen melders op weg bij het beëindigen van de fraude, wat doorgaans neerkomt op adviseren
politieaangifte te doen. Daarnaast kan sinds februari een
paspoort niet alleen geblokkeerd worden (en in het Basisregister Reisdocumenten als ongeldig opgenomen) wanneer
het gestolen of vermist is, maar ook bij misbruik van een
ooit afgegeven kopie. Dat kan doordat de RvIG, die naast de
Wet BRP en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer de Paspoortwet uitvoert, het begrip ‘anderszins vermist’
ruim interpreteert. Bij een volgende wijziging van de Paspoortwet zal dit wettelijk worden verankerd.

Sommige
gemeenten
zeggen:
‘Wij doen het
niet.’ Of:
‘We komen er
niet aan toe.’

“Een derde van de meldingen heeft betrekking op misbruik van kopieën van paspoorten en identiteitskaarten.
Het is een heel ernstig probleem”, aldus Keijzer. Overheidscampagnes stimuleren tot terughoudendheid bij het laten
kopiëren van ID-bewijzen, door gebruik van een ‘ID-cover’
die pasfoto, BSN, documentnummer en machineleesbare
zone afdekt, en door op de kopie ‘kopie’, afgiftedatum en
-doel te zetten. Maar dan blijken hotels en autoverhuurders
daarmee dikwijls geen genoegen nemen. “En overheidsorganisaties”, vult Keijzer aan. Wat ze ertegen doet? “Daar is de
dialoog voor. Ketenoverleggen. Sessies met koepelorganisaties”, legt ze uit. Want zeggen dat iets niet hoeft, is ook
niet altijd genoeg.
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P e g a s y s t e m s

Brits parlement zit
boven op ICT-projecten

Een roep om kostenefficiëntere en betere dienstverlening,
tegen een achtergrond van snel veranderende regelgeving en
een landschap van legacysystemen. De stand van zaken in de
Britse overheids-ICT is niet zo heel anders dan die in Nederland,
denkt Peter Ford van Pegasystems. Ford is sinds augustus 2014
Public Sector Industry Principal voor EMEA bij de leverancier,
maar werkte daarvoor acht jaar lang voor de Britse overheid. Als
‘service improvement director’ bij de belastingdienst (HMRC)
weet hij hoe de hazen lopen.
Holistisch
Het parlementaire onderzoek naar ICT in Nederland
bevreemdt Ford ook niet. Ook in zijn land gaat het niet altijd
even goed. “Er zijn stappen gezet met een betere controle en
met goede oplossingen om diensten aan de klant te leveren,
maar waar we nog tekort zijn geschoten is het zoeken van een
holistische benadering om niet diensten te repliceren over de
gehele publieke sector. Terwijl het wel die kant op moet.”
Niet dat er niet strak gelet wordt op ICT-investeringen in het
Verenigd Koninkrijk; er is sinds een aantal jaren een werkwijze
in zwang die het bekende probleem – uit de bocht vliegende ICTprojecten – moet aanpakken. “In 2010 heeft de nieuwe regering
een toezichtsvorm gecreëerd vanuit het centrale Cabinet Office
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Vanuit Pegasystems draagt Ford bij aan dergelijke ontwikkelingen. Pegasystems is bijvoorbeeld
betrokken bij projecten bij Defra (de Britse Voedsel en Waren Autoriteit) en bij HMRC, de Britse
belastingdienst).
Defra
Voor de afdeling Animal Health van Defra is een
systeem opgezet waarmee uitbraken van dierziekten snel en doortastend worden aangepakt. “Dat
is een goed voorbeeld van een proces dat verspreid
over het hele land draaide, met een deels papieren
proces. In noodgevallen werkte dat niet, zoals bij de
vogelgriep. De verplaatsing van dierenartsen voor
onderzoek en het vastleggen van de toestand van
dieren moest veel sneller gebeuren.” Pegasystems
heeft de omschakeling naar een centraal gedigitaliseerd systeem met een dynamische procesgang
uitgevoerd. Nieuwe eisen en scenario’s zijn nu snel
in het systeem te verwerken.

en subcomités daarvan, om zo een overheidsbrede IT-strategie
te realiseren. Investeringsbeslissingen moeten voldoen aan
zowel de technische als de financiële strategieën die door het
Cabinet Office zijn vastgesteld. Zo kun je wellicht de replicatie
voorkomen die er in het verleden is ontstaan, waarbij iedereen
zijn eigen ding deed.”
Transparantie
De verantwoording over ICT-projecten gaat inmiddels vrij
ver, denkt Ford. Het budget voor grote projecten komt nu alleen
in stukjes vrij als er voortgang is en daarnaast is er een comité
dat wordt voorgezeten door een minister. “Drie maanden geleden vroegen ze om een rapportage over het HMRC-uitbestedingscontract met Capgemini. Het comité, met parlementariërs
uit alle partijen, zat live voor de tv-camera’s drie uur lang de
CEO en de CIO te ondervragen. Dat niveau van transparantie is
er wel.”
Een andere omslag is er volgens Ford gemaakt in het aanbestedingsproces. Tachtig procent van de contracten ging naar de
top-zeven ICT-bedrijven; het MKB kwam nauwelijks aan de bak
omdat het aanbestedingsproces zo omslachtig en dus duur was.
Het oligopolie wordt nu enigszins doorbroken door de Cloud
First-strategie, door een versimpeling van de aanbestedingsprocedures en door ‘inkoop-frameworks’.
Processen delen
De praktijk is weerbarstig, maar er is vooruitgang, zoals de
momenten dat ministeries goed samenwerken. “De belastingdienst en het Department for Work en Pensions (Sociale Zaken)
hebben elkaars processen overgenomen en doen het nu met één
systeem.” Maar we zijn er nog lang niet, denk Ford. “De uitda-

Foto: Dreamstime

Ook in het Verenigd Koninkrijk heeft de
overheid haar handen vol aan lastige ICTprojecten. Meer transparantie daarover helpt,
“maar we zijn er nog lang niet”, vindt Peter
Ford, die vorig jaar de overheid verruilde voor
Pegasystems.

Vogelgriep en
belastingontduiking

ging is dat het niet alleen maar om IT gaat, maar om processen
van begin tot eind. Op dit moment zitten we in het Verenigd
Koninkrijk nog in het silodenken.” De belangrijkste toekomstige ontwikkeling is volgens Ford dan ook ‘government-as-aplatform’. “Dat betekent voor mij een integrale blik op overheid,
processen en IT. Dat gaat veel verder dan ergens een website
voor plakken.”
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HMRC
Ford kwam met Pegasystems in aanraking door
een ander project dat het bedrijf bij zijn werkgever
deed, HMRC. Dat betreft het verkleinen van de ‘Tax
Gap’. “HMRC heeft diverse slimme gereedschappen
om daarover aanwijzingen te genereren met bijvoorbeeld netwerkanalyse, maar het feitelijke beheer
van de casussen was niet optimaal.” Het afgelopen jaar heeft Pegasystems een nieuw dynamisch
zaaksysteem geïmplementeerd waarvan inmiddels
18.000 medewerkers gebruikmaken. Het systeem
kan veel beter overweg met de dynamiek van de
praktijk en verlost de medewerkers van tijdrovende
data-invoer. Ook voor grote bedrijven is – op basis
van Pega’s CRM-module – een systeem opgezet
waarin de (mogelijke) belastingverplichtingen goed
worden bijgehouden. “De zes miljard pond extra
belastinginkomsten die de regering als ambitie
heeft gesteld zijn daarmee haalbaar.”
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Integriteit is vooral
een kwestie van waarden
Nog maar net bekomen
van de schrik van de
commissie-Elias, schudt
de ICT-wereld alweer op
zijn grondvesten. Door de
documentaires van Zembla
staat integriteit nu boven
aan de agenda. iBestuur
onderzoekt de integriteit
in de praktijk: “Goed
samenwerken vraagt om
goed contact. Laten we
er vooral voor zorgen dat
we op een normale manier
met elkaar kunnen blijven
omgaan.”

Door Petra Pronk
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E

en zorgenkindje. Zo typeert Ed Fenne,
beleidsmedewerker integriteit bij BIOS
(Bureau Integriteitsbevordering Openbare
Sector), zijn beleidsterrein. Integriteit is een
belangrijk en actueel onderwerp dat onder druk
van de dagelijkse gang van zaken zelden wordt
geagendeerd. “Dat gebeurt pas als het misgaat
en bedrijven opdrachten missen door hun slechte
reputatie. Dat moet je eigenlijk voor zijn.”
Advocaat Robert Hein Broekhuijsen beaamt dat.
Als Officier van Justitie leidde hij diverse grote
fraudeonderzoeken. Tegenwoordig adviseert
hij ondernemingen en (semi)overheden bij de
afwikkeling van interne onregelmatigheden,
en is hij als adviseur bij de Wereldbank en de
EU betrokken bij de bestrijding van witwassen
Ed Fenne, beleidsmedewerker
en corruptie. Vanuit die achtergrond noemt hij
integriteit bij BIOS (Bureau
aandacht voor integriteit ‘absoluut noodzakelijk’.
Integriteitsbevordering
“Twintig jaar geleden was het doodnormaal dat je
Openbare Sector)
als ondernemer belastingfraude pleegde of een
bankrekening had in Zwitserland en daar nog trots op was ook. Die cultuur is
nu echt anders. De maatschappelijke acceptatie is nihil. Bedrijven lopen veel
meer kans op de vingers getikt te worden en de straffen worden steeds hoger.
De tijd dat je misstanden in je bedrijf kon afdoen met ‘niet meer doen, Piet!’ is
wel voorbij.”
Dat dat niet altijd gebeurt, blijkt wel uit de documentaires van Zembla. Daaruit rijst het beeld op van corrupte ambtenaren die hun vriendjes
in het bedrijfsleven de bal toespelen. Belangenverstrengeling, het lekken
van geheime stukken en frauduleuze aanbestedingen lijken meer regel dan
uitzondering. Is het echt zo erg? “Nee”, zegt Broekhuijsen. “Niet integer handelen is meestal een optelsom van ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor
grote budgetten, ondernemers die graag deals willen sluiten, en onvoldoende
toezicht. Dan is de verleiding om de grens op te zoeken groot en kunnen de
verschillen tussen de publieke en private wereld schuren. Maar vergeleken met
het buitenland doen we het in Nederland heel goed.” Dat vindt ook Lotte de
Bruijn, directeur van brancheorganisatie Nederland ICT. “Wij zijn niet zo naïef
om te denken dat er nooit iets gebeurt wat aan te merken valt als niet-integer.
Maar de integriteit van de sector staat wat mij betreft nog steeds overeind. Je
moet een onderscheid maken tussen gedrag van een sector, het gedrag van

bedrijven en het gedrag van personen. Dat laat
onverlet dat er duidelijke grenzen zijn die niet
overschreden mogen worden.”
Grijs
Maar zijn die grenzen wel echt zo duidelijk? De
praktijk is niet zo zwart-wit als vaak gesuggereerd
wordt. Daardoor bestaat het risico dat overheid en
bedrijfsleven krampachtig gaan opereren, omdat
ze onder een vergrootglas liggen. “De ene kop koffie is de andere niet”, erkent De Bruijn. “Tijdens
een aanbestedingsprocedure mag je bepaalde
contacten niet hebben en doe je dat dus niet. Het
grijze gebied is groot, maar ik wil mij niet laten
gijzelen door angst. Ook de commissie-Elias stelde
Robert Hein Broekhuijsen,
dat de overheid veel baat kan hebben bij de kenadvocaat en voormalig Officier
nis en ervaring van bedrijven. Goed samenwerken
van Justitie.
vraagt om goed contact. Daarom is het goed dat
we daarover het gesprek aangaan met de overheid
in het kader van de iDialoog. We moeten het hebben over wat integriteit betekent en niet alle vormen van relatiemanagement in de ban doen. Beïnvloeding
van een potentiële klant werd in Zembla in een kwaad daglicht gesteld. Maar
reclame is ook beïnvloeding en een verkoper probeert een potentiële klant te
overtuigen. Laten we er vooral voor zorgen dat we op een normale manier met
elkaar kunnen blijven omgaan.”
Bedrijfscultuur
Om het contact goed te regelen werken Nederland ICT en het ministerie van
BZK momenteel aan een gezamenlijke gedragscode. “Nuttig en nodig”, vindt
De Bruijn. “Maar zo’n code is niet het ei van Columbus. Als het goed is heeft
een gedragscode een relatie met de cultuur van een organisatie. De geest van
een gedragscode is nog belangrijker dan de letter.” Daarom gaat het gesprek
ook over de interpretatie van de regels, het verschil in opvatting over wat wel
en niet kan en het samenwerkingsklimaat. Want het moet wel werkbaar blijven,
stelt Jan Willem Boissevain, directeur public sector bij Pegasystems. Daarom
pleit hij voor een bedrijfscultuur van openheid en transparantie. Daarbij hoort
ook het elkaar complimenteren voor of aanspreken op gedrag. Niet minder,
maar juist meer ruimte voor overleg.
“Partijen hebben allemaal hun eigen werkelijkheid. Het kan zijn dat alle
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Masterclass
Integriteit
Tijdens Jaarbeurs Overheid 360,
op 23 april, organiseert de iBestuur
academie in samenwerking met Nederland ICT de masterclass ‘Integriteit in
de praktijk’. Master-van-dienst is mr.
Robert Hein Broekhuijsen. Over de praktijk wordt gediscussieerd onder leiding
van prof. Marcel Thaens met Ed Fenne
(BIOS), Lotte de Bruijn (Nederland ICT),
Jan Willem Boissevain (Pegasystems)
en Rob Nijdam (IBM). Boissevain en
Nijman maken deel uit van de werkgroep Integriteit van brancheorganisatie Nederland ICT. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken reageert nog op de
uitnodiging.

Lotte de Bruijn, directeur van brancheorganisatie Nederland ICT.
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Juist door
die glijdende
schaal moet
je elke schijn
van belangenverstrengeling
voorkomen

lichten bij de overheid op groen staan terwijl er bij het
bedrijf iets op rood staat, bijvoorbeeld de marge. Dat is
belangrijke informatie, want niemand heeft iets aan een
wurgcontract. Waarom zouden we die dashboarden niet
delen? Er moet een cultuur komen die het delen van dit
soort informatie beloont in plaats van bestraft. Te veel
regels kan averechts werken. We moeten meer vertrouwen
geven, in plaats van minder.” Dat vraagt ook om zelfreinigend vermogen, zoals het uitbannen van verleiding.
“Elkaar uitnodigen voor een tennistoernooi of een nieuwjaarsreceptie is allemaal prima in het bedrijfsleven, maar
bij de overheid is dat allang niet meer zo. Dus moet je als
bedrijf de overheid ook niet in verleiding brengen”, vindt
Boissevain.
Overigens gaat het niet alleen over kaartjes voor
Jan Willem Boissevain, directeur
Wimbledon of een verwenarrangement in de skybox van
public sector bij Pegasystems.
de Arena. “Het is niet zo dat kleine giften wel moreel
toelaatbaar zijn”, waarschuwt Robert Hein Broekhuijsen.
“Een flesje wijn voor een verjaardag is ook al dubieus.
Juist omdat er sprake is van een glijdende schaal moet je als ondernemer elke schijn
van belangenverstrengeling voorkomen.”
Regels hebben alleen zin als ze ook gehandhaafd worden. Daarom pleit Broekhuijsen ook voor meer toezicht: “Je kunt een prachtige code of conduct hebben en een
compliance officer, maar als er niemand die regels controleert en er geen gevolgen
verbonden worden aan het niet naleven ervan, werkt het niet.”
Waarden
Maar gedragscodes en toezicht zijn geen garantie voor integriteit. Integriteit
laat zich niet vangen in wetten, maar heeft vooral te maken met normen en waarden,
moraal en fatsoen. Ed Fenne van BIOS: “Organisaties proberen alles dicht te metselen,
maar dan gaan mensen achterdeurtjes zoeken. Dat kun je alleen ondervangen door
duidelijke kernwaarden. Integriteit is in eerste instantie een kwestie van waarden. De
norm is nodig voor als die waarden tekortschieten, maar het is vooral belangrijk om
preventief bezig te zijn.” BIOS helpt ambtenaren daarbij. Dat begint met werken aan
bewustwording en het herkennen van morele dilemma’s. Ed Fenne: “In de wet staat
dat een ambtenaar zich moet gedragen als een goed ambtenaar betaamt. Dat is vergelijkbaar met wat in het bedrijfsleven wordt geëist: goed werkgever- en werknemerschap. Dat is vrij abstract en dat moet ook, want integriteit is een dynamisch begrip:
tijd-, plaats en contextgebonden. Je moet kunnen beargumenteren waarom je op dat
moment op die plaats die beslissing hebt genomen.”
IJkpunten
Dat vraagt om duidelijke ijkpunten. Bijvoorbeeld de vraag: ‘Kan ik mijn keuze
publiekelijk verantwoorden?’ Ook de vraag ‘in wiens belang is dit?’ is zo’n ijkpunt.
Boissevain: “Goed handelen is handelen vanuit vakmanschap, de klant centraal stellen
en echt toegevoegde waarde leveren. We moeten beseffen dat overheid en markt een
gezamenlijk belang hebben, en dat belang goed in het oog houden. Daarin zijn we als
branche in het verleden tekortgeschoten en dat vertrouwen moeten we terugwinnen.
Als je elkaar met respect behandelt en de klant en het maatschappelijk belang echt
centraal stelt, dan past niet-integer gedrag gewoon niet meer.”
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HelloMe

DE DIGITALE IDENTITEIT VAN UW
GEBRUIKERS VEILIG IN DE CLOUD

Centric biedt organisaties grip op de digitale identiteit van hun gebruikers
met een nieuwe dienst: HelloMe. HelloMe biedt identiteitbeheer op basis
van Identity as a Service (IDaaS). Daarmee beheert u gebruikersprofielen
op een centrale plek in de cloud. HelloMe geeft beheerders direct
inzicht in de applicaties die medewerkers mogen gebruiken en biedt
mogelijkheden voor betere beveiliging. Via een selfserviceportal
herstellen gebruikers zelf hun wachtwoord, zodat zij geen beroep hoeven
doen op de helpdesk.
HelloMe komt binnenkort beschikbaar voor zowel Centric-oplossingen als
applicaties van andere leveranciers.
Ga voor meer informatie naar centric.eu/HelloMe.
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p a r t n e r
Perry van der Weyden, CIO bij Rijkswaterstaat,
ziet een duidelijke rol voor zijn organisatie bij
de rijksbrede digitalisering. “Behalve fysieke
infrastructuur moeten we informatie bieden
die ervoor zorgt dat Nederland kan blijven
bewegen.” Een gesprek met hem en Roeland
IJdenberg, Client Director KPN.

D

Roeland IJdenberg (l) en Perry van der Weyden (r). Foto Lex Draijer/De Beeldredaktie

e overheid koerst af op een compacte, efficiënte De overheid koerst af op een compacte, efficiënte rijksdienst
die in 2017 volledig digitaal is. Burgers en bedrijven moeten
dan al hun belangrijke zaken digitaal kunnen afhandelen. Perry
van der Weyden, voormalig directeur Shared Service Center ICT
Haaglanden en sinds april 2014 hoofdingenieur-directeur Centrale Informatievoorziening bij Rijkswaterstaat, kan ook in zijn
nieuwe CIO-rol goed uit de voeten met deze rijksbrede ambitie.
“We hebben de I-strategie van het Rijk doorvertaald naar een
meer specifieke I-strategie voor RWS. We werken toe naar één
RWS: een flexibele en robuuste organisatie die de burger centraal stelt en die kennis en kunde deelt met anderen. ICT speelt
hierbij een sleutelrol.”

Perry van der Weyden over rol Rijkswaterstaat
bij realiseren digitale ambitie Rijk

‘Met onze informatie
kan Nederland
blijven bewegen’
32

Belangrijke datamakelaar
De Hervormingsagenda gaat ervan uit dat ondersteunende
diensten zo veel mogelijk worden gebundeld en dat specifieke
kwaliteiten van uitvoeringsorganisaties zoals RWS ook worden
ingezet voor andere rijksonderdelen en andere overheden. Van
der Weyden vindt dat RWS hierin zijn verantwoordelijkheid moet
nemen. “Het RWS-organisatieonderdeel Centrale Informatievoorziening, CIV, komt voort uit de Meetkundige Dienst. Niet
voor niets. We winnen sinds jaar en dag op allerlei fronten data
in. Van waterstanden, watervervuiling, radioactiviteit en dioxinegehaltes tot de situatie bij dijken, het zicht op vaarwegen en
verkeersmetingen via lussen in de weg. Daar ligt onze toegevoegde waarde: data inwinnen, data ontsluiten, data vergelijken
en data verrijken. Ik zie ons ook in de toekomst als een belangrijke makelaar en kennisorganisatie op het gebied van integrale
informatievoorziening en big data.”
IJdenberg voegt toe dat KPN RWS in deze voortrekkersrol
ondersteunt. “KPN is beheerder van alle netwerken van RWS die
ingewonnen informatie transporteren naar de datacenters van
RWS. Ook zijn specialisten van RWS en KPN in gesprek over ontwikkelingen op het vlak van big data.”
RWS staat, net als de rest van Nederland, aan het begin van
een datarevolutie, daarvan is Van der Weyden overtuigd. Deze
revolutie gaat gelijk op met een reeks technologische innovaties. “Er komen nieuwe soorten auto’s, waaronder zelfrijdende.
Er ontstaan vormen van individueel openbaar vervoer waarbij
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auto’s kunnen inloggen op een verkeersrail. Er worden wegen
aangelegd die zelf energie opwekken. Vaartuigen, voertuigen,
vliegtuigen, treinen zitten op termijn boordevol sensoren die
met alles en iedereen kunnen praten. Dit Internet of Things zorgt
voor compleet nieuwe datastromen die, mits slim gecombineerd
en goed geïnterpreteerd, bruikbare beslisinformatie opleveren.
Informatie die in principe altijd en overal beschikbaar is, omdat
mensen data direct kunnen inlezen via tablets, mobiele telefoons
en wearables, zoals met internet verbonden horloges. Dat is wat
ons te wachten staat, dat is wat ons kansen biedt om bijvoorbeeld
het verkeersmanagement verder te verbeteren.”
Minder asfalt, meer ICT
In deze dynamische context ziet Perry van der Weyden een
mooie dubbelrol weggelegd voor RWS. “Wij zorgen als RWS van
oudsher voor een stabiele infrastructuur in Nederland. Alleen
meer asfalt is geen reële optie, gezien de dichtheid die er nu al
is. Daarom zullen we, met dank aan ICT, mensen en voertuigen
steeds precies die informatie moeten bieden waarmee ze kunnen
blijven bewegen. De mogelijkheden om dit te doen nemen snel
toe. Volgens adviesbureau Gartner heeft iedere privépersoon
in 2020 circa 50 IP-adressen. We gaan steeds meer gebruikmaken van digitale communicatiemiddelen langs de weg. Na
het huidige 4G zullen ook 5G en 6G hun intrede doen, net als
satellietcommunicatie. We kunnen in de toekomst beter, sneller
en directer communiceren met bijvoorbeeld weggebruikers. De
verkeerscentrale van de toekomst zal ook gebruik kunnen maken
van voorzieningen die zelf opstoppingen en mankementen melden op een gezamenlijk platform.”
Partners
Op weg naar deze horizon heeft RWS partners nodig. Wat
zou hierin de rol van een partij als KPN kunnen zijn? Van der
Weyden: “Als Rijk, als ministerie van I&M en als RWS hebben
we een strategie, maken we keuzes. Zo willen we op ICT-gebied
geen producten en functionaliteiten apart neerzetten. We gaan
uit van het shared service-principe voor ICT, we willen overal
vergelijkbare normering. We hebben partners nodig die in deze
lijn denken en doen.” Roeland IJdenberg (KPN) pakt de handschoen op. “Als KPN gaan we graag mee in de I-strategie van het
Rijk en de ontwikkelingen bij RWS. Meer ICT en overal sensoren
leidt bij RWS tot een grote communicatiebehoefte. Niet alleen
om gegevens te verzamelen en op te slaan, maar ook om de
verwerkte gegevens als informatie beschikbaar te stellen aan
gebruikers. Dit is precies het werkterrein waarop KPN thuis is.
Samen op innovatieve wijze met RWS en de overheid invulling
geven aan de benodigde veilige ICT-infrastructuren, dat is waar
RWS en KPN elkaar raken en vinden. Kennisdeling en innovatie
zijn daarbij sleutelwoorden.”
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Simsalabim

Simsalabim … value
engineering!
H

JAARBEURS UTRECHT | 22 & 23 APRIL 2015

VRAAG NU GRATIS UW
TOEGANGSBADGE AAN VIA
OVERHEID360.NL

et is een bekend gezegde uit de
handel: prijs is wat je betaalt,
waarde is wat je krijgt. Tussen die twee
dingen bestaat idealiter een redelijke
verhouding. Ook in de handel van ICT. U
trekt uw knip graag open voor een investering in nieuwe ICT-spullen als u door
de inzet ervan meer omzet en winst kunt
realiseren of uw productie beter, duurzamer of goedkoper kunt maken. Misschien
bent u zelfs bereid uw ICT-leverancier te
laten delen in de toegevoegde waarde die
het gebruik van ICT voor u oplevert.
Minister Blok moet zoiets ook voor
ogen hebben gehad toen hij eind januari
reageerde op het rapport van de Commissie Elias over de ICT van de rijksoverheid.
Hij geeft daarin aan te gaan nadenken
over de mogelijkheid om bij de inkoop
van ICT bonus-malusregelingen met leveranciers aan te gaan. De ICT-leverancier
die bijdraagt aan een kostenreductie
moet er dan zelf ook financieel wijzer
van worden. De minister geeft aan zelfs
te willen denken aan ‘value engineering
clauses’ in ICT-contracten. Daarmee wordt
de leverancier financieel aangemoedigd
om tijdens de uitvoering van het ICTproject met alternatieve (lees: voor de
overheid goedkopere) technologieën te
komen.

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur
inzake ICT
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Zo op het eerste gezicht is er niks mis
mee om dergelijke positieve beloningsprikkels in ICT-contracten in te bouwen.
In een enkel overheidsproject is dat al
eens eerder gedaan. Maar de praktijk is
weerbarstig. Mijn twijfel begint al bij de
vraag waarom men precies aan een ICTproject begint. Vaak zijn er kwantitatieve

motieven zoals beoogde kostenbesparingen, maar heel vaak spelen ook softe,
kwalitatieve en nauwelijks meetbare
politieke overwegingen een rol. Die laten
zich niet of nauwelijks in geld vertalen.
Juist daardoor zijn businesscases binnen
de overheid niet zelden boterzacht.
En dan is er ook nog het probleem
van de baseline. Als we de kosten en
productiviteit van het gebruik van een
tekstverwerker zouden afzetten tegen die
van het gebruik van een klassieke ganzenveer, dan is de toegevoegde waarde
van ICT heel erg groot. Maar kiezen we
voor een andere, meer eigentijdse baseline, dan pakken de cijfers ongetwijfeld
anders uit. Dus: wie kiest in een concreet
geval de baseline waaraan de beloning
van de ingeschakelde ICT-leverancier
wordt gekoppeld? Dat wordt nog een heel
gegoochel: simsalabim!
En dan nóg iets: de waarde van ICT
is zo lenig en meegaand als stopverf.
Ontbreekt in een organisatie onder haar
personeel voldoende draagvlak voor
een nieuw ICT-systeem, dan is al snel
sprake van een desinvestering. Nadenken
over ‘value engineering’ vereist dus ook
nadenken over de professionaliteit van
de opdrachtgever. En juist op dat vlak
heeft Elias veel pijnlijks bloot gelegd. Dat
los je niet op met wat zinnetjes in een
contract.
Het gaat hier om geld. De ICT-sector
laat zich zeker niet de kaas van zijn
brood eten. Maar waakzaamheid is wel
geboden. Want voor je het doorhebt
wordt er vanuit Den Haag iets onwerkbaars de ICT-wereld ingeslingerd.
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I C T U
De Taskforce Bestuur en
Informatieveiligheid Dienstverlening
(Taskforce BID) is na twee jaar volgens plan
opgeheven. De meeste bestuurders zijn nu
wel ‘informatieveiligheidsbewust’.
Maar dat bewustzijn heeft wel blijvend
aandacht nodig.
Freek Blankena

Twee jaar Taskforce Bestuur
en Informatieveiligheid Dienstverlening:

D

DoS-aanvallen, malware, virussen; overheden hebben er
inmiddels dagelijks mee te maken. “En
de aanpak van dat soort incidenten
moet ook geen probleem meer zijn”,
zegt Irene Coenen. Zij was de afgelopen
twee jaar vanuit het ministerie van BZK
de opdrachtgever voor de Taskforce BID,
een programma dat ‘informatieveiligheid’ vooral bij bestuurders en managers
in alle overheidslagen blijvend hoog op
de agenda moest krijgen. “We hebben
een digitaal openbaar bestuur en digitale
dienstverlening naar burgers. Daar hoort
digitale veiligheid absoluut bij. Daarop
sturen moet onderdeel zijn van het handelen van de bestuurder.” Er moest wat
gebeuren na Diginotar, Lektober en het
Dorifel-virus. Te veel bestuurders gingen
de kwestie uit de weg, terwijl burgers en
organisaties erop moeten kunnen ver-
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trouwen dat de overheid veilig met hun
gegevens omgaat.
Volgens Coenen is de Taskforce BID
geslaagd. “Die is specifiek opgezet om
meer bestuurlijke bewustwording te
bewerkstelligen rond informatieveiligheid en voor de verankering hiervan. Ook
heeft de Taskforce BID een kennis- en
leerinfrastructuur opgebouwd, en zijn
er met overheidsheidslagen binnen het
openbaar bestuur afspraken gemaakt
over hoe je informatieveiligheid laat
landen. Uiteindelijk is iedere overheidsorganisatie zelf verantwoordelijk voor
zijn eigen informatiebeleid en -veiligheid; dat noemen we de verplichtende
zelfregulering. Alleen zat dat heel erg in
de uitvoerende bedrijfsvoeringshoek en
dat is te smal. De gehele organisatie moet
zich informatieveiligheid eigen maken en
bestuurders moeten daarin ook samen-

Foto: Studio Oostrom

‘Digibeet kan geen
geuzennaam meer zijn’
Van links naar rechts: Henk Wesseling, Douwe Leguit, Irene Coenen.
werken met andere overheden.”
Convenanten
Die ‘verplichtende zelfregulering’
klinkt nogal Haags, maar dat is het juist
niet, vindt Coenen. “De overheidslagen
hebben dit omarmd. Er zijn afspraken
gemaakt over het niveau van veiligheid,
de termijn waarop doelen gehaald worden
en de wijze waarop het politieke bestuur
wordt geïnformeerd door informatieveiligheid in jaarstukken te verantwoorden.
Dit is vastgelegd in convenanten, waarmee je ook jezelf oplegt dat je verantwoording aflegt naar je eigen bestuur,
iets wat tot nu toe eigenlijk nog niet zo

veel is gebeurd.” In iedere overheidslaag zijn inmiddels dergelijke afspraken
gemaakt. Coenen: “De bewústwording is
een feit.”
Henk Wesseling, bestuurlijk hoofd van
de Taskforce BID, denkt dat dat geheel
aan afspraken voldoende is om voort te
kunnen, met een kanttekening: “Het is
een veld met de nodige dynamiek, waarin
je je voortdurend moet aanpassen aan
nieuwe ontwikkelingen. Omdat je zelf verantwoordelijk bent en moet handhaven,
moet je daar wel mee bezig blijven.”
Een andere vraag is of informatieveiligheid nu ook goed ‘tussen de oren’ zit.
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“Dat verschilt”, zegt Wesseling. “Het zit
veel beter tussen de oren dan een aantal
jaren terug. Een mooi voorbeeld is het
gemeentelijk domein, waar snel voortgang is geboekt, maar waar we ongeveer
een halfjaar geleden ook tegen elkaar
zeiden: ‘er is toch een aantal gemeenten waarvan we niet weten of we ze wel
bereikt hebben’. Die zijn we toen individueel langsgegaan en dat leverde twee
beelden op. Eén: er was wel het een en
ander bereikt, maar twee: nadat we waren
langsgegaan, ging het wel veel sneller.”
Het vuurtje moet bij gemeenten blijvend
worden opgestookt, denkt hij. “Veiligheidsbewustzijn kun je best bevorderen,

maar het gáát ook weer heel snel.”
Spanningsveld
Achteroverleunen is er dus niet bij.
Veel bestuurders hebben de neiging deze
problematiek bij de afdeling ICT neer te
leggen, ziet ook Douwe Leguit, programmamanager van de Taskforce BID.
“Daarom hebben we ook gekozen voor de
term informatieveiligheid in plaats van
‘informatiebeveiliging’. Die bestuurders
realiseren zich in de gesprekken die we
voeren wel in welke mate informatieveiligheid eigenlijk hun primaire processen
raakt. En dat er iemand in de buurt moet
zijn om te souffleren. Maar het blijft een
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I C T U

Van i-NUP naar
i-samenleving

Taskforce BID leeft voort in iBewustzijn
Giulietta Marani was binnen de Taskforce als portfoliomanager verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een kennis- en leerinfrastructuur en bijbehorend
leer- en verankeraanbod. Met handvatten die helpen het informatieveiligheidsbewustzijn en het risicobewust handelen van bestuurders en ambtelijke top te verbeteren. Marani: “Daarbij heb ik ingezet op hergebruik van de bestaande kennisen leerinfrastructuur en beproefd aanbod binnen de overheid. Waar nodig zijn
afspraken gemaakt voor optimalisatie van die infrastructuur. Ook is samen met
overheidslagen en markt nieuw aanbod ontwikkeld. Aanbod dat goed opdrachtgeverschap, betekenisgeving binnen een organisatie, het spreken van dezelfde
taal en het inrichten van het informatieveiligheidsproces faciliteert. Het geheel
is gebundeld in een campagnepakket iBewustzijn en te vinden op informatieveiligheid.pleio.nl. iBewustzijn biedt interactieve workshops, e-learningmodules
en tal van ondersteunende middelen. Dit pakket draagt bij aan het inbedden van
informatieveiligheid in de organisatie en in de keten. iBewustzijn ondersteunt
organisaties daarbij in 2015.”

spanningsveld. En mij viel van enige
afstand op dat de communicatie aan twee
kanten kan mislopen. Aan de kant van de
bestuurder, die niet begrijpt wat de IT’er
zegt, maar ook aan de kant van die IT’er,
die vaak niet begrijpt welke vraagstukken voor de bestuurder interessant zijn
of problemen niet kan vertalen naar
bestuurlijke impact.”
Coenen: “Het is dus ook belangrijk
aan te haken op de onderwerpen die ze
bezighouden, zoals de Omgevingswet bij
de provincies of de decentralisaties bij de
gemeenten.” Wesseling is stellig: “Iedereen weet nu wel dat het om maatschappelijke risico’s gaat. ‘Digibeet’ kan voor een
bestuurder geen geuzennaam meer zijn.”
Maar ‘van nul naar honderd’ lukt
niet in twee jaar met zo’n vraagstuk. Is
die twee jaar wel genoeg? Wesseling:
“Als je wilt dat mensen hun bestuurlijke
verantwoordelijkheid nemen, is twee
jaar een heel goede tijdspanne. Twee
jaar geeft ook duidelijkheid. En als je
die verplichtende zelfregulering niet in
twee jaar kunt realiseren, dan kun je er
beter eerder mee ophouden.” Er was bij
veel bestuurders ook twee jaar geleden
al een zeker gevoel van urgentie, zegt
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Leguit. “Zelf begon ik op 1 april 2013 en
op 2 april waren die DDos-aanvallen op
banken en overheden. Al die bestuurders
gebruiken toch ook internetbankieren als
klant en ervaren de impact daarvan. Dus
hoe is het dan met hun dienstverlening?
Dat landt wel.”
Zelfregulering
Over de belangrijkste voorwaarde
voor succes van zo’n Taskforce BID zijn de
drie het ook eens. Leguit: “Er is door BZK
niet gesproken vanuit regeltjes en verantwoording, maar ingezet op een traject
van zelfregulering. Daarnaast is besloten om het neer te zetten bij ICTU, op
neutrale grond, waarmee de mogelijkheid
is gecreëerd voor iets dat van iedereen
is. Het mooie is dat dan ook de dialoog
ontstaat over waar eigenlijk behoefte aan
is, bijvoorbeeld een toolkit voor gemeentesecretarissen of een Handreiking
Opdrachtgeverschap. Zoiets is beter dan
de schijnveiligheid van alleen maar meer
regeltjes uit Den Haag.”
Wesseling denkt dat ICTU een goede
plek is geweest voor de Taskforce BID.
“Aan de ene kant is het een zakelijke
omgeving. Tegelijkertijd kun je daar
heel goed contact onderhouden met de

opdrachtgever en snel schakelen.” Coenen vond met name de soepelheid waarmee gestuurd kon worden erg prettig.
Vakverenigingen
Wat zullen de overheden, de gemeenten bijvoorbeeld, vanaf nu nog gaan merken van de Taskforce BID-inspanningen?
Leguit: “Uiteindelijk hoort het eigenaarschap terecht te komen bij de organisaties die erover gaan. We hebben daarom
ook burgemeesters, wethouders, raadsleden en anderen gemobiliseerd, via clubs
als de VGS en de NVVB. Uiteindelijk heeft
dat geresulteerd in een nieuw convenant
in februari van tien van die vakverenigingen en de VNG samen. Dat is de eerste
keer dat zoveel partijen op één podium
stonden. Op die manier hou je elkaar
scherp en blijf je van elkaar leren.”
Volgens Leguit staat er nu een ‘kapstok’ en zullen de overheidsorganisaties
zelf tot verdere invulling moeten komen.
Misschien wel door toe te werken naar
bijvoorbeeld een gemeenschappelijke
standaard voor wachtwoordenbeleid. “De
partijen zeggen nu: waarom gaan we niet
veel meer samen uitvinden?”

De feestelijkheden rond de afronding van het i-NUPprogramma liggen achter ons. En welverdiend feestelijk
was het! Dat niet altijd alles goed gaat met de e-overheid horen we vaak genoeg. Dat laat onverlet dat in de
afgelopen jaren een basisinfrastructuur is neergelegd
waar we goede sier mee kunnen maken en waar veel
mee mogelijk is. Tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat
alles als een zonnetje loopt. We zijn er nog niet. Zoals de
Digicommissaris in zijn inleiding op het Digiprogramma al aangeeft: “Burgers en bedrijven willen snel en
gemakkelijk digitaal zakendoen met de overheid: met de
smartphone in de hand in het café of vanaf het vakantieadres. De praktijk is dat de overheid met haar dienstverlening hier nog nauwelijks aan tegemoetkomt.”
Voor deze volgende stap is een van de ingrediënten
de transitie van het Stelsel van Basisregistraties naar
een Stelsel van Overheidsgegevens. Zoals elders in dit
nummer gemeenten aangeven (artikel ‘Toenemende
bewolking’), gaat het bij nieuwe of aan te passen systemen vooral over ‘snelheid, kwaliteit en lage kosten’.
Voor het stelsel van overheidsgegevens zou ik deze eisen
willen vertalen naar ‘flexibiliteit, normering en hergebruik’. Met andere woorden: niet het wiel opnieuw
uitvinden, maar de ruimte nemen om, rekening houdend
met bestaande afspraken over kwaliteit en hergebruik,
het wiel op eigen maat te maken.
De tijd is voorbij dat we de e-overheid in overzichtelijke informatieketens kunnen vangen. Integendeel, in
de i-samenleving is iedere overheidsorganisatie onderdeel van meerdere ketens en daarmee onderdeel van
een complex netwerk van afspraken en gegevensuitwisseling. In deze setting gelden per situatie andere eisen
en voorwaarden en zijn voortdurend nieuwe afspraken
en keuzes nodig. Dit naast de basisafspraken die we
met elkaar hebben gemaakt binnen het Stelsel van
Basisregistraties.
Deze volgende stap past goed in het denken over een
virtuele rotonde voor overheidsgegevens, als onderdeel
van de Digitale Overheid. De belangrijkste spelregels
kunnen daarin worden gedefinieerd om kwalitatief
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goede gegevensuitwisseling te borgen. Tegelijkertijd
ontstaat daardoor ruimte om flexibel aan te sluiten op
eisen in een specifieke situatie.
Hoe dit precies vorm moet krijgen en wat daarvoor
nodig is (of misschien niet meer nodig is) aan afspraken, dat zal de komende tijd moeten uitwijzen. Voor
de informatiearchitecten binnen de overheid is dit een
mooie kluif. Want wat is de goede balans tussen enerzijds spelregels om kwaliteit en gegevensdeling te faciliteren en anderzijds ruimte te laten aan organisaties om
snel en flexibel te vernieuwen? Welke afspraken zijn dan
echt nodig? Wat zijn de rode draden om de overgang van
e-overheid naar i-samenleving vorm te geven? Hoe past
de transitie van het Stelsel van Basisregistraties naar
een Stelsel van Overheidsgegevens hierin? Wie neemt
daarin het voortouw? En zie, daar ligt de grote uitdaging
voor de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), want wat zijn uiteindelijk de echt relevante
afspraken om op te navigeren binnen de digitale overheid? Uw tips zijn daarbij van harte welkom!

Herriët Heersink, Projectleider Ontwikkeling NORA (ICTU)
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resident Obama ondertekende onlangs een ‘executive
order’ die ervoor moet zorgen dat de publieke en de
private sector meer samenwerken in cybersecurity. Hij deed dit
op de Summit on Cybersecurity and Consumer Protection, die
mede tot doel had om publiek en privaat te verenigen. Ongeveer
rond dezelfde tijd kondigde Facebook een netwerk voor security
experts aan om informatie te delen, ThreatExchange, waar
inmiddels ook onder meer Yahoo en Pinterest aan meedoen.
Samenwerken en kennis delen lijken sleutelwoorden voor het
voeren van deze strijd in cyberspace, zoals ook wordt onderkend
in de Nederlandse Nationale Cyber Security Strategie 2 (NCSS2).
Dreiging vanuit cyberspace raakt ons allemaal
De dreiging vanuit cyberspace is groeiende, zodanig zelfs dat
specialisten spreken van een cyberwar. Omdat die zich afspeelt
in de ‘onzichtbare’ wereld van netwerken en computers, is de
maatschappij zich echter niet altijd van deze oorlog bewust.
“We hebben het hier niet over een DDoS-aanval waardoor de
dienstverlening even uitvalt. Het vraagstuk neemt in omvang en
kwaadaardigheid toe, zodanig dat je inmiddels kunt spreken van
een ‘cyberbattlefield’ met grootschalige aanvallen op kritische
infrastructuur”, zegt Jaap Schekkerman, Director Global Cyber
Security en Thought Leader Cyber Security bij CGI. Hij noemt een
aantal incidenten. Zo werd in december vorig jaar ternauwernood
een ontploffing van een ijzersmelterij in Duitsland voorkomen.
Cyberaanvallers hadden de software van de hoogoven
overgenomen, waardoor deze niet meer was af te sluiten. In 2008
werd er een oliepijpleiding in Turkije opgeblazen, onlangs werd
pas openbaar dat dit het gevolg was van een cyberaanval. Het
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Markt en
overheid
samen ten
strijde in
cyberspace
conflict in Oekraïne kent een virtuele evenknie onder de naam
EPIC-TURLA, malware die vooral overheden in Europa en het
Midden-Oosten heeft geïnfecteerd en die volgens Schekkerman
“een spionagetoolkit is, die informatie steelt en beschikt over
capaciteiten om netwerken te vernietigen”. Net als bij Stuxnet,
de malware die het Iraanse kernprogramma verstoorde, gaat het
hier om heel geavanceerde software. “Hackers hebben hier de
middelen niet voor, dit moet afkomstig zijn van door overheden
gesponsorde groepen.”
Cyberlegers
Wat er na Stuxnet gebeurde, illustreert dat een cyberwar
al gaande is. Schekkerman vertelt dat Iran als antwoord zijn
eigen cyberleger samenstelde en een tegenaanval lanceerde,
die ‘Operation Cleaver’ wordt genoemd. Daarmee nestelde het
zich de afgelopen jaren in de vitale infrastructuur van allerlei
landen, van Zuid-Korea tot de Verenigde Staten. “Er zijn diverse
incidenten geweest. Zo werden de beveiligingspoortjes op een
luchthaven in Zuid-Korea overgenomen. We weten niet precies
wat geïnfecteerd is, wat ze zullen gebruiken voor welk type
aanval en op welke manier.” Operation Cleaver maakt gebruik
van bekende kwetsbaarheden in software, waarvoor oplossingen
beschikbaar zijn.

Foto: AP/Hollandse Hoogte

Overheid en bedrijfsleven hebben
elkaar nodig, nu er een oorlog gevoerd
wordt in cyberspace. Cybersecurity
leent zich uitstekend voor strategische
samenwerking, omdat voor een krachtig
antwoord gebundelde expertise
en informatie nodig zijn. Markt en
overheid hebben immers met dezelfde
cyberdreigingen te maken.

C G I

CGI en cybersecurity
Cybercrime is een wereldwijd fenomeen dat vraagt
om een krachtig en gebundeld tegengeluid. Daarom
werkt CGI nauw samen met internationale veiligheidsen standaardisatieorganisaties. CGI is een van de
weinige aanbieders die beschikt over tien Security
Operations Centers die continu de beste oplossingen
voor infrastructuren identificeren en implementeren,
en maandelijks meer dan 550.000.000 cyberevents
onderscheppen en afhandelen. Bij CGI werken meer dan
1400 beveiligingsexperts wereldwijd.
cginederland.nl/cybersecurity

Tijdens de sessie over cybersecurity op het iBestuur Congres
2014 werd gesteld dat ook in de Nederlandse vitale infrastructuur
veel van dit soort ‘achterdeuren’ openstaan. “En die zijn nog
steeds niet allemaal gesloten”, zegt Schekkerman. Daarmee
beginnen is de allereerste stap naar veiliger systemen.
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Samen in innovatie en expertise
Zoals Nederland het Defensie Cyber Commando (DCC)
heeft opgezet, zo hebben landen als de VS, Israël, India,
China, Rusland en Iran ook hun eigen divisies voor cyberwar.
Partijen als IS en Anonymous gebruiken het cyberdomein om
hun politieke en ideologische doelen te bereiken. Om je hier
als land tegen te wapenen zul je moeten samenwerken met
andere landen én met de private sector. Dat Nederland gericht
investeert in cybersecurity en de markt uitnodigt om hierin
mee te denken in de NCSS2 is daarom een belangrijke stap.
Een ander goed voorbeeld van samenwerking op dit vlak is The
Hague Security Delta. In dit grootste samenwerkingsverband van
Europa werken overheden, kennisinstellingen en marktpartijen
samen in innovatie en expertise voor veiligheid in onder meer
cybersecurity en de vitale infrastructuur.
“Een pasklare oplossing voor dit vraagstuk is er niet”,
concludeert Schekkerman. “Ik geloof dat samenwerkingsverbanden als ThreatExchange een goede optie zijn, want daarin
wordt informatie gedeeld tussen partijen die elkaar vertrouwen.
Hetzelfde doet CGI in haar wereldwijde netwerk van partners
en klanten. Het gevaar mag voor het grote publiek onzichtbaar
zijn, een cyberwar lijkt in veel opzichten op een traditionele
oorlog: je moet antwoorden blijven ontwikkelen, want het is een
continue wapenwedloop.”

41

‘De conclusies
van Elias zijn onze
lessons learned’

H

et plan om alle HR-dienstverlening van de rijksoverheid in één
klap te harmoniseren en over te hevelen naar een centraal shared
service centrum was geen gelukkige keuze, zo bleek zo’n tien jaar geleden
bij de eerste fase van P-Direkt. Het project faalde. De grootse opzet werd
losgelaten en sinds 2007 is P-Direkt stapsgewijs gegroeid naar wat het nu
is: een succesvol HR shared service centrum, dat door de OESO zelfs als

Goede publiek-private samenwerking in P-Direkt
P-Direkt, stapsgewijs uitgegroeid tot het
HR shared service centrum van bijna de
hele rijksoverheid, gaat met haar systeemlandschap geheel over naar
SSC-ICT Haaglanden. Een
omvangrijke operatie en
een nieuwe test voor
de samenwerking tussen P-Direkt en haar
huidige ICT-partners.
Een samenwerking die in
de afgelopen zeven jaar heeft
laten zien dat markt en overheid samen succesvol kunnen
zijn.

Sylvia Bronmans, directeur
P-Direkt: “Te grote politieke druk op een project
om in heel korte tijd iets te
realiseren is een potentiële
faalfactor.”

Succesfactoren en Elias
Bij P-Direkt hebben ze de aanbevelingen van de commissie Elias
instemmend gelezen, zegt Bronmans. “Veel ervan zijn ook onze ‘lessons
learned’ als het gaat over samenwerking tussen overheid en markt. Het
belang van een doordachte besturing, het hebben van mensen met de juiste kennis aan boord, de gefaseerde aanpak. En de constatering dat te grote politieke druk op een project om in heel korte tijd iets te realiseren een
potentiële faalfactor is.” Een aantal factoren bleek cruciaal voor het succes
van P-Direkt. Ten eerste de gefaseerde aanpak, met veel samenwerking
met de departementen. Daardoor lukte het om steeds meer HR-diensten
centraal te verlenen en te standaardiseren. Een andere cruciale succesfactor is goede samenwerking tussen overheid en markt, tussen P-Direkt en

Door Marieke Vos
Beeld Stockfresh
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voorbeeldcase van innovatie binnen de publieke sector wordt genoemd.
Sylvia Bronmans was vanaf 2007 directeur van P-Direkt, Astrid Zwiers CIO.
Beiden zijn onlangs overgestapt naar SSC-ICT Haaglanden, de serviceprovider voor ruim 30.000 werkplekken bij acht ministeries. Bronmans is er
sinds december vorig jaar directeur, Zwiers begon er in maart dit jaar als
vestigingsmanager Zoetermeer.
De technische omgeving van P-Direkt gaat conform de meerjarenstrategie van het programma Consolidatie Overheidsdatacenters naar het nieuwe
Overheidsdatacenter ‘Haagse Vierkante Kilometer’ in Rijswijk, onderdeel
van SSC-ICT Haaglanden. In 2017 hebben de marktpartijen die samenwerken onder de naam MATCH alles overgedragen. Michiel Struijk, directeur
bij CGI, de hoofdaannemer van MATCH: “Natuurlijk vinden wij dat jammer.
Maar het is overheidsbeleid om het aantal datacenters te consolideren.
Bepaalde dingen gaan dus terug van de markt naar de overheid, maar aan
de andere kant komen er ook weer nieuwe dingen van de overheid naar de
markt.” De andere partners in MATCH zijn HP en BT. Het gebruikte platform is van SAP.
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MATCH met haar partners. De samenwerking is succesvol omdat alle partijen er
continu tijd en aandacht aan besteden, zeggen ze zelf. Er werden vanaf het begin
duidelijke afspraken gemaakt over de samenwerking, regie en besturing. Zwiers:
“Regie voeren is een bekwaamheid, het betekent echt werken. Je geeft het niet
uit handen en verwacht dat het wel goed komt.”
“In het begin hebben we ook veel geïnvesteerd in het bij elkaar brengen van
mensen, vertellen aan elkaar wat we doen, wat P-Direkt is, zodat men weet wat
de businessimpact is als de dienstverlening niet goed verloopt”, zegt Bronmans.
Dat legde de basis voor een goede samenwerking. Zwiers: “Zo neemt MATCH proactief contact op met ons als iets eruit ligt of hapert, zodat we direct op meerdere
niveaus actie kunnen ondernemen.” Struijk vult aan: “We geven elkaar open en
eerlijke feedback. Daar heb je een goede relatie én zakelijkheid voor nodig. Je
bouwt mede aan deze relatie door de incidenten die je tegenkomt.” Realiseer je
daarbij dat belangen kunnen verschillen, zegt Bronmans: “De belangen van de
samenwerkende partijen zijn soms gelijk, soms contrair en soms liggen ze ver uit
elkaar. Daar moet je het dan juist over hebben, zodat je fair deals kunt sluiten.”

Regie voeren
is een
bekwaamheid,
het betekent
echt werken
44

Investeren in talent en kennis
De commissie Elias benadrukt het belang van kennis van ICT bij de overheid.
Dat onderschrijven ze bij P-Direkt. En dan gaat het om kennis bij zowel overheid
als markt. Struijk: “Alleen als de opdrachtgever zelf de juiste expertise in huis
heeft, kan hij de leverancier goed aansturen. Je moet weten wat je wilt, je hebt
bijvoorbeeld goede architecten in eigen huis nodig.” Zwiers: “Doordat je je eigen
professionaliteit op orde hebt, kun je goed met de markt omgaan.” Mensen met
de juiste expertise, die goed kunnen samenwerken en elkaar begrijpen zijn dus
nodig, aan beide kanten. “Je hebt aan de marktkant mensen nodig die de vraag
van de opdrachtgever kunnen vertalen. Dat vraagt specifieke vaardigheden: een
goede IT’er is niet per definitie een goede regisseur. Daarom is het heel belangrijk
om te blijven investeren in talent en kennis”, zegt Struijk.
Verder benadrukken ze het dynamische karakter van de samenwerking. De
relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verandert immers gedurende de
diverse fasen in de uitbesteding. Deze verschillende fasen vereisen regieteams
met een andere samenstelling qua expertise. Het functiegebouw van de overheid kan belemmerend zijn bij het vinden van de juiste mensen. “Werken bij de
overheid heeft andere voordelen dan werken bij een bedrijf, maar er zitten wel
grenzen aan het salaris waar mensen genoegen mee nemen”, zegt Zwiers. Dit is
een uitdaging voor partijen als P-Direkt en SSC-ICT Haaglanden, beamen zij en
Bronmans.
Als de regieorganisatie goed is ingericht, er bij samenwerkende overheid en
markt de juiste mensen met de juiste expertise zitten en men elkaar goed kent,
dan kunnen zelfs haperende IT-projecten worden vlotgetrokken, zegt Struijk.
Hij refereert aan de aanbeveling van Elias om te overwegen grote projecten op te
knippen in behapbaarder delen: “Het is een mythe dat het dan per definitie beter
te besturen zou zijn, want het succes van een project hangt altijd af van dezelfde
principes, of dat nu groot is of klein. Met een goede governance kun je ongelooflijk veel opvangen. Dan zie je de risico’s op tijd, durf je daar transparant over
te zijn en durf je maatregelen te nemen. Dat hebben wij bij P-Direkt tot kunst
verheven.”

Het zou jammer zijn als door Elias en de ophef rondom de Zembla-uitzending de relatie tussen overheid en markt verkrampt, vinden ze. Struijk:
“Er gebeurt technologisch zoveel en dat gaat zo snel; als je als overheid
hier maximaal gebruik van wilt maken, moet je met elkaar de samenwerking blijven zoeken.” Zwiers: “Het is heel belangrijk dat je met elkaar dit
soort complexe projecten leert besturen. Vanuit een kramp leer je niet.”
Bronmans: “We hebben als overheid de markt juist hard nodig. Natuurlijk zijn er tegengestelde belangen, maar daar kun je professioneel mee
omgaan. En op die manier verder komen.” P-Direkt kon nieuwe diensten
ontwikkelen dankzij de strategische samenwerking met MATCH. Zoals de
P-Direkt app. Naast het zelfbedieningsportaal en het contactcenter wilde
P-Direkt het mobiele kanaal voor haar dienstverlening gebruiken. Men ontwikkelde in eerste instantie een app voor het registreren van verlof. Voor
de eerste versie werd een app van SAP gebruikt, inmiddels heeft P-Direkt
haar eigen ontwikkellijn om apps te kunnen bouwen.
Bronmans: “Voor ons is usability heel belangrijk en dat kon beter dan
in de SAP-app. We gebruiken nu het SAP Mobile Platform om onze eigen
appfunctionaliteit te ontwikkelen. We bieden nu verlof, informatie over
P-Direkt en goedkeuringstaken voor managers in onze app. Zoals de goedkeuring van een declaratie.” Ook managementinformatie, een belangrijke
dienst van P-Direkt, werd het afgelopen jaar verbeterd. Managers halen
informatie over onder meer ziekteverzuim en declaraties uit de gegevens
van P-Direkt. Zwiers: “Dat zijn in totaal vijftig rapporten en dat kon een
stuk overzichtelijker. We hebben een dashboard gemaakt waarmee managers hun eigen standaardrapport kunnen samenstellen.” Bijvoorbeeld om
te zien of alle teamleden hun vakantie hebben gepland.

P-Direkt in cijfers
• Alle ministeries, op Defensie na, gebruiken de dienstverlening van P-Direkt. Dat
zijn zo’n 120.000 medewerkers binnen
de rijksoverheid.
• Jaarlijks worden ruim 8.000.000 mutaties geautomatiseerd verwerkt, 450.000
handmatig.
• Via telefoon, e-mail en per post worden ieder jaar zo’n 250.000 vragen
afgehandeld.
• P-Direkt zorgt voor de verstrekking van
1.450.000 digitale loonstroken per jaar.
• Het Rijksportaal Personeel wordt iedere
maand ruim 250.000 keer bekeken.
• De app is 16.001 keer gedownload en
heeft 13.461 actieve gebruikers (cijfers
maart 2015).
• Stroomlijning van de HR-werkprocessen
met P-Direkt bespaart het Rijk 51 miljoen euro per jaar.

De overgang naar SSC-ICT
De overgang naar SSC-ICT Haaglanden wordt een laatste testcase voor
de samenwerking tussen P-Direkt en MATCH. Bronmans: “We komen in een
nieuwe fase, de afronding van de samenwerking. Daar hebben we inmiddels
goede afspraken over gemaakt. Het was een intensief traject van een paar
maanden om alle aspecten te bespreken.” Het grootste risico de komende
tijd is volgens haar het “onvoldoende tijd nemen voor een zorgvuldige
overgang”. Daarom is er een heldere en realistische planning afgesproken, is er een duidelijke governancestructuur opgetuigd en zijn de juiste
mensen op de juiste plekken benoemd. Zwiers: “P-Direkt is een groot
landschap, dat gefaseerd gemigreerd moet worden. Dat is niet het enige,
want het gaat naar een nieuw en in opbouw zijnd overheidsdatacentrum.
We hebben met MATCH en SSC-ICT daarom een goede fasering gemaakt,
met duidelijke afspraken over sturing. Er kan van alles gebeuren en daar
moet je goed op kunnen inspelen.” Struijk: “Alles wat belangrijk was in de
samenwerking tot nu toe, de strakke gezamenlijke besturing, goede governance, de juiste kwaliteit mensen, geldt ook voor deze fase.” Zwiers: “Wat
belangrijk is in dit traject is dat iedereen zijn rol goed oppakt. Het is voor
ons van belang dat SSC-ICT net zo goed als MATCH onze ambities kent op
het gebied van innovatie, dus ook hier is overdracht nodig.” Wat ongetwijfeld wat gemakkelijker gaat nu zowel Bronmans als Zwiers bij SSC-ICT
Haaglanden werken.
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symposium
iBestuur symposium in Nieuwspoort

De informatiehuishouding op orde
Informatie is de grondstof
voor de overheid. Het op orde
brengen en houden van de
informatiehuishouding is dan
ook essentieel. Over digitale
dossiers, zaakgericht werken
en slimme analyse.
Marieke Vos

E

r zijn twee soorten informatie als
het gaat om de informatiehuishouding: gestructureerde en ongestructureerde. Gestructureerde informatie
ligt vast in databases, zoals in een
ERP-systeem. De rest is ongestructureerde informatie, zoals documenten,
e-mails, foto’s en berichten op social
media. Voor de overheid is ongestructureerde informatie van groot belang.
Dit is immers de informatie die wordt
gebruikt om beleid te maken, subsidies
en vergunningen te verlenen, Kamervragen te beantwoorden. Het opslaan
en toegankelijk maken van ongestructureerde informatie wordt ondersteund
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door software die valt onder de naam
EIM: Enterprise Information Management. Software voor workflow, documentmanagement, procesmanagement
en casemanagement vallen onder EIM.
Fantastische plannen
Hans Kaashoek is managing partner
bij Strategy Partners. Hij onderzoekt
en adviseert organisaties over EIM. Het
op orde hebben van je digitale informatiehuishouding is een vereiste voor
het realiseren van je digitale ambities,
stelt hij. “Wij zien veel organisaties die
samen met een strategisch communicatieadviesbureau fantastische plannen hebben voor digitale interactie en
dienstverlening. Als je dan gaat kijken in
hun informatiehuishouding, dan blijkt
dat ze meerdere ECM-systemen gebruiken, twee e-mailsystemen, tientallen
Sharepoint-systemen, allemaal met verschillende inhoud en inrichtingen… Dan
kun je nog zulke mooie plannen maken;
zolang je dit niet op orde hebt, strand je
in de kwaliteit van je dienstverlening.”
Het op orde brengen van de informatiehuishouding heeft technische
aspecten, maar minstens zo belangrijke
organisatorische consequenties. “Het
vraagt onder meer vaak om een analyse, (her)classificatie en consolidatie,
zodat je informatie actualiseert en gaat
ordenen in het belang van de organisatie, in plaats van in het belang van
een afdeling. Het gaat ook om de wil tot

veranderen, om de competentie te kunnen veranderen.” Kaashoek noemt als
voorbeeld van een succesvol EIM-traject
een grote uitvoeringsinstelling waar alle
informatie was geordend per gespecialiseerde afdeling. “Deze instelling
wilde transformeren naar een generieke
kennisorganisatie, waarin alle medewerkers toegang kregen tot alle informatie,
ondersteund door een adequaat EIM.

De informatiehuishouding op orde
Save the date!
Dinsdag 16 juni, Perscentrum Nieuwspoort.
Meer informatie via ibestuur.nl/symposium
Met onder anderen Hans Kaashoek
iBestuur symposium in Nieuwspoort: hoogst actueel, kort maar krachtig.
Kennisdeling voor bestuurders en beslissers. Van 15 tot 17 uur, borrel na.
Toegang vrij, maar let op: beperkt aantal plaatsen.
Mede mogelijk gemaakt door IBM

Je moet ordenen in
het belang van de
organisatie, niet in
het belang van een
afdeling

Dat is gelukt, men heeft de structuur
volledig omgegooid. Dat was een proces
van heel zorgvuldige heranalyse en herclassificatie van informatie.”

alle benodigde informatie, het proces
en de betrokken personen aan een zaak.
Dit maakt het proces efficiënter en het
maakt dat achteraf verantwoord kan
worden hoe het proces is verlopen. Zoals
het verlenen van een subsidie of het
beantwoorden van een Kamervraag. Rik
Kop, senior ECM sales specialist bij IBM,
vertelt dat meerdere departementen
inmiddels bezig zijn om deze maatwerksystemen te vervangen door standaardsoftware voor zaakmanagement.
“De beheerkosten lopen steeds verder op
en er is inmiddels goede standaardsoftware voorhanden.”

Nieuwe versie DigiJust
Een zestal departementen gebruikt
het documentmanagementsysteem van
Filenet, inmiddels onderdeel van IBM.
Ze bouwden dat uit met functionaliteit
voor zaakgericht werken. Deze koppelt

Het ministerie van V&J gebruikt
sinds 2006 het documentmanagementsysteem DigiJust, gebaseerd op IBM/
Filenet. Momenteel wordt gewerkt aan
een vernieuwde versie. Hierbij wordt
zo veel mogelijk gebruikgemaakt van
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standaardfunctionaliteit, bijvoorbeeld
de Advanced Case Management-module
van IBM. Gerben Kleine, senior adviseur Bedrijfsvoering bij V&J: “In nauwe
samenwerking met een gebruikersgroep
bouwen we dit jaar in iteraties de diverse
functionaliteit van het nieuwe DigiJust.
Eind dit jaar wordt de oude versie vervangen door de nieuwe omgeving.” Die
heeft een intuïtievere gebruikersinterface. “Je kunt bijvoorbeeld documenten naar mappen slepen. Omdat het
standaardsoftware is, kunnen we in de
ontwikkeling samenwerken met andere
ministeries. Dat doen we bijvoorbeeld
met VWS en BZK. Zij maken gebruik van
hetzelfde IBM-systeem.” Ook benut V&J
de overgang naar het nieuwe systeem
om de informatiehuishouding op te
schonen. “We kijken hoe we dit deels
geautomatiseerd kunnen doen, ook als
het straks in gebruik is.”

Watson
Het wordt in het nieuwe systeem
gemakkelijker om zaakgericht te werken,
meer greep te krijgen op goedkeuringsprocessen en om digitaal duurzaam te
archiveren, vertelt Kleine. Met de nieuwe
DigiJust wordt het aantal gebruikers
bovendien uitgebreid: het oude DigiJust
wordt gebruikt door het bestuursdepartement, bij het nieuwe systeem sluiten
ook grote delen van taakorganisaties
aan, zoals de IND en de Raad voor de
Kinderbescherming. “We zijn nu met hen
aan het onderzoeken hoe dit het beste
kan. Dit project heeft niet alleen technische, maar vooral ook organisatorische
en informatiekundige aspecten. Je wilt
bijvoorbeeld wel dat iedereen informatie
op een eenduidige manier opslaat.”
Als informatie goed digitaal ontsloten is, wordt een volgende stap mogelijk, zegt Kop van IBM: “Datamining op
content. Wat al langere tijd gebruikelijk
is bij gestructureerde data, kan ook met
documenten.” IBM laat met supercomputer Watson zien wat mogelijk is. Watson
analyseert razendsnel enorme hoeveelheden informatie en kan daarmee ook de
overheid ondersteunen, bijvoorbeeld bij
het opsporen van overlappingen in weten regelgeving. Op deze manier gaat een
informatiehuishouding die op orde is
echt helpen om het werk van de overheid
gemakkelijker en beter te maken.
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iBestuur Congres 2015

Terugblik

Discussiepanel met Bart Hoogendoorn,
Tof Thissen, René Pennning de Vries en
Gert-Jan Buitendijk.

Het was niet The Day After,
maar de bevindingen
van de parlementaire
onderzoekscommissie
hingen nog wel als een
schaduw over het iBestuur
Congres 2015. Minister
Blok sprak bemoedigende
woorden en de nieuwe
Digicommissaris Bas
Eenhoorn maakte duidelijk
dat hij zich niet wil
beperken tot een rol als
oliemannetje.

‘Kabinet geeft
me doorzettingsmacht’
Bas Eenhoorn:

A

an metaforen nooit gebrek bij
de jaarlijkse iBestuur Congressen. Het ene jaar worden de deelnemers
– in gedachten – uitgenodigd op een
grote bouwplaats, dit jaar stond alles
in het teken van reizen. Fasten your
seatbelts! Er was een heus stuk vliegtuigromp nagebouwd op het toneel en
daarvoor stond gespreksleider Marcia
Luyten in het juiste kokerrokje als ‘uw
purser’.
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Minister Blok maakte in zijn openingsspeech dankbaar gebruik van het
reisthema door de parallellen te schetsen tussen grote ICT-projecten en zijn
hobby: bergwandelen. Maar hij sprak
toch vooral bemoedigende woorden tot
zijn gehoor, een kleine duizend ICTmanagers van de Nederlandse overheid:
“We kunnen ongelooflijk trots zijn op
wat we bereikt hebben.” Blok noemde
het grotendeels al ingevulde digitale
belastingformulier en het functioneren

van de studiefinanciering als volledig digitaal loket als voorbeelden. De
digitale overheid was kortom een flink
eind op streek. En hoe anders werkt
hijzelf bijvoorbeeld in vergelijking
met enkele jaren terug. De minister is
onderweg niet meer afhankelijk van
loodgieterstassen met documenten,
maar heeft nu achter in de auto dankzij zijn iPad alle relevante stukken én
het laatste nieuws bij de hand.
Het rapport-Elias kon natuurlijk

Foto: De Beeldredaktie

Fred van der Molen

Foto: Clickshots

teloze figuur’ die de commissie-Elias in
de nieuwe functie ziet. Eenhoorn zelf
vindt dat hij een “een fantastisch uitgangspunt” heeft om zaken naar zijn
hand te zetten; hij kan namelijk altijd
zijn grote broer roepen, het kabinet.
Driemaal per jaar brengt hij verslag uit
aan het kabinet. Als hij vindt dat er
iets moet gebeuren, zal hij niet schromen dat via een kabinetsbesluit af te
dwingen, zo waarschuwde hij.

niet onbesproken blijven, maar Blok
beperkte zich tot enkele algemene
opmerkingen: “Ik lees daarin heel
terechte vingerwijzingen. (...) Ik ga
lessen trekken uit het rapport, maar
heel cruciaal is dat we door blijven
gaan en vooral goed samenwerken.” En
met ‘we’ bedoelde hij departementen,
gemeenten, andere bestuursorganen en
het bedrijfsleven.
Een van de personen die voor die
betere samenwerking moet zorgen, is
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Bas Eenhoorn. De eerste Digicommissaris sprak na de minister. “Het wordt nu
tijd dat we tempo gaan maken”, hield
Eenhoorn zijn gehoor voor. Het kabinet
heeft hem de opdracht gegeven om de
digitale overheid dichterbij te brengen en daarvoor zaken voor elkaar te
brengen. Dat is hij vast van plan, droeg
hij uit. Eenhoorn maakte duidelijk dat
hij zich niet zal beperken tot een rol
als oliemannetje. De Digicommissaris is
niet van plan te eindigen als de ‘mach-

GDI prioriteit
Eenhoorns prioriteit ligt bij het
opleveren van de generieke digitale
infrastructuur (GDI) voor alle publieke
diensten. “Waarom we dat doen? Omdat
de economie afhankelijk is van de digitale overheid. Denk bijvoorbeeld aan
de rol van Digipoort in Rotterdam. Daar
worden scheepsladingen in een enorm
tempo ingeklaard door de douane. Als
we dat niet hadden, zouden veel reders
voor Hamburg of Antwerpen kiezen.
In innovatie zit de kracht van onze
economie. We leven in een heel andere
wereld dan die waarin we ons gisteren
bevonden. Maar ondertussen hebben
we nog wel wetgeving uit de vorige en
voor-vorige eeuw.”
Onvoldoende financiering
Er is nog wel een probleempje op te
lossen. Het kabinet heeft volgens Eenhoorn onvoldoende geld beschikbaar
gesteld om de eigen digitale ambities
te verwezenlijken: “We hebben nog
niet de helft structureel in de budgetten geregeld om de GDI te financieren.
Er is nog een gat van 2014. Maar ook
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voor komende jaren is de financiering
niet structureel geregeld. Dat herbergt grote risico’s. We zijn met iets
bezig wat zich razendsnel ontwikkelt,
maar waarvoor voldoende financiering
ontbreekt.”
Eenhoorn wil in zijn nieuwe functie
dan ook heldere afspraken maken over
de prioriteiten, in samenhang met de
beschikbare financiering en de governance. Hij pleitte verder voor een
bredere inzet van het BSN-nummer
– ook door private partijen – en meer
aandacht voor mobiele technologie: “Je
kunt wel via een app bankieren, dus
waarom niet zo communiceren met de
overheid?”
Gezien het enorme belang van ICT
vindt Eenhoorn het vreemd dat er geen
minister voor Informatievoorziening is.
“Ik ga daarover nadenken.”

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.

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

Geïnteresseerd?
Neem contact op met:
Matthijs Ros

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

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

Reacties
In een reactie op Blok en Eenhoorn
wilde Bart Hogendoorn, bestuursvoorzitter van Nederland ICT, wel ingaan
op de gebrekkige samenwerking tussen
overheid en bedrijfsleven. Hij verweet
de overheid gebrek aan goed opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld op het gebied
van aanbesteden: “Nu wordt er vaak
technologisch aanbesteed. Wij pleiten
voor meer functionele aanbestedingen. Dus vanuit de vraag: wat wil je nu
eigenlijk? Vraag kortom meer advies
aan het bedrijfsleven in plaats van ze
allemaal lijstjes te laten invullen. We
kijken elkaar allemaal argwanend aan.”
Een beetje meer vertrouwen kan
volgens Hogendoorn geen kwaad.
Maar hij wilde best toegeven dat het
bedrijfsleven daarbij ook een stap te
zetten had: “Het uitgangspunt is vaak
dat we zo veel mogelijk van onze spullen willen verkopen. Terwijl we er als
sector op de lange termijn veel meer
belang bij hebben geslaagde projecten
op te leveren.”
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Stef Blok, minister van Wonen en
Rijksdienst (links): “Cruciaal is dat
we door blijven gaan en vooral goed
samenwerken.”

Foto: Clickshots
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Volgens Tof Thissen, algemeen
directeur van KING, hebben ze bij de
ontwikkeling van de NUP-bouwstenen
gaandeweg wel geleerd om leveranciers
te gaan zien als bijdragers aan slimme
oplossingen. “Bedrijven moeten zich
realiseren dat ze ook burgers zijn. Zo
moet men gaan denken over oplossingen. Wees ook een burger, is mijn
oproep.”
Gert-Jan Buitendijk, DG Bestuur en
Koninkrijksrelaties, hekelde met name
de gebrekkige samenwerking van overheden onderling. “Iedereen maakt zijn
eigen keuzes. We moeten meer samen
doen en meer stappen zetten op het
gebied van standaardisering.”

René Penning de Vries, sinds 1
oktober voor twee jaar aangesteld als
Boegbeeld ICT van het ministerie van
Economische Zaken, brak een lans om
ook de wetenschap meer te betrekken
bij het publieke ICT-domein. “We hebben 150 hoogleraren in ICT, maar zo
weinig verbinding tussen leveranciers,
overheden en de wetenschap. Er ligt
echt een urgentie om daar wat aan te
doen. Bijna elk probleem is tegenwoordig ook een ICT-probleem. Neem Booking.com. Dat is geen reisbureau, maar
primair een ICT-bedrijf.” En zo waren
we toch weer bij de reismetafoor terug:
Bestemming iOverheid.
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De (soms) moeizame relatie
tussen burger en overheid
“Net als in België zou het
verboden moeten worden om
domme vragen te stellen,
vragen waar ambtenaren al
antwoord op hebben.” Dat was
een van de oplossingen die op
tafel kwam in een iBestuur
Congres-sessie waar uitgebreid
werd ingegaan op de (soms)
moeizame relatie tussen burger
en overheid.

gen van burgers substantieel toenemen.
Inmiddels is het 1 januari 2015 geweest
en eigenlijk is er niet zoveel aan de
hand. De vragen die binnenkomen gaan
vooral over hoe een sociaal wijkteam
bereikt kan worden. Blijkbaar hebben
onze inwoners genoeg vertrouwen in de
lokale overheid”, aldus Van Ginkel, die
verder stevig uithaalde richting politiek. “Wat vanuit de representatieve
landelijke democratie over ons is uitgestort aan te verwachten bagger, was
verschrikkelijk. Ondanks het wantrouwen van de centrale overheid moesten
wij ons voorbereiden op de decentralisaties. Daarom ben ik ook zo blij met
onze burgers.”

Frits de Jong

E

en burger klopt aan bij de
gemeente. Wat gebeurt er
dan, of wat zou er moeten gebeuren?
Met de decentralisaties in het sociaal domein als rode draad was dat de
insteek van een sessie waarbij, onder
leiding van Tof Thissen (algemeen
directeur van KING), Arre Zuurmond
(Ombudsman van zeven gemeenten in
de regio Amsterdam) en Jan van Ginkel
(gemeentesecretaris van Schiedam) de
dagelijkse praktijk belichtten.
De aftrap was voor Jan van Ginkel,
en hij ging er gelijk met gestrekt been
in. Van Ginkel had zich boos gemaakt
over de ‘paniekverhalen’ die in het
kader van de decentralisaties de ronde
hadden gedaan. “De verhalen moesten
ons doen geloven dat mensen die zorg
nodig zouden hebben, na 1 januari
2015 hopeloos verdwaald rond zouden
lopen. Ook door de vele aandacht in de
media zagen wij bij ons in de laatste
maanden van vorig jaar het aantal vra-
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Jan van Ginkel, gemeentesecretaris
van Schiedam: “Blijkbaar hebben
onze inwoners genoeg vertrouwen in
de lokale overheid.”

Arre Zuurmond sloot zich aan bij
de woorden van Van Ginkel. Ook hij
bespeurde nog geen grote problemen,
maar toch sprak hij veel burgers die
ongerust zijn. Volgens hem omdat
gemeenten vooral bezig zijn geweest
met financiering en met structuren.
“Ik vraag me af of gemeenten beseffen
hoe drastisch anders het soms moet.”
Zuurmond illustreerde dat aan de hand
van een voorbeeld. “Onlangs sprak ik
een man die door de crisis failliet is
gegaan. De man woont in het centrum
van Amsterdam en is langzaam aan het
opkrabbelen. Hij heeft inmiddels een
baantje door heel Nederland. Omdat
hij bij Bureau Kredietregistratie en
andere instanties geregistreerd staat,
kan hij geen auto kopen, geld lenen
of een auto leasen. Precies zoals het
kabinet wil is er een kennis bereid om
een auto voor hem te leasen, waar de
man dan in zou mogen rijden. Vervol-

gens zegt de gemeente: de auto staat
niet op uw naam, en dus krijgt u geen
parkeervergunning. Mijn vraag aan de
gemeente is dan: is de weigering op
grond van een criterium ‘auto moet op
eigen naam staan’ wel verstandig in het
licht van wat wij met de samenleving
willen?”

Arre Zuurmond, ombudsman regioAmsterdam: “Ik vraag me af of
gemeenten beseffen hoe drastisch
anders het soms moet.”
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Uitvoerende professionals
Wat Zuurmond betreft zijn ICT,
financiering of structuren ook niet echt
belangrijk. “Wat wel belangrijk is, is de
ruimte die uitvoerende medewerkers
krijgen. Dat vraagt om een andere vorm
van management en leiderschapsstijl.”
Ook Jan van Ginkel pleitte voor meer
ruimte voor de uitvoerende professional. “Sowieso heb ik een hekel aan
het woord ICT en als het aan mij ligt
hebben die letters ook een andere betekenis. Als gemeenten staan we aan het
begin van een echte transformatie en
de kern van die transformatie is dat we
gaan snappen wat een informatiebrede
overheid is. Het informatievraagstuk
komt hard op ons af, denk aan big
data, open data of het koppelen van
bestanden, en ik denk dat wij niet in
staat zijn om ons voor te stellen hoe
dat er over een jaar of vijf uitziet.
Verder denk ik dat overheden nog écht
moeten leren wat communiceren is. We
moeten nog uitvinden hoe we ons in
de ander moeten verplaatsen. Wat mij
betreft is de ‘T’ niet van technologie,
maar van ‘toe maar’. Tegen de mensen
van de sociale wijkteams heb ik gezegd:
‘Doen jullie alstublieft wat nodig is en
als het kan binnen de regels.’ Mensen
snappen heel goed wat je dan zegt. 98

procent van de gevallen past gewoon
binnen die regels. In Schiedam hebben we al langer ervaring met sociale
wijkteams en die teams zijn nog nooit
bij mij langs geweest over onduidelijke
regelgeving of andere rare dingen.”
Domme vragen
Een van de oplossingen die door
Arre Zuurmond werd aangedragen om
de kloof tussen burger en overheid te
dichten, was het verbod op het stellen
van domme vragen. “De Belgen werken

Soms
moet het
drastisch
anders
al op die manier. Domme vragen zijn
vragen waar ambtenaren al een antwoord op hebben.” Volgens Zuurmond
los je al veel op als je burgers toestaat
om te weigeren antwoord te geven
op een domme vraag. “Zo ontstaat er
ook op een andere manier druk op
een organisatie en dat zal leiden tot
verandering.”
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taal niet machtig zijn en niet weten
hoe een computer werkt, in 2017 een
serieus probleem krijgen. Om te voorkomen dat deze mensen dan in een
dubbel isolement terechtkomen, moet
er iets gebeuren, was de boodschap. Op
verzoek van de wethouder kwamen de
organisaties met een plan dat ze ook
in no time wisten uit te voeren. In zes
weken tijd konden honderd taalcursisten aan de slag met de computer. De
inzet: naast taal ook de basisbeginselen van werken met een computer
bijbrengen.

Succesvol proefproject ‘Taalvaardig digitaliseren’

Computerles is een
verleidelijk
Van een rijbewijs aanvragen
tot je WOZ-waarde opgeven,
het kan allemaal digitaal. En
binnenkort moet dat zelfs.
Maar niet alle burgers kunnen
omgaan met de computer.
Daarom startte de gemeente
Den Haag in 2014 een
proefproject voor migranten.
Met succes. Computerles als
opstapje naar Nederlands
leren.
Petra Pronk
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D

igitaal een formulier invullen?
Voor de gemiddelde burger is
dat vaak al een hele kluif. Laat staan
voor mensen die nog nooit met computers gewerkt hebben. Of de taal niet
machtig zijn. Of – helemaal een drama
– allebei… Zonder digitale vaardigheden kun je als burger gemakkelijk
verdwalen in overheidsland. Voor veel
migranten is dat de dagelijkse realiteit.
En dat terwijl de noodzaak van digitale
vaardigheden snel toeneemt, gezien de
plannen voor een iOverheid in 2017.
Dat was voor een aantal migrantenorganisaties in Den Haag reden om
in actie te komen en burgers met een

achterstand op de digitale snelweg bij
te spijkeren. Via een door de gemeente
gesubsidieerd proefproject ‘Taalvaardig digitaliseren’ werden migranten
opgeleid voor het ‘digitale rijbewijs’.
Op het iBestuur Congres van 14 januari
vertelden Jan Willem Duijzer, CIO bij
de gemeente Den Haag, en Femmelien
Busstra, onderzoeker OCW bij diezelfde
gemeente, over hun ervaringen.
Snel gehandeld
Het project is het resultaat van een
noodkreet. Tijdens een werkbezoek
van de Haagse wethouder legden deze
organisaties uit dat migranten die de

Slagvaardigheid, creativiteit en
samenwerking waren sleutelwoorden.
Er werd zo veel mogelijk gebruikgemaakt van bestaand lesmateriaal en
flexibele lesmodules, afgestemd op het

Terugblik

stra. “Dat betekent dat ze nu dingen
kunnen als de pc aan- en uitzetten,
werken met het bureaublad en een
eenvoudige tekst typen. De meesten
hebben ook de wat moeilijker taken
tijdens de cursus geleerd, zoals copy-/
paste-acties begrijpen, bestanden
bewerken, navigeren op een website,
een account aanvragen, omgaan met
e-mail, elektronisch bankieren, een
DigiD aanvragen en wachtwoorden
gebruiken. Voor de meeste mensen
vanzelfsprekende zaken, maar voor de
deelnemers aan het project was het
allemaal nieuw. Dat de meesten die
vaardigheden nu beheersen is dan ook
echt een prestatie.” Voor een kleine
groep (meestal zeer laag opgeleiden)
waren de wat moeilijker taken niet
haalbaar in deze korte periode. Voor

den opsteken van de Nederlandse taal.
Hierbij komen de vaardigheden van
een NT2-docent, die ook aanwezig was
tijdens de lessen, goed van pas. Ook in
het digitale tijdperk blijft het immers
belangrijk om het Nederlands goed te
beheersen. “Je moet taalvaardig zijn
om digivaardig te zijn”, aldus Femmelien Busstra. “Je kunt een heel eind
komen met icoontjes, maar je moet wel
kunnen lezen om er goed mee te kunnen omgaan. Daarom waren we blij te
merken dat de cursus een laagdrempelige manier is om ook de taalvaardigheid te verbeteren. Mensen vonden het
een leuke manier om te leren.” Dat is
goed nieuws, want dat betekent dat
computercursussen als lokkertje voor
taallessen zijn te gebruiken.

opstapje naar taalles
niveau van de deelnemers. De kosten
werden in de hand gehouden door het
gebruik van open software en creatieve
dwarsverbanden. Zo werden er computers geregeld via de HAGHE groep, een
sociale werkplaats, die zo een tweede
leven kregen. Vanwege de grote behoefte aan intensieve begeleiding kreeg de
docent assistentie van vrijwilligers.
Resultaten
De gemeente en de deelnemende
organisaties zijn tevreden met het
resultaat. “Alle cursisten hebben de
basisvaardigheden goed onder de
knie gekregen”, zegt Femmelien Bus-
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hen is een buddy-aanpak wellicht beter
dan een klassikale les.
Opvallend was dat het slecht
gesteld is met het bewustzijn van mensen rondom de gevaren van de digitale
snelweg. Een van de leerpunten voor
de organisatoren is dan ook dat er
meer inspanning nodig is om mensen
de basisbeginselen van cybersecurity
bij te brengen.
De winst van de cursus zit hem
overigens niet alleen in de toegenomen
digitale vaardigheden. De hoop was
dat mensen door het werken met de
computer spelenderwijs ook wat zou-

Den Haag kijkt terug op een
geslaagd project. Gezien het grote
aantal laaggeletterden en digibeten
is er nog heel wat zendingswerk te
verrichten. Het proefproject biedt daarvoor goede handvatten. De ervaringen
zijn hoopgevend. Het blijkt heel goed
mogelijk om mensen in relatief korte
tijd enigszins digitaal vaardig te maken
zodat ze zich kunnen redden in het
digitale universum en ze en passant
Nederlands bij te brengen. Toch is
realisme geboden, waarschuwde Busstra. “Niet iedereen kan zijn ‘rijbewijs’
halen. Voor sommige mensen blijft de
digitale wereld gewoon te moeilijk.”
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Btw-fraudeurs
opgespoord
met big data

te leggen, momenteel in vijf minuten
duidelijk is.”
Europa
Yannic Hulot en Julie Coyotte, die
als adviseur van analytics-gigant SAS
Institute nauw met hem samenwerkt,
reizen heel Europa af om trots hun
kristallen bol te laten zien. Op Europese schaal wordt naar schatting voor
bijna 200 miljard euro gefraudeerd,
waarvan 20 tot 30 procent btw-fraude
betreft. Als de Belgische aanpak op
de schaal van de EU even krachtig
zou werken, dan zouden de lidstaten
40 à 60 miljard minder kwijt zijn aan
btw-fraude.
Hulot: “Ons systeem is heel snel te
implementeren. Praktisch en technisch
is er geen enkel obstakel, het zijn
vooral politieke krachten die andere
lidstaten kopschuw maken. Duitsland
bijvoorbeeld wordt geplaagd door zeer

Btw-fraudeurs gaan massaal voor de bijl in België.
Het geheime wapen van de belastinginspecteur heet
intelligence by datamining. “Ik zou haast zeggen
dat we inmiddels een kristallen bol hebben”, zei een
inspecteur die op het iBestuur Congres een boekje
opendeed over de aanpak.
Cyriel van Rossum

B

ij de zogenaamde btw-carrousels gaat het om bedrijven die
voor niets anders in het leven zijn
geroepen dan om btw op te strijken.
“Er gaat geen enkele handel in om, het
is louter georganiseerde misdaad die
de fiscus wil tillen”, aldus Yannic Hulot
van de Belgische belastinginspectie.
Hij schat dat de Belgische staat door
deze fraude in het recente verleden 1,1
miljard euro per jaar zag vervliegen.
Dankzij de toepassing van geavanceerde analytische technieken, vervat
in het ‘Hybride Detectie Model’, is dat
bedrag inmiddels met niet minder dan
95 procent teruggebracht tot slechts 48
miljoen.
Hulot en consorten maken bij het
opsporen van btw-carrousels intensief
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gebruik van big data. De klassieke stelling van Karinthy – dat elk mens hooguit zes handshakes verwijderd is van
een willekeurige mede-aardbewoner –
is verouderd, aldus Hulot. “Dankzij big
data zijn het er nu minder dan vijf.”
‘Social network analysis’ legt patronen bloot tussen mensen en ondernemingen, hun gedragingen en de eventuele afwijkingen. Als een Belgische
ondernemer bijvoorbeeld een vestiging
opent in Panama, gaat er een alarmbel af. De Belgische belastinginspectie
graaft zo in de enorme hoop big data
waar zij toegang toe heeft, naar piepkleine btw-fraudenetwerkjes.
Footprints
Hulot: “Je bent bezig met het

Terugblik

reduceren van superclusters tot relevante netwerken. Het is een zelflerend
systeem: elke opgespoorde casus helpt
de nauwkeurigheid van symptomen dat
er iets niet in de haak is te vergroten.” Daarbij speelt textmining een
belangrijke rol. De Belgische software
is gespitst op subtiele fratsen zoals verandering van bedrijfsnamen met maar
één letter.
Het kostte de belastingdienst
enkele jaren om het huidige grote succes van datamining te bereiken. Er zijn
nu acht fraudetypologieën beschreven,
met de bijbehorende indicatoren. “Ook
de keren dat we het mis hebben helpt
dat onze opsporing beetje bij beetje
te verscherpen: de fraud footprints
worden steeds beter herkenbaar. We

Vroeger was de massa data
een probleem, nu een deel
van de oplossing
zijn nu zo ver dat vrijwel elke ondernemer die een topscore aan indicatoren op zijn naam heeft, inderdaad een
fraudeur blijkt te zijn”, aldus Hulot.
“Vroeger was de enorme massa data
een probleem, nu is die een deel van
de oplossing. Ik schat dat wat we
vroeger in enkele weken wisten bloot
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omvangrijke fraude, maar dat openlijk
toegeven is de Duitse fiscus’ eer te na.
De Fransen brengen vooral bezwaren op
het gebied van privacy naar voren.”
Preventie
En Nederland? “Wij hebben het
redelijk goed voor elkaar”, zegt inspec-

teur omzetbelasting Menno Griffioen,
die te boek staat als een van de deskundigen op het gebied van btw-fraude. “Onze btw-fraude is 5 procent, goed
voor zo’n twee miljard op jaarbasis.”
Afgemeten aan het Europese gemiddelde van 15 procent en een enkele uitschieter tot 44 procent (Roemenië) is
dat heel weinig. “Nederland is al lange
tijd wat dat betreft het beste jongetje
van de klas”, aldus Griffioen. “Ik moet
er nog bij zeggen dat in die 5 procent
die wij derven alle btw zit die theoretisch binnen zou moeten komen in de
schatkist, maar niet binnenkomt door
wat voor oorzaak dan ook. Dat kan
komen door vergissingen van ondernemers, maar ook door faillissementen.
Het is dus niet allemaal frauduleus.”
Er zijn volgens Griffioen verschillende verklaringen voor de relatief
gunstige positie. Ten eerste bestaat er
in Nederland een goede infrastructuur
voor ondernemers. Het is aantrekkelijk
voor hen om daarin mee te draaien, en
zo zijn hun handel en wandel goed te
volgen.
Verder zet Nederland, meer dan België, in op het voorkomen van fraude.
België zit meer op de intelligencelijn,
dus op de opsporing, terwijl de Nederlandse belastingdienst de omgeving
waarin fraudeurs handlangers moeten
zien te vinden preventief mobiliseert,
onder het adagium ‘Ken uw klant’. “We
doordringen verschillende beroepsgroepen, zoals notarissen, accountants,
bankiers en belastingadviseurs, van
de mogelijkheid dat hun klanten voor
het karretje van btw-fraudeurs worden
gespannen.” Maar ook voor de Nederlandse fiscus is datamining gewoon.
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eefstijlmonitoring is met drie
andere projecten gekozen na
een oproep om innovatieve ICT-initiatieven aan te dragen die de zelfredzaamheid van ouderen vergroten. Er
meldden zich 36 initiatiefnemers. Dik
Hermans, aanjager en boegbeeld van
het doorbraakprogramma Zorg & ICT:
“Dit aantal overtrof onze verwachtingen. We hopen de vier geselecteerde
initiatieven een duwtje in de rug te
geven. Ook door een financiële bijdrage

“De stand van zaken van ICT in de zorg is in een
woord samen te vatten: abominabel.” Dik Hermans wil barrières in de zorg gaan slechten en
een viertal geselecteerde projecten steunen in
hun ambities. Leefstijlmonitoring is er een van.
Nicole van der Steen

Weg met drempels
van de 800.000 euro die er te verdelen is.” Hermans is voorzichtig over
de resultaten. “Het zal een taai proces
worden want er zijn in deze sector
flinke drempels te nemen.”
Het doorbraakproject voor de zorg
startte medio vorig jaar en is een van
de tien die overheid, bedrijfsleven
en kennisinstellingen realiseren op
uitnodiging van het ministerie van
Economische Zaken en VNO-NCW/MKB
Nederland. Het doel is om met de projecten de digitalisering in Nederland te
versnellen.
Focus
Hermans: “Staatssecretaris Van
Rijn en minister Schippers hebben in
hun eHealth-brief drie concrete doelen
geformuleerd. Die geven me focus in de
aanpak.” Het gaat om een betere toegang tot de eigen medische gegevens,
het op afstand monitoren van patiën-
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ten, en 24/7 contact kunnen hebben
met de eigen zorgverlener. “We gaan
nu voor de vier innovaties kijken of
opschaling mogelijk is.” Lokale pilots
en projecten zijn er al, ook met Leefstijlmonitoring. Livind doet samen met
verschillende zorginstellingen onder
meer een project in Noord-Limburg.
Daar zijn honderd huizen met Leefstijlmonitoring ingericht om zo alleenstaande, kwetsbare ouderen te helpen
langer verantwoord thuis te wonen.
Karen van Steijn van Livind: “De
eerste pilots maken aannemelijk dat
Leefstijlmonitoring de gang naar een
verpleeghuis met ongeveer drie maanden uitstelt. Dat is economisch gezien
een enorme kostenbesparing.” Bewegingssensoren in de woning, gekoppeld aan een beveiligde internetpagina,
maken het mogelijk voortdurend actuele informatie te geven over de dagelijkse activiteiten van de ouderen. De

zorgverlener en mantelzorger krijgen
via Livind een signaal als het dagelijkse
patroon van hun cliënt verandert, bijvoorbeeld bij overmatig toiletbezoek.
Zo nodig kan er ingegrepen worden.
Hermans geeft aan dat alleen ouderen die hiervoor toestemming hebben
gegeven Livind in hun woning kunnen
krijgen. Om de inbreuk op de privacy
van de cliënt te beperken wordt er niet
met camera’s gewerkt.
Sneller signaleren
De eerste resultaten wijzen volgens
Van Steijn uit dat met Leefstijlmonitoring de zorg beter is aangepast aan
het gedrag van de cliënt. “Ook zijn er
vroegtijdig aandoeningen ontdekt als
blaasontsteking en kunnen zorgverleners sneller reageren op acuut onveilige situaties als een val”, vertelt ze. De
zorgverlener en mantelzorger bepalen
samen met de cliënt de grenswaarden,
dus op welk punt het dagpatroon te

voor zorginnovaties
veel gaat afwijken. Beide zorgverleners
kunnen dat op een beveiligde internetpagina zien. Ook kunnen ze daar met
elkaar communiceren. Van Steijn: “Als
je dementerende ouderen vraagt hoe
het met hen is, geven ze bijna altijd
aan dat het goed gaat. Maar als je
verder kijkt, doemen problemen op als
niet meer slapen, dwalen, niet naar de
wc gaan. Leefstijlmonitoring signaleert
deze zorgwekkende situaties.”
Keuzeverlegenheid
Hermans wil een aantal showcases neerzetten met Livind en de
andere drie geselecteerde initiatieven.
“Aan de hand hiervan gaan we onderzoeken wat lukt en wat niet, en zo
lerend evalueren. Het is mijn ambitie
om opschaling mogelijk te maken.”
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Daarvoor zal een flink aantal barrières overwonnen moeten worden, dat
realiseert Hermans zich terdege. “De
zorgsector zet technologie nu vooral in
voor declaraties en verantwoording. In
het primaire proces gebeurt niets. Dat
ligt niet aan de technologie.” Volgens
Hermans is er zoveel aanbod aan technologische oplossingen dat dit leidt tot
keuzeverlegenheid.
Daarnaast noemt Hermans de fragmentatie in de zorg, ook op het gebied
van de financiering. “In de genen van
de sector zit het idee dat ieder eigen
oplossingen bedenkt, en deze voor
zichzelf houdt.” Ook ziet hij zwakke
digivaardigheden en een gebrek aan
ondernemerschap. Tot slot noemt hij
het cultuuraspect. “Zorg bieden met
hulp van technologie ligt moeilijk. Je

Foto: Dreamstime
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Terugblik

hoort de medewerkers in deze sector
denken: ‘Dat is koude zorg.’”
Grote rol ICT
Hermans hoopt zorginstellingen
vooral via de showcases in beweging
te brengen. Mogelijk gaat het doorbraakproject ook bewezen oplossingen
certificeren. “Juist nu de zorg decentraliseert en flink moet besparen kan
ICT een grote rol spelen.” Van Steijn: “Technisch kan er veel meer met
ons systeem, maar we moeten kijken
wat de sector aankan om de kans op
opschaling groter te maken.” De pilots
met Livind worden voortgezet en verder uitgebreid om meer meetbare gegevens naar boven te brengen.
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Is er een ‘Roadmap naar Digitaal 2017’?

om de e-overheid gaat.
Gert-Jan Buitendijk: “Ik
ben het er heel erg mee
eens dat we moeten stoppen steeds maar nieuwe
dingen toe te voegen aan het motorblok. Het gaat nu om het gebruik,
dus mijn hartenkreet nummer één is:
zouden we misschien wat verplichtender naar het gebruik van dat motorblok
kunnen kijken?” En meteen daarbovenop: “Autonomie zít niet in dat
motorblok, maar in hoe je je frontoffice
organiseert op dat motorblok, dus je
website, je loketfunctie.”

doen net alsof we enorm ver van 2017
afstaan.” De Vet stelt daarop dat we
nooit bij de finish zijn. “Kijk naar wat
gebeurt op het gebied van veiligheid
in de straat, of straks de hele beweging van het omgevingsrecht. Het zijn
vraagstukken waarbij de overheid radicaal moet veranderen qua dienstverlening richting de inwoners. We krijgen
de komende jaren een enorm ander
gezicht voor de burger. Wat mij betreft
is het nooit 2017.”
Vanuit het publiek wil Roy Tomeij,
in Den Haag op verschillende manieren betrokken bij de e-overheid, wel
een nuchtere kanttekening kwijt. “De
Kamer van Koophandel wil alle bedrijven van eHerkenning voorzien. Maar
ondernemers zeggen: wat moet ik met
zo’n eHerkenningsvoorziening die mij
vijftig euro kost en waar ik verder nog
niks mee kan? Dan heb je een grote
uitvoeringsorganisatie nodig die meedoet. Maar overal waar je langskomt,
is er vervolgens een goede of een nietgoede reden om niet mee te doen.”

Geen kopzorg
Die stellingnames blijken uit het
hart gegrepen van Simon Rijsdijk, voorzitter van de Nederlandse Vereniging
Voor Burgerzaken (NVVB). “Autonomie
gaat niet over die infrastructuur. Ik zie
ook dat heel veel gemeenten gewoon
de benodigde ontwikkelkracht missen
en dat het ze ook in samenwerking
niet lukt.” Rijsdijk ziet als voorbeeld
van hoe het ook kan de centrale software voor de afgifte van rijbewijzen.
“Het enige waar de gemeenten mee
te maken hebben is een interface en
het draait als een tierelier, geweldig,
terwijl er continu updates op gedaan
moeten worden omdat de regelgeving
verandert.”
Lazeroms wil er wel een naam op
plakken. “Het gaat dus eigenlijk over

Eén overheid
Lazeroms voelt zich aangesproken:
“Er is ook een beperkte verandercapaciteit. Maar op het moment dat je
iets niet doet zoals bij eHerkenning,
vind ik dat je wel van heel goede
huize moet zijn, zeker als er een goede
businesscase is.” Toehoorder Jaap
Kuipers: “Maar de businesscase maken
de uitvoeringsorganisaties sámen. Wie
wegloopt, verknalt de businesscase
voor een ander.”
De Vet sluit hoopvol af. “Wat me –
ook in den Haag – is opgevallen, is dat
we vaak grote gesprekken over relatief
kleine dingen hebben. Ik zit niet zo in
elkaar dat ik denk dat alle heil nu van
de nieuwe Digicommissaris komt, maar
ik zie wel dat het denken in één overheid enorm toeneemt.”

Wat moet er de
komende drie jaar
eigenlijk gebeuren om
‘Digitaal 2017’ tot een
succes te maken? Op
een discussiesessie
daarover vonden enkele
hoofdrolspelers elkaar
vooral in nuchterheid.
We moeten ‘de
instrumentenbox
gebruiken’, ‘verplichtender
worden’, maar ook: ‘over
Thorbecke heenstappen’.
Freek Blankena
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iscussieleider Tom Rodrigues
kwam op de sessie Roadmap
naar Digitaal 2017 meteen ter zake.
“Roadmap of niet, hoe gaan we op
weg naar 2017? Wat zijn jullie hartenkreten?” vroeg hij aan José Lazeroms
(lid raad van bestuur UWV), Kees-Jan
de Vet (directielid VNG) en Gert-Jan
Buitendijk (DG BZK). Er volgden geen
uitgestippelde paden, wel enkele wensen. Lazeroms herinnert zich hoe ze
een jaar eerder op dezelfde plek stond.
“Toen was mijn hartenkreet: zorg dat
we die i-NUP-instrumentenbox gevuld
krijgen en ook met zijn allen gaan
gebruiken. Dan kun je verder komen.”
En dat vindt ze nog steeds, met dien
verstande dat die instrumentenbox
inmiddels voor een belangrijk deel is
gevuld. “Maar laten we die nu dan ook
met zijn allen gaan gebruiken.”
Een belangrijk moment voor KeesJan de Vet was afgelopen november,
toen 97 procent van de gemeenten zich
uitsprak voor meer samen doen. “Het
was tot voor kort zo dat elke gemeente het digitale wiel zelf wilde gaan
ontwikkelen. Volgens mij staan we op
het moment nu een grote beweging te
maken.” In juni komt er een ‘digitale
agenda’, die niet alleen maar van de
VNG is, “maar we willen ook de directeuren Publiekszaken en de gemeentesecretarissen dat laten trekken, niet
alleen voor één gemeente.”
Aan metaforen nooit gebrek als het

Foto: Blinkerd

Even geen nieuwe
dingen bedenken

het Huis van Thorbecke; hoe gaan we
daarmee om? Ik ben geen bestuurder
van een gemeente of een ministerie,
maar laten we nou eens over Thorbecke
heenstappen en kijken waar het ons
om te doen is – en dat is die dienstverlening. En laten we die facilitering, de
infrastructuur, nou gewoon met elkaar
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doen.” Rijsdijk: “Maar dat betekent
voor de gemeenten nog behoorlijk wat
loslaten!”
Nooit 2017
Iemand van het ministerie van BZK
stelt daarop dat de dienstverlening van
gemeenten eigenlijk best goed is. “We
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Architectuur als
onderbouwing voor
een besluit
Een goede IT-architect is een
communicator die de ICT relevant
kan maken voor een specifieke
bedrijfsvoering. En die vertaling zou
ook tot in de directiekamer moeten
gebeuren.
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W

ie voor de keus staat om een huis te kopen, stelt een
wensen- en eisenpakket op voor het kunnen kiezen van
het juiste object. Dat zijn al meteen twee termen: de koper heeft
het over een huis (de emotionele koper zelfs over een thuis) en
een makelaar heeft het over een object. Sommige makelaars
spreken daadwerkelijk de taal van de koper. De kandidaatkoper
staat voor een grote beslissing en wil graag relevante informatie
hebben (conform het wensen- en eisenpakket) zodat hij gefundeerde keuzes kan maken.
Als de makelaar aangeeft dat voor de waterleidingpijpen
in het toilet beneden een diameter is gebruikt van 12 mm met
bijbehorende waterdruk, dan is deze informatie minder relevant
dan het weten dat er een toilet op de begane grond aanwezig is
met een oppervlakte van 1,50 x 1,20 vierkante meter. Ook het
hebben van wandcontactdozen voor elektra is bijzonder handig
als je bijvoorbeeld lampen wilt gebruiken. Dan is de plek van
de contactdoos wellicht relevant, maar dat ze volgens NENnormering zijn geïnstalleerd is overbodige informatie en eerder

verwarrend. Want zijn er dan nog andere normeringen die je had
kunnen of moeten kiezen?
Disciplines
Als IT-architect heb je ook zo’n rol waarbij je moet kiezen
tussen het geven van technische details van een ontwerp, of
relevante informatie die de beslisser nodig heeft om het besluit
te kunnen nemen en onderbouwen. In het hele ketenproces van
ontwerp naar realisatie zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd en heeft iedere discipline eigen verantwoordelijkheden. De architect ziet toe dat iedere discipline de juiste detailgegevens verwerkt in het ontwerp en dat het ontwerp aansluit
op het eisenpakket van de klant. Maar het detailontwerp is niet
echt geschikt als communicatiemiddel. Te veel (technische)
details kan verwarrend zijn en het is de kunst om het ontwerp te
presenteren in de taal die de klant spreekt.
Hoe doet een IT-architect dit? De communicatie over en
weer met de systeemontwerper gaat bijvoorbeeld al gauw over
systeemspecificaties, use cases en system context-diagrammen,
terwijl de interacties met de technische specialisten gaan over
hardwarespecificaties, netwerk- en firewallinstellingen enzovoort. Iedere discipline in de keten heeft te maken met technisch zeer complexe materie en de architect moet deze taal
begrijpen. Maar dit is beslist niet de taal van de opdrachtgever
die het eisenpakket (vertaald naar functionele en non-functionele requirements) heeft opgesteld. Vaak worden ontwerpen
gemodelleerd en ondergebracht in ontwerpdocumenten met
lange tabellen, technische kreten en het liefst complexe schematische voorstellingen.
Details
Hoe zorgt een architect ervoor dat diegene die een besluit
moet nemen over een ontwerpvoorstel – en die dus ook verantwoordelijk is voor het geld dat uitgegeven gaat worden
– voorzien wordt van de juiste (begrijpbare) informatie? De
architectengemeenschap heeft al vele pogingen gedaan op dit
gebied, maar te vaak worden belangrijke en grote ICT-projecten opgeleverd die niet aan de vraag voldoen. Techniek is ook
emotie en een ICT’er heeft de kennis natuurlijk niet voor niets.
Die demonstreer je natuurlijk! Het in lijn brengen van de vraag
met de oplossing is een behoorlijk complexe aangelegenheid
als je denkt aan alle mogelijke technische details waar je mee
te maken hebt. De aanname dat een ICT-architect ook van-
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zelfsprekend de plek krijgt om deze rol uit te voeren is in veel
gevallen onjuist. Een techneut in de directiekamer is natuurlijk
ondenkbaar.
Wolkjes
De rol van ICT verandert snel. Erg snel. ICT is niet langer een
enabler, zoals vaak wordt gezegd, maar een initiatiefnemer. ICT
kan zorgen voor nieuwe businessmodellen en processen en kan
daardoor directe impact hebben op de bedrijfsvoering. Met die
gedachte is het helemaal niet gek om architectuur in de directiekamer te bespreken. Dit stelt natuurlijk eisen aan de architect.
Hij moet ICT-capaciteiten kunnen vertalen naar de bedrijfsvoe-

De architect zorgt dat
iedere discipline de juiste
detailgegevens verwerkt
ring, maar ook de ICT-impact op de gehele keten kunnen overzien. Stel je voor dat de Rijkscloud uiteindelijk resulteert in een
aantal los ronddrijvende Rijksschapenwolkjes...
Een architectuur moet de ICT relevant maken voor zijn of
haar specifieke bedrijfsvoering. Dit betekent dat de architect
de koppeling moet kunnen maken tussen techniek en business.
Enerzijds een businessarchitect en anderzijds een techneut.
Waar we nog vaak spreken over Business & IT Alignment
moeten we nu eigenlijk spreken over IT als cruciale voorwaarde
voor bedrijfsinnovatie. Wie vertegenwoordigt IT in dit proces?
IBM heeft een grote architectencommunity die zich bekwaamt in
de rol van enterprisearchitect. Een belangrijke randvoorwaarde
is dat deze architect wel een zeer ruime achtergrond en ervaring
moet hebben. En geschoold moet zijn in zowel bedrijfsactiviteiten als alle takken van ICT-sport. Zeg maar van ontwerp tot
exploitatie, en dit kunnen vertalen naar begrijpbare taal in de
directiekamer.
Jan Schravesande, IBM Nederland
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K I N G
“Tegen de achtergrond van de maatschappelijke opgaven waar we voor staan en de druk
op de beschikbare middelen wordt het steeds
belangrijker betekenis te kunnen geven aan
cijfers en getallen, te kunnen vergelijken met
andere gemeenten en last but not least inzicht
te krijgen in wat werkelijk beïnvloedbaar is door
gemeentelijk beleid. Zeg maar meer inzicht te
krijgen aan welke knoppen je wel en niet kunt
draaien.”

Waarstaatjegemeente.nl
krijgt een slim dashboard
Alle relevante sturingsinformatie voor
gemeenten overzichtelijk gepresenteerd op één
plek. Vanaf mei krijgt Waarstaatjegemeente.
nl daarvoor een dashboard. Bestuurders,
raadsleden en gemeentesecretarissen hebben zo
sneller toegang tot informatie die nodig is voor
besluitvorming, beleidsvorming, agendering en
controle.
Frits de Jong

H

oe staat onze gemeente ervoor, ook ten opzichte
van andere gemeenten? Hoe waarderen inwoners en
ondernemers het beleid en de dienstverlening? Sinds jaar
en dag maken gemeenten daarbij gebruik van onderzoeken.
Tot 2005 deden gemeenten dat vooral op eigen houtje. In
dat jaar introduceerde de VNG ‘De Staat van de Gemeente’,
een instrument dat in beeld bracht hoe gemeenten ervoor
stonden. Drie jaar later ging ‘De Staat’ op in Waarstaatjegemeente.nl, een door KING ontwikkeld platform waar informatie over gemeenten te vinden is over actuele thema’s,
zoals duurzaamheid, woon- en leefklimaat, dienstverlening,
veiligheid en lokale economie.
Dashboard
In de afgelopen jaren is Waarstaatjegemeente.nl flink
gegroeid. Niet alleen in het aantal gebruikers, maar ook qua
informatie. “Er zijn veel thema’s waar gemeenten toezicht
over moeten houden en steeds vaker kwam informatie over
die thema’s terecht op Waarstaatjegemeente.nl”, aldus Victor
van Hagen, informatie-expert bij KING. Om het platform
beheersbaar en overzichtelijk te houden is besloten om
een dashboard te ontwikkelen. Dat moet ertoe leiden dat
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Simon Rijsdijk, programmamanager Dienstverlening
bij de gemeente Etten-Leur
gebruikers van het platform sneller de informatie vinden die
zij nodig hebben. “De mensen binnen het gemeentelijk ambtelijk apparaat vinden over het algemeen hun weg al wel op
Waarstaatjegemeente.nl. Voor een bestuurder, gemeentesecretaris of raadslid ligt dat vaak anders. Zij zijn meer gebaat
bij een compacte set waar zij direct de informatie kunnen
vinden die zij zoeken. Willen ze meer informatie, dan kunnen ze altijd nog dieper de site in.”

op Waarstaatjegemeente.nl nadat het CBS de cijfers heeft
bewerkt. Daarnaast komt een deel van de cijfers uit centrale
bronnen, zoals gegevens van bijvoorbeeld het CAK (uitvoeringsorganisatie) of Vektis (het landelijk informatiecentrum
van de zorgverzekeraars). Ook het CBS levert gegevens aan,
bijvoorbeeld over wijkprofielcijfers, wijkcijfers, samenstelling van de huishoudens of samenstelling van de inkomens.
“Gemeenten kunnen straks hun eigen cijfers terugzien, verrijkt met bijvoorbeeld wijkprofielcijfers of cijfers vanuit het
CBS of centrale bronnen. Vanzelfsprekend zodanig dat wel
de privacy van betrokkenen is gewaarborgd.”

Bètaversie
Het dashboard brengt niet alleen meer gemak voor
gebruikers. De gebruiker krijgt ook een grotere rol in het
bepalen van de informatie die wordt getoond. “Vanuit KING
stellen wij nog wel het dashboard samen, maar de indicatorenset wordt gezamenlijk met gemeenten bepaald. Ook
andere partijen, zoals onderzoeksbureaus, zijn nauw betrokken. Zo hebben we een klankbordgroep waarmee we afstemmen en verder denkt de Vereniging van Statistische Onderzoekbureaus mee”, zo schetst Van Hagen. De verwachting is

Bestuurders zijn meer gebaat
bij een compacte set gegevens
dat in mei een bètaversie van het dashboard wordt opgeleverd. “Dan heeft een gebruiker die wil weten hoe het met de
lokale economie staat, in één keer in beeld hoe het gesteld
is met het aantal mensen dat werkt, het aantal bedrijven in
zijn gemeente of hoe de bevolkingsontwikkeling eruitziet.
Al dat soort elementen ziet hij in één keer.”

Sociaal domein
Een andere ontwikkeling waar Waarstaatjegemeente.nl
dit jaar mee te maken krijgt, is de publicatie met informatie
over de gemeentelijke monitor sociaal domein. “Deze informatie laat zien van hoeveel verschillende sociale voorzieningen er binnen een gemeente gebruik wordt gemaakt, ook
ten opzichte van andere gemeenten.” Het gros van de informatie leveren gemeenten zelf aan en wordt gepubliceerd
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Verwachtingen
Van Hagen verwacht dat de extra functionaliteiten
Waarstaatjegemeente.nl geen windeieren zullen leggen. “Ik
denk dat er door het aanbieden van de cijfers op een andere
manier en het compacter maken van de informatie, veel
meer verkeer komt richting Waarstaatjegemeente.nl. Ik verwacht ook dat benchmarkorganisaties de cijfers van Waarstaatjegemeente.nl in hun onderzoek standaard vaker zullen
meenemen. En de nieuwe diensten zullen onherroepelijk
ook leiden tot meer vragen en wensen, zeker als gemeenten de mogelijkheid ontdekken om hun eigen dashboard
samen te stellen. De ene wethouder, met veel portefeuilles,
wil graag meerdere dashboards met veel cijfers, terwijl de
andere bestuurder het prima vindt als de onderwerpen lokale
economie en arbeidsparticipatie in één dashboard worden
geplaatst. Dat kan, dat is het mooie van Waarstaatjegemeente.nl…”
Meer informatie
Website Waarstaatjegemeente.nl
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Het wilde westen van
Europa
E

en paar weken geleden waren we
getuige van het zoveelste spionageschandaal. De Britse veiligheidsdienst GCHQ
en Amerikaanse veiligheidsdienst NSA
hackten het Nederlandse simkaartenbedrijf Gemalto. Het bedrijf ontwikkelt naast
simkaarten ook de chips in rijbewijzen en
bankpassen. Door de hack kunnen veiligheidsdiensten potentieel iedereen volgen
die ze willen. Het nieuws volgt op de hack
vorig jaar, ook door GCHQ, bij het Belgische
telecombedrijf Belgacom. Deze ontwikkelingen werpen de vraag op hoe advocaten,
NGO’s, journalisten, artsen of politici hun
werk kunnen doen als ze niet zeker zijn
van veilige communicatie. Het ongelimiteerd afluisteren en bespioneren is schadelijk voor de kwaliteit van de democratie.
Niemand controleert de veiligheidsdiensten of roept ze tot de orde als ze te ver
gaan. Situaties als deze tonen telkens weer
aan dat het toezicht op de diensten faalt,
vooral als ze grensoverschrijdend opereren.
Het is bizar dat Europese lidstaten inbreken op elkaars grondgebied.

Het leveren van excellente dienstverlening staat
hoog op de agenda bij alle overheidsdiensten
met klantcontact. Het CRM systeem van de
toekomst integreert alle activiteiten van het Klant
Contact Centrum met de informatie uit backoffice
systemen voor het realiseren van een perfecte
klantbeleving. Kom langs en ontdek hoe ‘s werelds

best-presterende organisaties nu al inspelen op de
specifieke behoeften van hun klanten en hen met
Pega een gepersonaliseerde, realtime, omnichannel
ervaring bieden. Dit is CRM, Evolved! Ontmoet
thought leaders, analisten en uw vakgenoten in
een uitstekende omgeving om te netwerken, van
gedachten te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

Sophie in ‘t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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De Britse geheime dienst doet niet erg
geheimzinnig over de hack. Sterker nog,
ze stellen dat ze binnen de wet gehandeld hebben. Tegelijkertijd stelt minister
Plasterk dat er geen medewerking is verleend aan de Britten en Amerikanen bij de
hack in de systemen van Gemalto en dat
het een onwettige actie was. De logische
vervolgstap is een onderzoek en het eisen
van opheldering bij de Britten en Amerikanen. Maar kennelijk durft Plasterk onze
nauwste bondgenoten niet op het matje
te roepen. Bij Belgacom zien we hetzelf-

de. Het Nederlandse bedrijf Fox-IT moest
zijn onderzoek naar de hack bij Belgacom
staken toen ze ook een infectie in de Cisco-routers ontdekten.
Elke keer weer blijkt dat de traditionele
bilaterale diplomatieke betrekkingen
tussen lidstaten volstrekt ineffectief zijn
als toezicht op de geheime diensten. Het
Europees Parlement zou daarom de bevoegdheid moeten krijgen om een volwaardig
onderzoek in te stellen. Met alle instrumenten die daarbij horen; het horen onder
ede, het oproepen van getuigen. Daarnaast
is de noodzaak tot het uitbouwen van de
Europese inlichtingendienst Intcen tot een
volwaardige instelling des te groter. Op
die manier krijgen we grensoverschrijdend
toezicht en kan er ook ingezet worden op
betere Europese samenwerking.
In een tijd waarin inlichtingendiensten van
bondgenoten elkaar ongelimiteerd bespioneren en de regeringsleiders de andere kant op kijken en met lauwe reacties
komen, is stevig Europees parlementair
toezicht vereist. Na Charlie Hebdo wilden
regeringsleiders nog meer bevoegdheden,
maar dat vereist ook meer democratisch
toezicht. We moeten naar een Europese
‘commissie stiekem’ die controleert of
er rechtmatig wordt gehandeld zodat er
verantwoording wordt afgelegd zoals dat
hoort bij een volwassen democratie. We
mogen niet toestaan dat inlichtingendiensten gewoon hun gang gaan. En dat
inlichtingenland het wilde westen van
Europa wordt.
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bestaat de mogelijkheid af te wijken van de
standaardwerkwijzen en passen we onze
dienstverlening aan. Maar dat leidt wel tot
aanzienlijk hogere beheerkosten. Daarom
gaan we wel het gesprek aan om de klant te
overtuigen dat het loont gebruik te maken van
de standaarden van Capgemini. Een gedetailleerde
vergelijking van Capgemini Nederland met een peerorganisatie gaf aan dat we het in Nederland 30 procent
efficiënter doen.”
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Of het nu
om een ‘Farm’
gaat of een ‘Factory’,
met gestandaardiseerde manieren
van werken kan een dienstverlener de klant veel
kosten besparen. Een Lean-werkwijze en vooral
een goede dialoog met klanten kunnen daarvoor
zorgen.
Ruud Koot

B

innen Capgemini zijn we continu op zoek naar de
volgende stap in kwaliteitsverbetering. De operatie is
inmiddels zo ver dat de kwaliteit, de continuïteit en de mate van
controle steeds verder verbeteren. Dat geldt ook voor de productiviteit en de beheersing van fouten, dankzij het consequent
toepassen van ‘meten = weten = denken = doen’. Gevolg is dat

“

68

op

da

E

en

Erick
Schabracq over
industrialisatie
binnen Capgemini
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Capgemini inmiddels
zeer efficiënt levert.” Aldus
Erick Schabracq, Director Industrialisatie. Hij legt uit dat de gestandaardiseerde manier van
werken ver is doorgevoerd zonder dat dit ten koste gaat van de
afstemming op de behoeften van de klant. Sterker nog, volgens
hem is Capgemini meer dan ooit in staat precies datgene te doen
wat nodig is, mits er een inhoudelijk goede dialoog met de klant
wordt gevoerd, zodat de context goed wordt begrepen en de
juiste keuzes kunnen worden gemaakt.
“Na drie industrialisatieprogramma’s in de afgelopen tien
jaar zit het verbeteren van onze operatie ons nu in het bloed”,
claimt Erick stellig. “We hebben daarvoor alleen geen programma’s meer nodig, omdat ‘Lean’ nu standaard in onze werkwijze
zit. Op basis van de industrialisatie-ervaringen hebben we
drie slimme operatingmodellen ontwikkeld. De meest herkenbare is de ‘Farm’ voor het beheer en onderhoud van stabiele
applicaties. Dat doen we tegen zeer lage kosten, mits de klant
onze standaard accepteert. Stelt de klant zijn eigen eisen, dan

C a p g e m i n i

Factory
Inmiddels wordt er bij Capgemini ook veel meer aandacht
gelegd op de uitvoering van projecten in aanvulling op het
beheer en onderhoud. Schabracq: “We zien steeds vaker dat
applicaties mee moeten ontwikkelen met de vraag vanuit de
business. Bij een bepaalde dynamiek is het dus goed om dit ook
zo te organiseren. We noemen dit een ‘Factory’. Die speelt in op
specifieke behoeften waarvoor aanvullende zaken nodig zijn.
Nu moet onze standaardmanier van werken natuurlijk leiden
tot tevreden klanten, niet tot een ‘welles-nietes’ spelletje rond
de vraag of de klant wel voldoet aan de eisen die nodig zijn om
de Factory goed te laten werken. In plaats van te focussen op
het oneindig lange duizend-vragenlijstje steken wij daarom in
op een intensieve dialoog met de klant. We willen goed begrijpen wat de klanteisen zijn en waarom ze zo zijn. Doorvragen is
hierbij essentieel. Tussentijdse wijzigingen kunnen verstorend
werken op de projectdoorlooptijd en kostenbeheersing.”
Continu verbeteren
Als Director Industrialisatie is Erick gebaat bij continu verbeteren. “We hebben fundamenteel geïnvesteerd in onze ‘Lean
office’”, legt hij uit. “Vanuit dit office heeft Capgemini verschillende initiatieven lopen. Een ervan is gericht op het verbeteren
van productiviteit door te meten wat de prestaties zijn en ze
onderling te vergelijken. Deze metingen zijn ook leidraad voor
de calculaties van de dienstverlening. Het verbeteren van ‘Planning en Controle’ is zeker relevant vanuit de vraag hoe de klant
onze dienstverlening ervaart. Die dienstverlening is zeer transparant; klanten krijgen real-time te zien hoe het ervoor staat.
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Niet
alleen
de techniek of de
SLA, maar ook wat de impact
ervan is op de business. Onze teams richten
zich ook sterk
op het continu verbeteren van de dienstverlening, het verlagen
van het aantal fouten en het halen van de geschatte tijd om het
werk af te ronden. We bespreken de conditie van applicaties ook
dagelijks in zogeheten d-STUM’s (daily STand Up Meeting). Bij
het constateren van risico’s of issues worden meteen maatregelen getroffen.”
Dialoog
Andere zaken waar het industrialisatieteam zich mee bezighoudt zijn Business Continuity Management, Risk & Compliancy en Information Security. Schabracq hierover: “Standaard
leveren we al een hoog niveau van beveiliging. Dat is opgesloten
in onze manier van werken, waarmee we voldoen aan de meeste
gangbare normen. Over het algemeen zijn we al heel ver met
onze standaardbeveiligingsmaatregelen; veel verder dan het
gros van onze klanten. Ook verzorgt het team elk halfjaar een
audit op de uitvoering van de dienstverlening en een toetsing
van de methodieken. Zo blijft iedereen lekker scherp. En nogmaals: goede dialoog met de klant is cruciaal, ik kan dat niet
vaak genoeg zeggen. Soms ligt er een heel pakket buitensporige
eisen. Pak nou eens de tien belangrijkste en kijk of de business
daaraan niet voldoende heeft. Zoek balans in de 80/20-regel.
De laatste twintig procent is heel kostbaar. We geven er graag
invulling aan hoor, maar niet eerder dan nadat we de klant er
stevig over hebben doorgevraagd.”

Erick Schabracq, Director Industrialisatie bij Capgemini
erick.schabracq@capgemini.com
Mobiel: +31615030766
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Op zoek naar een
levend sociaal
kompas

Kampen

transformeert

De verbinding tussen mensen en hun netwerk. Dat is de Levende
Sociale Kaart, een instrument dat de gemeente Kampen wil
inzetten bij de transformatie in het sociaal domein. Een proces
waarbij het met name draait om vertrouwen en flexibiliteit.
het zwaarste jaar uit mijn carrière. Ik heb nog nooit zo
“Hethardwashoeven
werken, maar ik heb ook nog nooit zoveel geleerd.”

Door Frits de Jong
Beeld De Beeldredaktie
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Met die woorden vat Wouter Bosch 2014 samen, een jaar waarin het er
voor gemeenten op aankwam met betrekking tot de drie decentralisaties in het sociaal domein. Als programmamanager Sociaal Domein bij de
gemeente Kampen zit Bosch in het oog van de orkaan van transitie en
transformatie. Zo was hij, in het kader van die transformatie, nauw betrokken bij het Kamper Kompas, een breedgedragen ondersteuningsmiddel
waarin het model van ‘één huishouden, één plan, één aanpak’ een centrale
plek inneemt. Het (digitale) model moet onder meer leiden tot betere
informatie-uitwisseling tussen een groot aantal partijen (zoals gezin,
familie, gemeente, behandelaars en begeleiders). Ondanks het feit dat in
relatief korte tijd grote stappen werden gezet met het Kamper Kompas,
werd in de loop van vorig jaar besloten om tijdelijk een pas op de plaats te
maken. Een stap die vooral was ingegeven door de transitiedeadline van 1
januari 2015.
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Nu die datum achter de rug is, wordt de transformatie in
Kampen weer meer in de schijnwerpers gezet. Daarbij spelen de
waarden die in het Kamper Kompas centraal staan (eigen kracht,
samenredzaamheid en samenwerken) opnieuw een belangrijke
rol, maar nu als onderdeel van een groter geheel. Wouter Bosch
daarover: “Transformatie gaat ook over het veranderen en verbeteren van de werkwijze binnen je organisatie. Volgens mij zijn er vier
pijlers waar je alles onder kunt scharen. Drie daarvan zijn onderdeel van het Kamper Kompas. De vierde pijler is die van verbinden.
We kennen het begrip sociale kaart, zoals een gemeentegids. Die
geeft summiere info over bijvoorbeeld een fysiotherapeut, huisarts
of tandarts. Waar ik aan denk is een Levende Sociale Kaart, waarbij
mensen en vooral hun netwerk het bindmiddel zijn. Met deze kaart
gaat het er juist om dat mensen elkaar (ook) echt – fysiek – kennen.
Dat werkt drempelverlagend, waarmee onder meer de efficiency kan
worden vergroot.”

Vier pijlers
In iBestuur nummer 12 en 13 verschenen deel 1 en 2 van het drieluik over
de gevolgen van de decentralisaties
voor de gemeente Kampen.
U kunt deze artikelen nalezen op
ibestuur.nl/magazine.

Levende Sociale Kaart
Om te illustreren waar Wouter Bosch aan denkt als hij het heeft
over een Levende Sociale Kaart, geeft hij een paar voorbeelden. “Een
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) beschikt in de meeste gevallen over een
groot aantal disciplines, zoals een jeugdarts, maatschappelijk werker,
diëtist of pedagoog. Zorg dat die disciplines elkaar regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, een uurtje les geven. Als professional vergroot je
daarmee je kennis en bovendien wordt het voor jou laagdrempeliger om
naar die persoon toe te gaan. Nog een voorbeeld: in de gemeente Kampen waren er huisartsen die tot voor kort eigenlijk geen idee hadden wat
het CJG deed en kon. Nu ze met elkaar in contact zijn gebracht, weten
ze dat wel. Dat heeft er onder meer toe geleid dat huisartsen nu sneller
doorverwijzen naar het CJG en minder vaak naar de dure specialistische
ggz. De Levende Sociale Kaart moet een verbinding worden die verder gaat
dan een stukje digitale informatievoorziening. De persoonlijke connectie
boven op het digitale deel is de grote meerwaarde voor de samenwerking
in zorg en ondersteuning.”
Flexibiliteit
Dat het idee van Wouter Bosch met betrekking tot een Levende Sociale
Kaart aanslaat, bewijst het vertrouwen vanuit bestuur en management van
Kampen. Inmiddels onderschrijven zij nut en noodzaak. “Voor een periode
van vier jaar adviseer ik onze directie en bestuur circa 800.000 euro in te
zetten, verdeeld over de vier pijlers. Maar een echt dichtgetimmerd plan
heb ik niet”, zo schetst Bosch, die naast vertrouwen ook flexibiliteit hoog
in het vaandel heeft staan. “Ik moet voortdurend kunnen inspelen op de
situatie. Ik zou nu allerlei dingen kunnen bedenken en vast kunnen leggen, maar mogelijk dat er over drie of zes maanden een idee voorbijkomt
waar we nog niet aan gedacht hebben. Dan moet ik de ruimte hebben om
te kunnen schuiven met prioriteiten. Stel dat we nu alles zetten op de
pijler samenwerken en er komt iemand met een geniaal idee over samenredzaamheid, dan moet er de mogelijkheid zijn om te schuiven. Ik hoop
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dat bestuur, management en gemeenteraad ook snappen dat die flexibiliteit nodig is.”
Steun gemeenteraad
Dat een Levende Sociale Kaart, ook al is het nog een concept, wordt
ondersteund door bestuur en management is prettig, maar wellicht nog
belangrijker is het als ook de gemeenteraad van Kampen zijn steun uitspreekt. Wouter Bosch heeft daar wel vertrouwen in. “De gemeenteraad
heeft het Kamper Kompas unaniem omarmd en heeft het in een korte tijd
goed eigen gemaakt. Het plan dat nu voorligt is te herleiden tot het Kamper Kompas en tot wat de gemeenteraad al heeft vastgesteld. Dat neemt
niet weg dat ik met deze nadere verbijzondering ook gewoon weer naar de
gemeenteraad wil. Ook om die weer te betrekken, net als voor de vervolgsessies over het Kamper Kompas, die later dit jaar worden gehouden. Wij
vragen aan de gemeenteraad meer vertrouwen en ruimte voor de professional. Ik vind dat we die dan ook deelgenoot moeten maken van waar we
mee bezig zijn, zodat die feeling krijgen met het geheel.”
Gemeengoed
Wouter Bosch is ervan overtuigd dat over twee, drie jaar de Levende
Sociale Kaart binnen de gemeente Kampen gemeengoed is. “De komende
twee jaar zal transformatie een hot item blijven. Daarna hoop ik dat het
eigenlijk vanzelfsprekend is dat wij een Levende Sociale Kaart hebben, net
zoals het nu al bijna ‘gewoon’ is dat het Kamper Kompas (fase 1) operationeel is. Verder hoop ik dat het programmamanagement erin slaagt om goed
te luisteren naar wat er her en der speelt en ook de ruimte krijgt om flexibel te zijn. Dat het kan inspelen op vragen en thema’s die op dat moment
leven. Ik hoop dat de Levende Sociale Kaart een succesnummer wordt waar
mensen zich bij willen aansluiten. Net zoals met het Kamper Kompas is
gebeurd. Daar begonnen we met zeventig man en binnen no time zaten
we op tweehonderd man. Het zou mooi zijn als de Levende Sociale Kaart
eenzelfde ontwikkeling zou laten zien.”

Vier pijlers
Het programma Verandering
Sociaal Domein richt zich op de
Transformatie binnen de gemeente Kampen. Daarbij worden vier
pijlers onderscheiden. Binnen
de pijler Verbinden staat een
Levende Sociale Kaart centraal,
waarbij mensen en hun netwerk
worden verbonden. Rode draad
in de pijler Samenwerken is het
operationaliseren van het Kamper
Kompas. In de pijler Samenredzaamheid gaat het vooral om een
digitale marktplaats voor informele zorg en de Kamperkracht,
een digitale ontmoetingsplaats
bedoeld om de eigen kracht en
samenredzaamheid te stimuleren. Zelfredzaamheid draait
met name om het creëren van
eigen verantwoordelijkheid en
mogelijkheden.

De persoonlijke connectie
boven op het digitale deel is
de grote meerwaarde
Nummer 14 - april 2015
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Digitaliseren: wat
kunnen
we leren
van
banken?

Bijna twee jaar geleden schreef minister Plasterk aan de
Kamer dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze
met de overheid doen digitaal moeten kunnen afhandelen.
Anno 2015 wordt daaraan gewerkt, maar klinken er ook nog
steeds tegengeluiden. Zo bleek uit onderzoek van het Center for
e-Government Studies (CFES) in opdracht van Gemeente Amsterdam dat ‘burgers absoluut niet in alle gevallen zitten te wachten
op digitale diensten’. Best vreemd, als je bedenkt dat diezelfde
burgers met banken al jarenlang digitaal zakendoen. Hoe heeft
die sector het destijds aangepakt? Bert Groothand, voormalig
hoofd communicatie/internal branding & advies bij SNS Bank,
legt dat in vier stappen uit.

1. Wees dapper
“SNS Bank was in 2005 de eerste die besloot volledig over te
gaan op internetbankieren. Met als logisch gevolg de sluiting van
veel kantoren. In die tijd was bankieren nog chic, met mannen
in driedelig grijs, grote bureaustoelen en enorme kantoorpanden met veel marmer. SNS Bank wist dat ze niet op die manier
door kon gaan, dus het roer is radicaal omgegooid. Concurrenten
gaven op ons af: we zouden failliet gaan, dit zouden klanten niet
pikken. Toch hebben we ons plan met strakke hand ten uitvoer
gebracht. Want zo’n plan half doen, is de dood in de pot.”
2. Vergeet je eigen mensen niet
“Er was dus flink wat verzet tegen de digitaliseringsplannen,
niet in de laatste plaats van onze eigen medewerkers. Vergis je
niet: als 4000 man de kont tegen de krib gooit, heb je als organisatie een serieus probleem. Dus hebben we steeds weer uitgelegd
waar we mee bezig waren, waarom dat noodzakelijk was en wat
de consequenties zouden zijn. Ondertussen moet je wel gewoon
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doorgaan, want wachten tot iedereen blij is met je plannen is
ook geen optie.”
3. Vraag je klanten niet (te vaak) wat zij willen
“Toen Henry Ford aan zijn klanten vroeg wat zij wilden, zeiden ze: snellere paarden. Het is een bekende uitdrukking bij dit
soort trajecten, want de meeste mensen zijn zich niet bewust
van het belang van vernieuwing. Maar dat wil niet zeggen dat
je het bij het oude moet laten! Wel moet je aansluiten bij wat
je klanten kunnen absorberen en kiezen voor ingevoerde techniek waarvan je weet dat je er een paar jaar mee vooruit kunt.
Verder moet je als organisatie zelf nadenken over je koers en
keuzes durven maken.”
4. Wat extra ondersteuning kan geen kwaad
“Omdat wij de eerste bank waren die internetbankieren
écht doorvoerde en kantoren sloot, moesten we het wiel zelf
uitvinden. Uiteraard zijn er dingen die we achteraf gezien
anders of beter hadden kunnen doen. Zo nam de Rabobank bij
haar introductie het initiatief om klanten thuis te bezoeken en
zo hulp te bieden bij het leren internetbankieren. Best slim,
want dat hoeft niet veel te kosten – je kunt studenten inzetten – en het zorgt voor veel goodwill bij je klanten. Maar goed,
achteraf gezien heeft de introductie ons ook weinig schade
toegebracht. Van de twee miljoen klanten die we destijds hadden, heeft maar een heel klein percentage opgezegd. En dat
brengt me weer bij punt 1: wees dapper en laat je vooral niet
bang maken.”

Roberto Stockfresh

Digitale dienstverlening tussen burger en
gemeentelijke overheid is de toekomst.
Maar er zijn ook – nog steeds – mensen
die hun vraagtekens zetten bij deze
ontwikkeling. De vergelijking met
de bankensector vindt niet iedereen
gerechtvaardigd, toch kunnen gemeenten
er baat bij hebben.

Dít kunnen we ervan leren
Jurriaan Piek, directeur Publiekszaken bij PinkRoccade Local Government, kan zich goed verplaatsen in het
verhaal van Bert Groothand. “Zeker, de dienstverlening
van gemeenten is diverser en wellicht complexer dan die
van banken. Maar dat is geen reden om niet te leren van
de ervaringen die banken hebben opgedaan met hun digitaliseringstraject.” Het advies om dapper te zijn is zeker
van toepassing, want voor gemeenten is dit een flinke
omslag. Jurriaan ziet ook de angst voor het kwijtraken
van de menselijke maat. “Gemeenten moeten ook fysiek
bereikbaar blijven voor burgers die daar behoefte aan
hebben. Maar het één sluit het ander niet uit. Geef de
burger de vrijheid om te kiezen.”
De behoefte is er
Dat er bij burgers behoefte is aan digitale dienstverlening ziet hij in de praktijk. “In een aantal gemeenten
is het sinds kort mogelijk online aangifte te doen van
je huwelijk. In een grote gemeente maakt sinds januari 2015 95 procent van de trouwlustigen gebruik van
die mogelijkheid.” Aangifte van huwelijk, geboorte en
overlijden zijn de eerste drie zaken die burgers van A tot
Z online kunnen regelen bij een groeiend aantal gemeen-

Nummer 14 - april 2015

ten. Daarna volgen verhuizing, rijbewijs, reisdocumenten
en uittreksels. Jurriaan: “De burger krijgt hiermee meer
invloed op zijn relatie met de overheid en zijn eigen dossiers. De informatie is direct digitaal toegankelijk. Daarnaast ontstaat een omgeving waarin ambtenaren meer
tijd overhouden voor de persoonlijke, specialistische
hulpvragen.” Op dit moment is de gang naar het gemeentehuis nog wel nodig voor de handtekening op de akte.
Maar ook dat zal snel veranderen.
Ervaringen delen
Gebruikers trainen of ondersteunen in het gebruik van
de digitale aanvraagmogelijkheden is volgens Jurriaan
niet nodig. “De systemen zijn zo gebruiksvriendelijk dat
daar weinig mis kan gaan. Het gebruik van DigiD is voor
sommige burgers nog wel lastig, maar daar wordt nu een
alternatief voor ontwikkeld in de vorm van eID. Wel ben
ik van mening dat gemeenten zelf veel kunnen leren van
elkaars ervaringen. Omdat ze, in tegenstelling tot banken, geen concurrenten van elkaar zijn, levert dat geen
problemen op. De kwartiermakers, gemeenten die vanaf
het begin met ons meedenken over de ontwikkeling van
de software, hebben hier een belangrijke rol in.”
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Een nieuwe generatie data-analysetechnieken kan
helpen overheidsbeleid passender, doelmatiger en robuust
te maken. Daar horen begrippen bij als Open Data, Big Data
en Smart Cities. Om deze nieuwe ambities te verwezenlijken
is een beter samenspel nodig van wetenschap, beleid en
bedrijfsleven. Althans, dat is de inzet van ScienceWorks,
een bureau dat de valorisatie van wetenschappelijke kennis
ondersteunt. Deze organisatie organiseert er 30 april een
congres over: Betere data, Beter beleid.
In dit artikel komen Sander Klous, Paul Suijkerbuijk
en Ruben Dood aan het woord. Zij zijn als dagvoorzitter of
spreker aanwezig op dit congres.

Betere data, beter beleid

Big Data: geavanceerde analyses
kunnen beleid doelmatiger maken

Betere data,
beter beleid?
Geen dag zonder nieuws over
weer een nieuw onderzoek.
Toch kan op veel terreinen
beleid nog beter op de feiten
worden gebaseerd. Een beter
samenspel van overheid,
wetenschap en bedrijfsleven kan
dit dichterbij brengen. Mits de
privacy is gewaarborgd. Want de
alarmbellen rinkelen snel.
Fred van der Molen

G

oogle kan de verspreiding van griep beter voorspellen dan epidemiologen, TomTom geeft actuele file-informatie dankzij analyse van
gsm-gegevens en als je data van KNMI en Rijkswaterstaat combineert, kun je
berekenen in welke mate de wegcapaciteit afneemt bij een regenbui. Dit kan
allemaal dankzij geavanceerde analyses op grote datasets. En dan valt al snel
de term Big Data.
“Wij zijn als maatschappij meetbaar geworden, we zijn nu zelf een soort
laboratoriumratten vanwege de enorme hoeveelheid data die over ons bekend
is én die we zelf via Facebook, Instagram en dergelijke produceren. We zijn
onze eigen Big Brother”, zegt Sander Klous, hoogleraar Big Data aan de Universiteit van Amsterdam en leider van een team data-scientists bij KPMG.
Hij ziet die ontwikkeling niet per se als bedreigend. Mits er goede mechanismen zijn om de individuele privacy te beschermen. In het boek We zijn Big
Data pleiten hij en medeauteur Nard Wielaard daarom voor het (verder) ontwikkelen van een ‘Big Data Ecosysteem’, opdat privacyzorgen de kansen voor
beter bestuur niet beperken. Daarover later meer.
Open Data
De overheid zit op een enorme berg gegevens. Het is inmiddels staand
beleid dat die gegevens als open data beschikbaar worden gesteld, tenzij
er gegronde redenen zijn dat niet te doen. “Er waren destijds drie redenen
voor het opendata-initiatief: meer transparantie, meer mogelijkheden voor
economisch of maatschappelijk hergebruik en ten slotte meer gebruik van
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elkaars gegevens door overheidsorganisaties onderling”, zegt
Paul Suijkerbuijk, nu opendataexpert bij het expertisepunt Open
Overheid, maar van 2009 tot 2013 de projectleider Open Data bij
de rijksoverheid.
Dat bleek een langere weg dan vooraf gedacht: “Ik kwam
niet zozeer onwil tegen, maar wel veel zorgen en praktische problemen. Zo bestond er soms onduidelijkheid over het eigenaarschap van gegevens, waren er zorgen over reputatieschade, over
privacy of over de kwaliteit van de eigen datasets. Soms vond
men eerst een verbeterslag noodzakelijk.”
Suijkerbuijk en Klous wijzen nog op een ander facet van
transparantie: cijfers hebben context nodig. Klous noemt als
voorbeeld de verplichting van ziekenhuizen om sterftecijfers te
publiceren. “Verschillen zeggen op zich weinig, omdat het ene
ziekenhuis een andere populatie heeft dan het andere. Voor je
het weet moet een organisatie zich verdedigen tegen aantijgingen die niet kloppen.”
Het combineren van omvangrijke datasets leidt nog sneller
tot brokken. Klous: “Dat is echt specialistenwerk. Ik zie te vaak
gebeuren dat organisaties tooling aanschaffen waar vervolgens
mensen mee werken die er onvoldoende verstand van hebben.
Je kunt echt een heleboel fout doen.”
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Nederland doet het volgens ingewijden in internationaal
perspectief uitstekend wat betreft het beschikbaar stellen van
Open Data. Het gaat ook al lang niet meer alleen om spreadsheets, maar ook om realtime data (weer, verkeer) en automatische datafeeds, zoals het CBS die sinds juli 2014 levert via
Statline en het Open data-portal. En er komt nog veel meer aan,
zoals de 200 terabyte grote NDW-dataset van Rijkswaterstaat,
met daarin alle historische rijsnelheden op de Nederlandse
wegen.
Tools
“De discussie verschuift van open data naar het gebrek aan
middelen om ze te ontsluiten, de tools”, constateert Mark van
der Net van OSCity. Dat roept de vraag op of de overheid zelf
niet meer zou moeten doen aan het ontsluiten van de uitdijende
dataoceaan, meer dan puur beschikbaar stellen. Suijkerbuijk is
terughoudend: “Ik zou zeggen alleen in de stimulerende sfeer.
Je kunt partijen bij elkaar brengen die elkaar van nature niet
ontmoeten. Maar verder ben ik er voor dat de overheid gewoon
haar ruwe data beschikbaar stelt, zonder tools of voorbewerkingen. Anders ben je al aan het voorsorteren. Laat dat aan andere
partijen over.”
Het CBS verleent wel dienstverlening aan derden, maar
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Betere data, beter beleid
Ruben Dood, directeur Centrum voor Beleidsstatistiek, ziet
de primaire taak van zijn organisatie toch ook als die van
‘dataknop’, het aggregeren van informatie uit basisregistraties,
enquêtes en andere (overheids)bronnen. Daarbij doet het tijdperk van Big Data zijn intrede. CBS is nu bijvoorbeeld bezig met
hulp van de gegevens over de aanwezigheid van mobiele telefoons de zogeheten dagtijdpopulatie van gebieden in kaart te
brengen: het aantal mensen dat ergens op een bepaald moment
verkeert. Dood: “Bij veel wetgeving, zoals de Hinderwet, wordt
nu naar het aantal inwoners gekeken. Maar het maakt nogal
wat uit als overdag de halve bevolking weg is, of dat er juist veel
meer mensen aanwezig zijn dan er wonen. Daar zou je eigenlijk
rekenschap van moeten geven.”

Ik ben er voor dat
de overheid gewoon
haar ruwe data
beschikbaar stelt

Wat Klous opvalt is dat het bij de overheid “allemaal zo
allemachtig lang duurt”. Er wordt vooral veel gesproken over
het beschikbaar stellen of combineren van datasets. Klous is het
overigens grotendeels met Suijkerbuijk eens: “Zolang het niet
tot privacy- of andere praktische problemen leidt, zijn de markt
en de wetenschap het best geholpen als de overheid haar data
zonder al te veel bewerkingen beschikbaar stelt. Als externe
partijen geen waarde zien in het analyseren van die data, heeft
het geen bestaansrecht.”
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Universiteiten en onderzoeksbureaus benutten op grote
schaal publieke overheidsdata voor hun onderzoek. Maar ze
geven volgens Van der Net eigenlijk weinig terug aan het publieke domein: “Met een paper of een proefschrift is het klaar.” Er
wordt niet meegebouwd aan een body of knowledge, zoals hij
met het gratis online platform OSCity nastreeft. Daarmee worstelt hij (dan ook) na de startsubsidie met een levensvatbaar
bedrijfsmodel.
CBS-man Dood verwacht van de wetenschappelijke wereld
in de eerste plaats geavanceerde analysemodellen: “Op een
heleboel vlakken kan het beleid nog beter op de feiten worden
gebaseerd.” Klous wijst op de urgentie om data-scientists op te
leiden. “Daar is een zwaar tekort aan. Je ziet bijna alle opleidingen daar nu wel zwaar op inzetten, maar de behoefte groeit nog
sneller.”
Privacy
Als het over Big Data gaat is het thema privacy altijd nabij.
Bedrijven als TomTom, ING en LG hebben gemerkt welk een mijnenveld dat is. TomTom voelde zich na publiciteit genoodzaakt
een contract met de politie te annuleren voor het leveren van
geanonimiseerde data over snelheidsoverschrijdingen; ING trok
een plan in voor een pilot waarbij klanten – na toestemming –
gepersonaliseerde aanbiedingen zouden krijgen; LG ging door
het stof voor het ongevraagd doorgeven van door SmartTV’s
verzamelde gegevens over kijkgedrag.
Klous maakt zich zorgen over de dominante positie van
dataverzamelaars als Google en Facebook. “Anders dan in de
financiële sector ontbreekt hier elke regulering. Terwijl data en
geld veel gemeen hebben. Daar ligt een taak voor overheden.”
Privacy blijft dus A Big Thing in de Big Data-sector. Klous
ziet de oplossing in de ontwikkeling van een Big Data-ecosysteem, waarbij betrouwbare intermediairs waken over privacy en
gegevensbescherming. “Je ziet dat al ontstaan. Er zijn al partijen die data anonimiseren volgens de CBP-richtlijnen (zoals
ZorgTTP en Pseudonomiseer) en partijen die garanderen dat ze
data van partij A combineren met die van partij B, zonder dat A
en B toegang krijgen tot elkaars gevoelige gegevens.”
Een andere benadering is dat partijen zelf de data in huis
houden en analisten toegang geven tot een deel van de gegevens. Klous: “Dat is een veel krachtiger concept dan dat je data
over de muur gooit. Dan krijg je óf een privacyprobleem óf verarmoedigde data.”
Dood: “Het CBS verleent al jaren dergelijke services. Onder
voorwaarden geven we onderzoekers toegang tot de onderliggende geanonimiseerde microdata. Er is dan statistisch onderzoek mogelijk op het niveau van individueel persoon, bedrijf of
huishouden zonder gevaar voor de privacy.”

CIO van gemeente Palo Alto benadrukt belang van open data voor beleid

Data
zaaien in
vruchtbare
grond
Jonathan Reichental, CIO van Palo Alto

Palo Alto, midden in Silicon Valley, heeft in een paar jaar tijd een
ICT-achterstand weggewerkt en is meteen ook voorloper geworden
op het gebied van de inzet van open data. CIO Jonathan Reichental
is ervan overtuigd dat je daarmee maatschappelijke problemen kunt
aanpakken, de gemeenschap mobiliseert en kansen creëert voor burgers en bedrijven.
Freek Blankena
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onathan Reichental vindt zichzelf een bevoorrecht
man. Hij mag CIO zijn van de gemeente Palo Alto, de
bakermat van Silicion Valley, en krijgt daarbij alle ruimte
om verder te kijken dan het werkend houden van e-mail,
servers en websites. Niet dat hij toen hij in 2011 aan zijn
baan begon de meest inspirerende werkomgeving voor een
CIO aantrof; de website was een lachertje, de telefoons waren
uit de jaren zeventig en van het nut van sociale media had
de gemeente een vaag vermoeden. Maar Reichental werd
gevraagd de gemeente Palo Alto op technologiegebied beter
te laten passen in een omgeving waar mensen léven van

We moeten ook
de private sector in
staat stellen problemen op te lossen
technologie, innovatie en een start-upmentaliteit. En dat
wilde hij wel.
De ‘city manager’ (gemeentesecretaris) wilde bijvoorbeeld
de gemeentelijke dienstverlening naar mobiele apparaten
brengen en Reichental gaf hem gelijk. “Maar ik zei meteen
dat je daar eerst ook een goede basis voor moet leggen.
Want mobiel is gewoon een laag boven op de data. Het andere dat we besloten te doen is een krachtige mogelijkheid
voor analyse en beslissingsondersteuning opbouwen. We wilden de gemeenschap betrekken bij belangrijke onderwerpen.
Dus ik drong aan op het beschikbaar krijgen van eenvoudig
toegankelijke data om dat mogelijk te maken.”
Die ruimte kreeg hij. Zestig procent van zijn baan

80

bestaat nu uit het routinewerk: databases, e-mail, zorgen
dat de stoplichten werken en leiding geven aan 32 mensen.
“Maar de andere veertig procent van mijn tijd gaan naar
werken met interessante burgers, ondernemers en academici.
Om te heroverwegen en experimenteren.” En daarin past ook
de opendatastrategie waarmee Reichental in 2011 al snel
op de proppen kwam en waarmee hij in de VS een landelijk
voorbeeld werd. “Je moet data centraal stellen in de manier
waarop je een gemeente runt.” En die data kunnen over zeer
gevarieerde onderwerpen gaan: bouwvergunningen, financiën, salarissen, graffitimeldingen of dierenasiels.
Drie niveaus
Reichental ziet drie niveaus waarop je moet nadenken
over de omgang met overheidsdata. Het eerste is een idealistisch niveau: “Er is er een democratische verantwoordelijkheid om data vrij te geven. Of de mensen in de gemeente er
iets mee doen of niet, het demonstreert je openheid en laat
zien dat de overheid geen informatie achterhoudt.”
Op het tweede niveau komt de vraag ‘wat is de rol van
de overheid?’ “Overheden zorgen nu eenmaal voor zaken
als het wegennetwerk of een vangnet voor de armen. Maar
we zouden ook de private sector in staat moeten stellen in
bepaalde behoeften te voorzien en problemen op te lossen.
Het is onze verantwoordelijkheid als overheid alle data ter
beschikking te stellen die daarbij kunnen helpen.”
Het derde niveau is voor Reichental het spelen van een
actieve rol daarin. “Vraag je af hoe je kansen voor succes
creëert.” Hij neemt de eigen transparantie als voorbeeld
waarmee Palo Alto liet zien wat er mogelijk is. “De media
moesten elk jaar touwtrekken met de gemeente over de salarissen van de medewerkers. Die hebben we tweeënhalf jaar
geleden voor het eerst in één keer openbaar gemaakt – ook
mijn eigen salaris – mét gegevens over ziektekosten, pensioen, vakantie enzovoort. Dat maakte indruk.”
Het beschikbaar stellen van steeds meer data op het
eigen opendataplatform (data.cityofpaloalto.org) heeft een
bijkomend voordeel. “Twee jaar geleden hebben we alle
financiële data, van salarisadministratie, inkoop tot crediteuren, online gezet. Onze medewerkers zijn die data zelf
gaan gebruiken om hun beslissingen op te baseren. Het
blijkt veel makkelijker dan inloggen op een gecompliceerd
financieel SAP-systeem.”
De gegevens die voortkwamen uit de app die Palo Alto
gebruikt voor ‘meldingen openbare ruimte’ komen ook op
het platform en dat levert eveneens mooie inzichten op voor
de gemeente zelf. “Als er steeds graffitimeldingen zijn in een

bepaalde wijk of in de buurt van een bepaalde highschool,
kun je daar misschien een gesprek organiseren of ergens een
graffitiplek inrichten.”
App-kerkhof?
Om het opendatabeleid handen en voeten te geven heeft
Reichental (die overigens weinig opheeft met de term ‘big
data’) de afgelopen jaren diverse evenementen georganiseerd: ‘meetups’, ‘hackatons’ en ‘app challenges’. “Mensen
vragen me daarna vaak wat er uit die bijeenkomsten is
voortgekomen. Voor 99,9 procent weten we dat niet. En dat
is omdat de deelnemers niet verplicht zijn om dat ons te
vertellen.” Desalniettemin komen er mooie dingen uit voort,
vindt hij. “We hebben bijvoorbeeld al onze bouwvergunninggegevens beschikbaar gesteld. Twee commerciële clubs
hebben daar wat mee gedaan.” BuildingEye en Civic Insight
bieden beide een geografische weergave van alle bouwactiviteiten, waarop je kunt inzoomen tot op straatniveau.
Vorig jaar organiseerde Reichental de Palo Alto Apps
Challenge, waarbij vijf maanden aan de uitwerking van
ideeën kon worden gewerkt. Uit de 47 levensvatbare inzendingen kwamen negen finalisten, met uiteindelijk drie
winnaars. “Elk daarvan gebruikte verschillende datasets van
de gemeente. De tweedeplaatswinnaar maakte een app die
dierenasiels helpt een thuis voor dieren te vinden. Verscheidene dierenasiels in de Bay Area gebruiken deze app nu
tegen betaling.”
Reichental geeft toe dat de vele opendatawedstrijden een
flink ‘app-kerkhof’ hebben opgeleverd. Daar is volgens hem
wel wat aan te doen. “Ten eerste moet je de mensen die met
een idee komen ook verantwoordelijkheid geven voor het
ontwikkelen van de oplossing. Dan zullen de ideeën ook veel
serieuzer worden.” Daarnaast kregen de deelnemers aan de
App Challenge meteen een inschrijving bij de lokale Kamer
van Koophandel. En dan helpt het ook als je vervolgens als
gemeente belooft de winnende toepassing meteen tegen
betaling van 5000 dollar af te nemen. Dan werkt een ‘hackaton’ van 48 uur veel minder: te haastig en geen ‘ownership’.
Uitzonderlijke gemeenschap
Het feit dat Palo Alto (met een bevolking van 67.000
inwoners, maar op een werkdag overdag ruim het dubbele)
midden in Silicon Valley ligt – met de Stanford-universiteit
binnen de gemeentegrenzen – maakt wel een verschil. “Het
is een uitzonderlijke gemeenschap. Noem een top-tien technologiebedrijf en in deze gemeente woont ofwel hun CEO of
een van hun topingenieurs. Het is prachtig die mensen te
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kunnen uitnodigen voor praatjes en zo. We maken er gericht
en spaarzaam gebruik van.” CEO Meg Whitman van HewlettPackard (dat bijna ‘om de hoek’ is gevestigd), maakte zonder
afspraak een halfuur vrij om met hem te praten.
Maar midden in Silicon Valley zitten is geen vereiste om
de dingen te kunnen doen die Palo Alto nu doet, drukt Reichental andere gemeenten op het hart. Iedere gemeente kan
intensiever aan de gang met data. Hij wil best wat goede
raad geven. “Ik zou gemeenten ten eerste aanraden open
data niet als een extra keuze te zien, maar als complemen-

Data zijn het enige
wat je in overvloed
hebt. Gebruik die
gewoon
tair aan al het andere. Begin gewoon met dat opendataplatform.” Daarnaast moet een gemeente het niet als een financieel probleem zien. “Ook in Palo Alto hebben we niet veel
middelen en het is gewoon gelukt.” Ten derde: “Data zijn
het enige wat je in overvloed hebt. Gebruik die gewoon.” En
daarmee bedoelt hij dan vooral ook dat je ánderen in staat
moet stellen er iets mee te doen. En ten slotte: “Zorg dat
je bij elke meeting en conversatie de relevante data bij de
hand hebt om gefundeerde beslissingen mogelijk te maken.”
Misschien nog een tip: Reichental opent een dezer dagen
in zijn gemeentehuis het nieuwe Civic Technology Center,
een verzamelplek voor zijn medewerkers, maar ook voor
andere mensen die iets met gemeentedata willen, of problemen kennen die met die data zijn op te lossen. Reichental:
“Je moet die informaliteit systematiseren.”
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Betere data, beter beleid
Woord van de dagvoorzitter

Data spelen een steeds grotere rol in onze
maatschappij. We leven een wereld waarin
alles meetbaar is en waarin mensen en apparaten vrijwel 24/7 met elkaar verbonden zijn.

Congres

Betere Data, Beter Beleid
Nieuwe technieken vanuit wetenschap en bedrijfsleven om data
bruikbaar te maken voor burger en beleid

Donderdag 30 april
Den Haag
Voor:

Onderwerpen:

•Kennisafdelingen binnen gemeenten, provincies
en ministeries
•Beleidsonderzoekers
•Data-experts van universiteiten
•Chief Information Officers
•Data-ondernemers

•Internationale succesvoorbeelden voor beleidsmakers
•Visie van wetenschap en data-beheersorganisaties op een
betere bruikbaar-heid van data voor beleid
•De rol van wetenschap, bedrijfsleven en ondernemers voor:
- Ministeries en nationale datahouders
- Gemeenten en burger
•Van beter datagebruik naar beter beleid
Organisatie

Partners
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Onderzoeksinstituten en wetenschappers verzamelen al decennia allerlei informatie over onderzoeksobjecten. Ook overheden
en bedrijfsleven beschikken over grote hoeveelheden data van
burgers en klanten. Het is nodig een systeem te creëren waarin
de partijen die data bezitten op een verantwoordelijke manier
tot inzichten komen. Het cliché dat kennis delen gelijkstaat
aan kennis vermenigvuldigen lijkt in deze tijd toepasselijker
dan ooit. Er ligt een uitdaging om de data op zodanige manier
beschikbaar stellen dat burger en beleid daarmee gediend
zijn, zonder dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden hoeft te
worden.
Het congres ‘Betere Data, Beter Beleid’ biedt een platform voor
sleutelpersonen vanuit overheid, wetenschap en bedrijfsleven
om ervaringen en best practices uit te wisselen. Het brengt verschillende internationale experts op dit gebied samen die vanuit
hun sector om zo tot een beter begrip van de complexiteit van
data te komen. In lezingen, paneldiscussies en keynotes wordt
ingegaan op inhoudelijke mogelijkheden en kansen die nieuwe
technieken van dataverwerking bieden. In de workshops worden
deze aan elkaar gekoppeld door concrete voorbeelden en methoden te bespreken. Zo draagt het congres bij aan een beter begrip
van data, wat uiteindelijk leidt tot beter beleid.
Ik hoop u 30 april te mogen begroeten!

Sander Klous

Praktische informatie
Datum: 30 april 2015
Locatie: Concordia, Den Haag
Inschrijving via de website
Kosten: 295,- excl. BTW*
(Leden van de VSO en VBO krijgen een korting op de entreeprijs)
www.scienceworks.nl/kennis-beleid-2015
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Informatie over sprekers
Onder de bevestigde sprekers
zijn:
Jonathan Reichental is Chief
Information Officer (CIO) van de
stad Palo Alto in Silicon Valley.
Hij is uitgeroepen tot beste CIO
van Silicon Valley en richt zich
op het creëren van innovatieve
toepasingen om ICT en data
bruikbaar te maken voor beleid.
Jacqueline Meulman is professor Applied Statistics aan de
Universiteit van Leiden en visiting professor of Statistics aan
Stanford University. Daarnaast is
zij voorzitter van de Vereniging
voor Statistiek en Operations
Research. In haar onderzoek
houdt zij zich onder andere bezig
met data mining en statistical
learning.
Hans Blokpoel is algemeen
directeur van de Belastingdienst
en bestuurslid van de Manifestgroep. Dit is een initiatief van
elf uitvoeringsinstellingen van
de Nederlandse overheid. Zij
willen burgers en bedrijven alle
overheidsbrede informatie en
diensten aanbieden die relevant
is voor hun vraag en/of situatie.

Adviesraad
Prof. Sander Klous, hoogleraar Big Data, Universiteit van
Amsterdam
Prof. Wim Derksen, auteur van “Kennis en Beleid verbinden”
Prof. Peter van Hoesel, EUR
Prof. Theo Toonen, TU Twente
Yvonne Prince, Panteia
Prof. Jaap van den Herik, Leiden Centre of Data Science
Paul Suijkerbuijk,Projectleider Open Data, Ministerie van BZK
Krijn van Beek, strategisch Beleidsadviseur
Frits Bussemaker, partner CIONET
Enno Ebels, afdelingsmanagement Programmamanagement,
Strategie en Onderzoek gemeente Den Haag
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p a r t n e r

Een soepele decentralisatie?
Nu doorpakken!

Teambezetting
De relatie van gemeenten met de sociale wijkteams, waaronder de vorm van sturing en bekostiging, is daarmee een belangrijke bouwsteen van het nieuwe systeem in het sociale domein.
De bezetting van de teams lijkt per regio sterk te verschillen.
Mogelijke teamleden zijn medewerkers van Wmo-loketten, vrij-

1. Breng de klantsituatie goed in beeld.
In veel regio’s zal in (de loop van) 2015 een integrale klantbenadering worden geïmplementeerd. Door de klantsituatie
vooraf goed in beeld te brengen kan de samenhang tussen
verschillende trajecten worden bewaakt.
2. Maak duidelijk wat er met de informatie van de burger
gebeurt. Geef aan met wie u welke informatie deelt en dat dit
gebeurt met het grootste respect voor de privacy. Zo kweekt u
vertrouwen.

D

oor de decentralisatie hebben alle betrokken partijen
te maken met veranderende processen, rollen,
financieringsstromen en informatie. Gemeenten hebben vanuit
de Wmo meer verantwoordelijkheden gekregen en zijn wettelijk
belast met de regievoering over zorg. De eerste concrete
ervaringen met het nieuwe stelsel worden nu opgedaan. Ook de
financiële verantwoordelijkheid is verschoven; gemeenten zijn
risicodragend voor de Wmo en zorgverzekeraars financieren de
wijkverpleegkundigen.
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Integraliteit en informatie
De nadruk op integraliteit, maatwerk en efficiëntie stelt
eisen aan de samenwerking. Het devies is korte ‘lijntjes’ tussen
burgers, gemeenten en zorgaanbieders, zodat snel kan worden
geschakeld. Een passende aanpak per situatie vergt flexibiliteit
van alle betrokkenen en onderling vertrouwen.
Vier tips
Hoe kan uw organisatie hierop inspelen? Vier tips die geen
grote investeringen in IT-systemen met zich meebrengen:

Weinig wetswijzigingen hebben zo’n grote
impact op de zorgketen als de decentralisatie
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Gemeenten en zorgaanbieders zoeken
nog naar de juiste vorm van contracten,
klantenstromen en de samenwerking binnen
de keten. Hoe geeft u als gemeente handen en
voeten aan die ‘nieuwe zorg’?

Partijen binnen de lokale overheid
De contouren van het nieuwe speelveld kunnen geschetst
worden, maar per regio ontstaan verschillen. Wat blijft, is dat
burgers via diverse loketten en instituten hun hulpvraag stellen.
Een vraagbaak die vanuit de decentralisaties extra aandacht
krijgt, is het sociale wijkteam. Dat team vervult bij het inventariseren van de hulpbehoefte een belangrijke rol en vormt een
cruciaal element in de visie en strategie van de gemeenten om
de transformatie in het sociale domein mogelijk te maken. De
uitgangspunten:
• De focus ligt op het versterken van eigen regie, zelfredzaamheid, participatie, het sociale netwerk en
buurtkracht.
• Start vanuit wat mensen zelf kunnen en wat ze kunnen
betekenen in de maatschappij, niet vanuit diagnoses,
recht op zorg of problemen.

C e n t r i c

3. Stem goed af wie betrokken zijn bij een cliënt. Deze informatie biedt een blijvend actueel beeld van het speelveld per
regio.

• Werk preventief en voorkom escalaties en hoge kosten
later. De benodigde ondersteuning in het sociale domein
is tijdig en proactief.
• De ondersteuning staat dicht bij de burger en zijn omgeving. Dit bevordert de sociale cohesie binnen de wijk.
• Waar ondersteuning nodig is, is die zo min mogelijk
gefragmenteerd, zodat integraal maatwerk mogelijk is
(één huishouden, één plan, één hulpverlener).
• De toegang voor burgers is helder, eenduidig en
laagdrempelig.
• Informele zorg en collectieve voorzieningen worden optimaal ingezet.
• Dit alles vergt handelingsruimte én verantwoordelijkheid
van en voor professionals, met een minimum aan bureaucratie en verantwoordingslasten.

willigers, (gedetacheerde) zorgprofessionals, wijkverpleegkundigen, jeugdhulpverleners enzovoort.
Hoewel regievoerders vanuit de gemeente een andere rol
hebben, kunnen zij wel deel uitmaken van het wijkteam. Zij stellen een plan van aanpak op en bewaken de samenhang tussen de
verschillende vormen van ondersteuning die iemand ontvangt.
Bij een enkelvoudige problematiek (bijvoorbeeld schoolverzuim
van een kind of dagbesteding voor een senior) zullen regievoerders beperkt betrokken zijn. Dit verandert wanneer er sprake is
van een complexe casus met meerdere knelpunten die moeten
worden opgelost.
Regievoerders zorgen voor de cohesie tussen meerdere hulpverleningstrajecten en bewaken het principe van ‘één gezin,
één plan, één regisseur’ (of: één huishouden, één plan, één
hulpverlener).
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4. Stel informatiesystemen open voor ketenpartners. Dit klinkt
zwaarder dan het is. Binnen een aantal regio’s en gemeenten
wordt al gebruikgemaakt van software die de coördinatie tussen de gemeente, de sociale wijkteams en de andere betrokkenen verzorgt.
Midden in het sociale domein
Centric maakt zich als IT-dienstverlener hard voor een goede
ondersteuning van de transitie. Met ruim 330 gemeenten en een
groot aantal zorgaanbieders in zowel de jeugdzorg als de VVT
(verpleging, verzorging en thuiszorg) als klant, staat Centric
midden in het sociale domein.
De afgelopen twee jaar heeft Centric samen met brancheorganisaties, ministeries, kennisinstellingen, in denktanks en
vooral samen met haar klanten gewerkt aan een zachte landing
van de decentralisaties.
Het nieuwe speelveld in de zorg heeft gevolgen voor de
informatievoorziening voor beleidsmakers, burgers en professionals. Met de Suite4Sociale Regie ondersteunt Centric gemeenten bij het verbinden van de decentralisaties.
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Cultuurverandering
van vijf jaar voor het BIT voor wat
D66-Kamerlid Kees Verhoeven vindt een termijn
het BIT niet bij Algemene Zaken komt
in feite een cultuurverandering is, ‘wel kort’. Dat
BIT tegen het huidige CIO-stelsel aan –
kan hij goed billijken, maar de plaatsing van het
aan de departementen wordt overgelawaarbij de keuze van de te onderzoeken projecten
even. “Wat mij betreft zou iedereen die
ten – vergt nog wel wat bijschaven, denkt Verho
kken is, dat BIT moeten kunnen inroebij de besluitvorming over een ICT-project betro
En dat moet in twee richtingen werken.”
pen, een kleine flexibele club van specialisten.
pen, maar een minister moet ook bijDe Kamer moet dus het BIT kunnen (laten) inroe
BIT kunnen voorleggen.
voorbeeld een ICT-gevoelige Kamermotie aan het

e

Hoe het kabinet met ‘Elias’ omgaat

Hoe krijgen we Grip op ICT?
Van de bite van
het BIT, is nog niet
iedereen overtuigd.
Bovendien ontbreekt
het de overheid aan
IT-cracks.
Op ibestuur.nl
reageerden politiek
en door de commissie
gehoorden experts op
de maatregelen die
het kabinet neemt na
verschijning van het
‘rapport-Elias’.
Een collage.

Door Freek Blankena
Beeld iBestuur
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V

erreweg de belangrijkste aanbeveling die de commissie-Elias in
oktober 2014 deed in haar rapport ‘Grip op ICT’ was de oprichting van het Bureau ICT Toetsing (BIT). Dat moet een kleine slagvaardige organisatie worden met onafhankelijk denkende en werkende
experts die snel kunnen beoordelen of een project kans van slagen
heeft. Alle projecten van de rijksoverheid vanaf vijf miljoen euro moeten worden beoordeeld en mogen alleen van start als het BIT het licht
op groen zet. Het BIT zou onder de minister president/Algemene Zaken
moeten vallen.
Dat BIT komt er nog in 2015, blijkt uit de reactie die minister Stef
Blok eind januari namens het kabinet aan de Kamer stuurde. Maar het
kabinet “kiest voor een BIT dat het bestaande CIO-stelsel versterkt”,
aldus Blok. Het BIT “heeft als doel dat vakministeries in de toekomst
zelf voldoende zijn uitgerust om projecten beheerst uit te voeren” en
“moet daarbij niet leiden tot een extra besluitvormingslaag waardoor
verantwoordelijkheden kunnen worden afgeschoven en vertraging
ontstaat”. ICT-projecten blijven uiteindelijk een verantwoordelijkheid
van de betreffende vakminister. En het BIT zal dus onder Bloks eigen
ministerie vallen.
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Astrid Oosenbrug:
“Het moet wel een BIT met een bite zijn.”

Kees Verhoeven:
“Als het beperkt blijft
tot alleen maar zo nu
en dan eens een projectje aandragen voor
het BIT, dan wordt het
een wassen neus.”

Ook Astrid Oosenbrug van de PvdA staat nog niet te juichen. “Als je het
onder
Wonen en Rijksdienst hangt, dan is het de vraag of het wel goed komt.”
Ze wil
dat in een nader debat duidelijk wordt wat het BIT precies gaat doen.
“Het moet
echt iets toevoegen en niet weer een tussenlaag worden waarvan niet
duidelijk
is welke bevoegdheden die heeft, en of er wel of geen doorzettingsma
cht is.”
Ze neemt het CBP als voorbeeld. Als Kamerleden als ‘opdrachtgevers’ voor
ICTprojecten een negatief BIT-advies gewoon naast zich neer kunnen leggen
moet je
je afvragen wat de meerwaarde is van het BIT. “Ik wil dat heel helder
afgebakend
hebben.” Het (plenaire) debat is nog niet ingepland bij het ter perse
gaan van
deze iBestuur.
Verwachting
En wat vindt Ton Elias, toch zelf ook Kamerlid? “Het is nu aan de Kamer
om te zorgen dat er wat gebeurt”, meldt hij schriftelijk. “Wat wel opvalt is dat
zoveel van ons rapport inhoudelijk is overgenomen, maar dat is eventueel meer
aan u om te constateren dan aan mij om dat namens de – de facto niet meer
functionerende – commissie te doen!” Elias had zich desalniettemin tegenover
het NRC in december al laten ontvallen dat hij weinig verwachtte van de te
nemen maatregelen. Krachten binnen overheid en bedrijfsleven zouden alles bij
het oude proberen te houden, met wat cosmetische veranderingen.

Ruud Leether, tot vorig jaar bedrijfsjuridisch adviseur en op 12
mei ondervraagd door de commissie-Elias, ziet die vrees bevestigd in
zijn reactie op iBestuur.nl. Hij spreekt van een hoog ‘pappen en nat
houden’-gehalte en ‘sleetse eufemismen’. Minister Blok passeert op
wezenlijke punten de aanbevelingen van de Commissie Elias, vooral als
het om het BIT gaat. Het blijft onduidelijk hoe dat het CIO-stelsel zou
moeten versterken. “Daar komt bij dat het de CIO-Rijk, onder wiens
verantwoordelijkheid het BIT nu dus gaat vallen, naar eigen zeggen
mankeert aan doorzettingsmacht, terwijl van een wezenlijke versterking van diens positie uit de brief van Blok niets blijkt.”
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Maarten Hillenaar:
“Er moet een goed
samenspel ontstaan
tussen de CIO-Rijk en
de andere CIO’s, gebaseerd op het inmiddels
opgebouwde vertrouwen en wat nieuwe
bevoegdheden voor de
CIO-Rijk.”
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Peter van Schelven:
“De rijksoverheid kiest voor een gewapende
strijd met een zwarte lijst als moordwapen.”

Oordeel meewegen
De vraag is of dat ook echt gebeurt. Zoals Leether verder constateert: niet alleen de positionering van het BIT, maar ook de status van
zijn oordelen is gedevalueerd. “De departementale CIO’ s die, mogen we
Blok geloven, beslissen over het al dan niet doorgaan van projecten,
dienen het oordeel van het BIT daarbij ‘expliciet’ mee te wegen. Het
BIT-oordeel, betiteld als ‘een gemotiveerde uitspraak over de risico’s en
slaagkans van een project’, vormt slechts ‘input voor de besluitvorming
op het ministerie’ als aanvulling op de eigen analyse van de departementale CIO. Altijd toetsen vanaf vijf miljoen wordt al evenmin nodig
geacht.”

Gerard Meijer:
“De overheid moet eerst zicht krijgen op wie
de toppers zijn.”

Dat het BIT onder de CIO-Rijk valt en dus onder BZK was te verwachten, denkt Veldwijk, maar op zijn best wordt het BIT “een afdeling van
de Rijks-CIO office en meer realistisch een schaamlap voor de Kamer”. Er
ontstaat dus een ‘WC-eendconstructie’. Geheel in lijn daarmee ziet hij de
respons op Elias’ aanbeveling dat het BIT groen licht moet geven voor
Kamerlid Oos
een project. “Niet het BIT, niet de Rijks-CIO, niet de departementale
enbrug vind
t inderdaad dat de
Kamer ook n
CIO, maar de verantwoordelijke bewindspersoon beslist.” Hij ziet wel
aar zichzelf
mag kijken.
“Als je de PG
een ‘gaatje’. Kamerleden kunnen bij moties en initiatiefwetsvoorstellen
B-problemen
ziet; dat is n
atuurlijk oo
het BIT inschakelen, tenminste als ze dat in hun Reglement van Orde
k
een enorm
ICT-project.”
opnemen, zoals Blok suggereert. Maar gezien de positionering van het
BIT blijft dat ‘een piepklein gaatje’.

Zeventig procent
Maar het gaat niet alleen om het BIT. Voor Maarten Hillenaar is er vooral iets anders aan de
hand, buiten de Elias- en Blok-epistels om. “Van de totale ICT-kosten gaat zeventig procent naar
beheer en onderhoud. Elias heeft vooral naar de andere dertig procent gekeken, de ontwikkelkant
– en dan vooral naar de dingen die níet goed gaan.” Hillenaar wijst bijvoorbeeld op de consolidatie van de datacenters van de overheid, die inmiddels ver gevorderd is. “Het aantal datacenters is
teruggebracht. Maar daar is wel behoefte aan vakmanschap, aan harde ICT-deskundigheid en daar
is de afgelopen paar jaar vrij weinig aan gedaan door de bezuinigingen. Er zit behoorlijke ICTkennis binnen het Rijk, maar de doorgewinterde ICT-bazen, daar zijn er maar heel weinig van. En
die heb je heel hard nodig om die zeventig procent op het volgende plan te brengen.”
Dat de omvang van de interne ‘ICT-pool’ van het Rijk (I-Interim) van
honderd naar tweehonderd personen wordt gebracht is mooi, maar “die
honderd zijn er in ieder geval niet binnen het Rijk, dat kan ik je zo

Controle

• Klein BIT beoordeelt ICT-projecten boven 5 miljoen euro.

BIT komt in 2015. Grens 5 miljoen niet.

• Een project kan alleen doorgaan na groen licht van het BIT.

Nee, bewindspersoon beslist.

• BIT moet onafhankelijk onder minister-president/AZ.

Nee, onder Wonen en Rijksdienst.

• BIT wordt tijdelijk: vijf jaar, met mogelijk twee jaar extra. Doorzettingsmacht BIT wettelijk vastleggen.

BIT zal vijf jaar bestaan.
Wettelijke vastlegging niet nodig.

• BIT informeert goed, ook via verbeterd Rijks-ICT-dashboard.

Rijks ICT-dashboard is al aangepast.

• Kamer moet zich verdiepen in ICT en ICT-bewust worden. Kabinet
moet ICT structureel meenemen in de besluitvorming.

ICT krijgt aandacht in ‘Integraal Afwegingskader’ (IAK).

• Eén minister (BZK) verantwoordelijk voor beheersing ICT-projecten
en CIO-Rijk moet meer bevoegdheden krijgen.

Nee, beleidsverantwoordelijkheid blijft waar
hij is. CIO-Rijk wordt hoofd BIT.

• ICT-projecten duidelijker en centraler sturen; steeds één bewindspersoon eindverantwoordelijk.

Afstemming tussen ministers krijgt de
voorkeur.

• Businesscase moet project blijvend rechtvaardigen.

Regelen de CIO’s bij faseovergangen.

Kennis en opdrachtgeverschap
• Meer ICT-experts van hoog niveau in dienst, desnoods beter belonen. Er moet ook een centrale ICT-opleiding komen.

I-interim Rijk verdubbelt naar 200 man in
2017. Opleiding wordt verstevigd.

• Voor en tijdens aanbestedingen overleggen met de markt. Functioneel aanbesteden. Wanpresteerders voortaan weren.

Kan niet wettelijk vastgelegd. Wel een register van ‘prestaties uit het verleden’.

• Departement-CIO maakt opdrachtgeverschap professioneler en
betrokkener. Meerwerk en uurtarieven voorkomen.

BIT, periodieke rapportages en strakkere controle zorgen voor beide.

Hillenaar krijgt min of meer gelijk van directeur Gerard Meijer van
KWD Resultaatmanagement, ook een van de deskundigen die voor de
commissie-Elias verschenen. De door Blok aangedragen deskundigheidsbevordering werkt volgens Meijer ook niet. “Ik zie vaak dat complexe
projecten niet met de absolute toppers worden gestart, maar dat de
rommel wel wordt ópgeruimd met die toppers.” Terwijl je juist met
die ‘cracks’ moet begínnen. “Het kan niet moeilijk zijn die te vinden,
want het zijn geen grote aantallen. Zet daar een traject omheen in een
meester-gezelvariant, zodat er groei ontstaat aan de onderkant.”
Meer toezicht en controle zorgen er niet in essentie voor dat prode
jecten beter worden. Dan gaan vooral ‘de luiken dicht’. Dat Blok naar
‘past performance’ van ICT-bedrijven wil gaan kijken, snapt Meijer wel,
maar “het zou beter zijn als je een lijst aanlegt van partijen die een
de
project wél tot een goed einde hebben gebracht, in plaats van vanuit
negatieve kant te denken”.

vertellen”.
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Reactie kabinet

Politiek, ambities en verantwoording

René Veldwijk van Ockham, ook voor de commissie verschenen,
vindt eveneens dat de belangrijkste aanbevelingen uit ‘Grip op ICT’
worden ‘afgepoeierd’, blijkens zijn iBestuur-bijdrage. “Met name van het
‘kroonjuweel’, het Bureau ICT Toetsing, is niets meer overgebleven dan
een doorzichtige façade. […] Onder de vlag van een reactie op het rapport Elias wordt dat rapport omarmd waar het al in het beleid paste en
voor het overige afgeserveerd, waar mogelijk met een doekje voor het
bloeden.”

Belangrijkste aanbevelingen ‘commissie-Elias’
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Dat is ook jurist Peter van
Schelven uit het hart geg
repen.
Volgens hem wil Blok een
ordinaire
zwarte lijst die alleen ma
ar ongelukken gaat opleveren:
“Iedereen
die meer dan oppervlakk
ig ervaring
heeft met mislukte ICT-pr
ojecten
weet dat het vrijwel on
mogelijk is
om de zwartepiet louter
bij de leverancier dan wel bij de op
drachtgever neer te leggen”, ald
us Van
Schelven. Hij noemt het
“een
regelrechte oorlogsverkl
aring aan
de ICT-sector. Niks samenw
erking,
niks bouwen aan vertro
uwen. ”
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Goud
V a n

Gouden eeuw van
de informatie
W

Marijke van Hees
Zelfstandig ondernemer en
raadslid Enschede
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a g e

H e e s

e zijn een waterland en dat
heeft opgeleverd dat we bekend
staan als baggeraars, bruggenbouwers
en zeilers. Ik sla het hoofdstuk zeerovers maar even over en vraag me in de
huidige tijd regelmatig af hoe we de
digitale wateren temmen. Wat zijn op de
digitale baren de risico’s waarmee we te
maken gaan krijgen en wie mogen er in
de boot? Overstromingen, droogleggingen, verstekelingen, piraterij, scheepskunst, navigatie en stuurmanschap. Het
is eigenlijk verbluffend hoeveel associaties er mogelijk zijn tussen het zeemanschap en koopmanschap in de historie
van ons land en de huidige kansen die te
pakken zijn in de digitale wereld. En dan
zonder de misplaatste romantiek over de
VOC-mentaliteit.
Hoe zorgen we ervoor dat we de
havens, het materiaal, de verbindingen
en de instrumenten hebben waardoor we
de economische en sociale kansen van de
digitale revolutie pakken? De spanning
tussen grootschalige investeringen van
bedrijven in professionaliteit en het bezit
van de data en het niveau van de individuele burgers is groot. Waar de laatsten
praten over de kosten van internet, het
misbruik van data en de nieuwe gadgets,
zoeken de bedrijven naar de economische
modellen om er optimaal voordeel uit te
halen en gaan vertrouwde bedrijven volledig over de kop. Net als in de gouden
eeuw is de handel de meest eenvoudige
manier om veel toegevoegde waarde te
realiseren.
In de internethandel doet zich het
fenomeen voor dat de toegevoegde waarde

te realiseren is met weinig arbeid. Het aan
boord hebben van de consument levert al
waarde op. De verwachting van de verdienste levert in de huidige systemen beurswaarde op en dat geeft jonge bedrijven de
kans voor een extreme groeispurt. Voor
bedrijven waarvoor grote investeringen
nodig zijn is de investeringskans die daardoor ontstaat natuurlijk prachtig. Maar
soms lijkt het wel erg scherp aan de wind
te gaan, is de gijp dichtbij en heb je achteraf in de gaten met een piraat van doen
te hebben gehad.
Voor Europa ligt er nu de kans de
digitale baren slim in te richten. Ik vraag
me wel af wie daarover nu echt de agenda
kan overzien. Bij Nederlandse politici
gaat de interesse vooral uit naar de kosten van ICT-projecten en naar privacy en
veiligheid. De EU focust op het beschikbaar stellen van subsidies voor onderzoek
zoals Horizon 2020 en het pakken van
groeikansen door het bedrijfsleven.
De besturing van ‘smart cities’ met
inzet van big data belooft een vlucht
te krijgen. In het kader van het Europees voorzitterschap van Nederland is
‘de agenda stad’ een van de belangrijke
thema’s. De voorbereiding vraagt om
goede gesprekken over de verandering in
de maatschappij waarin wij leven door de
digitale revolutie. Eén ding is voor mij
duidelijk; Nederland doet er verstandig
aan fors te investeren in de kennis die
nodig is om de ‘agenda stad’ voor de digitale wereld te zetten. Daar valt waarde
mee te creëren, voor burgers en bedrijven! De gouden eeuw van de informatie;
die boot moeten we niet missen
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15/16 april

NVVB Congres
Noordwijkerhout
www.nvvb.nl
Jaarbeurs Overheid 360°
Jaarbeurs Utrecht
http://www.jaarbeursoverheid360.nl
Congres ‘Betere data, beter beleid’
Den Haag, Concordia
www.scienceworks.nl
meer informatie pag. 76 - 83 in dit
magazine

22/23 april

30 april

Mei
21 mei

21/22 mei

27 mei (start)

iBestuur Mobility, de beleving
Den Haag, New Babylon
www.ibestuurmobility.nl/
Divosa Voorjaarscongres 2015
Groningen, Martini Plaza
www.divosa-congres.nl
Mastercourse Architectuur
iBestuur academie, Den Haag
www.ibestuur.nl/academie

Juni
11 juni

16 juni

BGT Congres ‘Tour de BGT’
Congrescentrum 1931 in Den Bosch
https://bgtcongres.pleio.nl/
Informatiehuishouding op orde
iBestuur symposium Nieuwspoort,
Den Haag
www.ibestuur.nl/symposium

Een abonnement
op iBestuur?
ibestuur.nl/service!
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Gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de i-overheid.

Nu ook via de app!
Haal ‘m in de app store.

Nummer 14 - april 2015

/

colofon
iBestuur magazine, april 2015
iBestuur magazine is een onafhankelijke uitgave van
de Nieuw Domein Uitgever.
Uitgever Peter Lievense
Redactieadres
iBestuur magazine
Jan van Nassaustraat 57
2596 BP, Den Haag
redactie@ibestuur.nl
Hoofdredactie Peter Lievense
Ontwerp Blinkerd
Vormgeving Blinkerd
Bureauredactie LINE-UP boek en media bv
Medewerkers Freek Blankena, Mariëlle de Groot,
Frits de Jong, Bas Linders, Fred van der Molen,
Peter Mom, Peter Olsthoorn, Petra Pronk, Cyriel van
Rossum, Nicole van der Steen, Marieke Vos, Marijke
van Hees, Peter van Schelven, Sophie in ‘t Veld,
Chris Verhoef
iBestuur Ambtenaar 2.0 is een samenwerking
van de Nieuw Domein Uitgever en het netwerk
Ambtenaar 2.0
Redactie Tim Aarts, Marie Louise Borsje, Danielle
Jansen en Ronald Schaap.
iBestuur.nl Kees Brandenburg, met dank aan
textpattern
Fotografie en illustratie AP/Hollandse Hoogte,
Blinkerd, Clickshots, De Beeldredaktie, Dreamstime,
Novum, Arenda Oomen Fotografie, Studio Oostrom,
Stockfresh, Typex
Coverfoto voor Lex Draijer/De Beeldredaktie
Coverbeeld achter Lex Draijer/De Beeldredaktie
Proces en realisatie ROM B.V.
Druk BDU
Advertenties advertenties@ibestuur.nl
Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor
bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken
voelen bij de i-overheid.
Geïnteresseerden die niet tot die doelgroep behoren
betalen 70 euro voor een jaarabonnement van vier
nummers. Abonneren kan via ibestuur.nl/service.
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de
Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder
begrepen het opslaan in een geautomatiseerd
gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, zonder
voor- afgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door:
Capgemini, Centric, CGI, Everest, IBM, KPN,
Pegasystems, PinkRoccade Local Government, en
door ECP, ICTU en KING.

91

Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de iOverheid. Nummer 14, jaargang 5, april 2015

> Rob Huyser
Dit gaat over
besturen, niet over ICT
> De kracht van
netwerkvisualisaties

> Cyberoptimisme
steeds vaker
gelogenstraft

Samen veilig
verbonden

i B e s t u u r d e r

2.0

Optimist, pessimist of pragmaticus: revisie
Hoe kijkt u aan tegen de steeds verder oprukkende digitalisering? In dit Ambtenaar 2.0-magazine
belichten we twee kanten van de medaille.
Immers, wat brengt ons het online publieke debat? Hoe duid je de chaos van tweets en postings? Aan de
hand van netwerkvisualisatie maakt Arnout Ponsioen de informatie zichtbaar die schuilgaat achter al die
individuele uitingen.
Mooie analyses en visualisaties voor cyberoptimisten: zij die vooral de voordelen zien van de
digitalisering: alles wordt beter, effectiever en democratischer. Of, zo vraagt Tim Aarts zich af, zijn de
zorgen van de cyberpessimisten terecht en stevenen we af op digitale dementie?
Kaarten zijn een andere manier van visualiseren. Daniëlle Jansen laat zien hoe burgers, bedrijven
en overheden samenwerken bij het in kaart brengen van hun leefomgeving. Mijn straat heb ik al
onderhanden genomen.
Wilt u ruimte creëren voor soortgelijke innovatieve ideeën en die realiseren? Dan mag u de praktische tips
van Slimmernetwerk en Ambtenaar 2.0 niet overslaan.

Cyberoptimisme steeds vaker gelogenstraft door de praktijk

Eén partner voor
veilige communicatie

A14

De kracht van
netwerkvisualisaties

Hoe duid je de ogenschijnlijke chaos van tweets,
likes, comments en postings?

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

A16

Zelf kaarten maken

Op OpenStreetMap of op de komende BGT
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Kritischer over digitaliseren

Dit gaat
over
besturen,
niet over
ICT

5, april 2015

Dirk Jan van der Wal
Ambtenaar 2.0

> Rob Huyser
Dit gaat over
besturen, niet over
ICT

> De kracht van
netwerkvisualisaties

Top Rijk schoolt zich in ICT

> Cyberoptimisme
steeds vaker
gelogenstraft

[A4]

En verder ...
Innovatie van onderop:
‘Van woorden naar daden’

[A11]

A3

Top rijksoverheid schoolt zich in ICT

Dit gaat over besturen,
niet over ICT
De commissieElias adviseerde dat
topmanagers binnen
de overheid zich meer
in ICT moeten scholen.
Sinds 2011 verzorgt de
Algemene Bestuursdienst
de leerlijn ICT. De nadruk
ligt op verkenning van
handelingsperspectieven
en basiskennis.

Door Mariëlle de Groot
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

A4

Rob Huyser, directeur Luchtvaart bij het
ministerie van Infrastructuur en Milieu:
“Het is een illusie dat wij nog iets van
beleid kunnen maken zonder dat het met
ICT te maken heeft.”

D

e maatschappij verandert revolutionair onder invloed van snelle
ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. Het
kabinet heeft grote ambities met digitalisering van de dienstverlening.
Dus neemt ICT binnen de overheid een steeds belangrijkere rol in. Vrijwel
alles hangt er inmiddels mee samen, constateerde ook de commissie-Elias.
ICT bij de overheid staat bovendien vol in de schijnwerpers. Fouten worden
breed uitgemeten in de pers. Het is dus belangrijk dat het topmanagement
zich er meer mee bemoeit en er grip op heeft.
Dat begint natuurlijk met kennis. Vier jaar geleden gaf het overleg
van secretarissen-generaal – de hoogste ambtenaren van de ministeries – opdracht een leerlijn op het gebied van ICT te ontwikkelen voor
het topmanagement. Na vier jaar heeft een flink deel van de doelgroep
meegedaan. Een oud-deelnemer, de ontwikkelaar van de opleiding en een
‘bijbrenger’ aan het woord over het ontwikkelen van bewustzijn, de kennis
die ervoor nodig is en hoe de top meer gaat sturen op ICT.
Alles is ICT
Oud-deelnemer Rob Huyser, directeur Luchtvaart bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, volgde anderhalf jaar geleden het ICT APP (Ambtelijke Professionaliteit Programma). “Bij IenM is binnen elk DirectoraatGeneraal een directeur verantwoordelijk gemaakt voor de coördinatie van
ICT. Ik werd dat destijds binnen mijn directie Bereikbaarheid, en besloot
daarom het APP ICT te volgen.” Zijn belangrijkste eyeopener: “Ik associeerde ICT toch vooral met kantoorautomatisering en grote projecten. Het
is veel breder dan dat. Veel van wat op mijn bureau komt, heeft te maken
met ICT. Bij de directie Bereikbaarheid zijn we bijvoorbeeld bezig met
beleid voor zelfrijdende auto’s, beveiligingssystemen voor het spoor, systemen voor de luchtverkeersleiding op Schiphol en het beter benutten van
informatie om files te voorkomen. Het is een illusie dat wij nog iets van
beleid kunnen maken zonder dat het met ICT te maken heeft. Datzelfde
geldt overigens voor milieu, water en ruimtelijke ordening.”
De leerlijn gaf hem de aanzet om actief te worden op sociale media.
“Tijdens de APP ben ik gaan denken wat ik eraan kan hebben. Ik vind
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ABD APP
De Algemene Bestuursdienst (ABD)
– onderdeel van BZK – bestaat uit
de groep hoogste ambtenaren binnen de rijksoverheid. Bureau ABD
verzorgt voor ABD-managers onder
andere een opleidingsaanbod. Zoals
het ‘Ambtelijke Professionaliteit
Programma’ (APP) met ‘kennismodules waarin de kern van de ambtelijke
professionaliteit wordt overgedragen’.
ICT is een van de vijf leerlijnen binnen de APP.
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het belangrijk transparant te zijn en te laten zien waar wij
als directie mee bezig zijn. Dat ik geen slapende ambtenaar
ben, maar dat mijn directie bezig is met allerlei zaken die er
echt toe doen. Dat wordt gewaardeerd, merk ik. Ik haal er
ook veel informatie vandaan. Iedere ochtend aan het ontbijt
loop ik mijn Twitter-tijdlijn door. Ik weet daardoor al tachtig
procent van wat ik nodig heb.”
Geert Wind is de ontwikkelaar en coördinator van de
ICT-leerlijn. “We voorzien in een grote behoefte om te weten
wat je moet weten en vooral ook wat niet.” Tot dat laatste
behoren de heel technische dingen, tot grote opluchting
van veel deelnemers. Makkelijk is het echter niet. “ICT is
een veelkoppig monster. Een belangrijk uitgangspunt bij de
opzet van de leerlijn is dat de goede antwoorden niet achter
in het boek staan. Managers moeten de dynamiek van een
ICT-project snappen en leren om hun handelingsperspectieven te verkennen.” Vier van de zes dagdelen worden daarom
besteed aan casuïstiek.
Succesverhalen
Zo’n casus is geen presentatie van een succesverhaal,
verzekert Wind. “Deelnemers moeten vooral met elkaar in
gesprek gaan. Niet ‘kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen’, maar: ‘Ik kwam in die situatie, daar moest ik een plan
op trekken, wat zouden jullie doen?’” Die ervaringsverhalen
werken goed. “Ik hoor vaak terug: ‘Dit gaat helemaal niet
over ICT, dit gaat over besturen.’ Dat stelt weer gerust.”
Belangrijke les volgens Wind: “Besturen van ICT is iets
anders dan maandelijks een stoplichtrapportage bekijken. Je
moet er op dagelijkse basis met je neus bovenop zitten. En
zolang je iets niet begrijpt, vraag je door.”
In de leerlijn komt ook de basiskennis aan bod. “Je moet
wel weten wat bijvoorbeeld de cloud is”, benadrukt Wind.
Samen met een aantal anderen ontwikkelde hij de Canon van
de ICT, met die basiskennis in veertien beeldende verhalen.
Met onderwerpen als Geschiedenis van de automatisering,
Cloudtechnologie, Grote ICT-projecten, Het Nieuwe Werken
en Sociale Media.
Die Canon wordt individueel doorgelopen, in vier maal
twee uur op het eigen kantoor. Wind doet persoonlijk alle
intakes en koppelt deelnemers aan de juiste ‘bijbrenger’, een
rijksambtenaar van een ander ministerie met verstand van
ICT. Wind: “Sommige managers geven aan weinig ‘te hebben’
met ICT. Anderen willen alles weer even op een rijtje krijgen
omdat de ontwikkelingen zo snel gaan.”
Maatwerk
Hylke Wierda, plaatsvervangend CIO van BZK is een van
die bijbrengers. De afgelopen vier jaar bracht ze twaalf top-
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ambtenaren bij op ICT-gebied. “Met de Canon praat ik onder
meer met ze over de belangrijkste technologische ontwikkelingen, en wat dat betekent voor de overheid. Wat er op
ons af komt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we er klaar
voor zijn. ICT heeft impact op alle terreinen: dienstverlening, zorg, onderwijs, noem maar op. Inhoud en ICT raken
steeds meer vervlochten. Het komt daardoor heel dichtbij
voor managers.” De gekozen opzet is maatwerk, daarom is
kennis vaak direct toepasbaar. Wierda geeft een voorbeeld:
“Een onderwerp als ‘Architectuur’ lijkt ingewikkeld, maar
kan voor een manager veel betekenen in de praktijk. Of ik
kan wijzen op een best practice bij een ander departement.”
Het draagt bij aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal voor de rijksoverheid. “Dat is grote winst.”
Molensteen
De inhoud kent twee sporen, vertelt Wind. “Het eerste is
de klassieke automatisering; het domein van de grote ICTprojecten, de eilandautomatisering en de legacysystemen
(erfenis aan grote verouderde systemen, red.). De wereld
waar alles altijd lastig is. Waar informatiebeveiliging en
privacy dominante thema’s zijn. In die oude wereld zijn we
nagenoeg vastgelopen, maar deze maakt binnen de overheid
nog steeds de dienst uit.”
Tegelijkertijd hebben we ook met een nieuwe wereld te
maken. Die van de sociale media, Het Nieuwe Werken, van
Google en apps.” Bij die werelden horen heel andere mensen,
merkt hij. “In de oude wereld zijn het de traditionele ICT’ers,
met veel verstand van techniek, waarmee je vaak lastig kunt
communiceren. Bij de nieuwe wereld hoort een heel ander
type: communicatiever, sneller en inspirerend. Mensen als
Marloes Plomp, Kim Spinder en Martijn Aslander zijn daar
voorbeelden van.”
Minister volgt leerlijn
De leerlijn mag zich verheugen in een grote belangstelling. Inmiddels volgt ook minister Blok de APP, vertelt Wind.
“Hij is als minister voor Wonen en Rijksdienst verantwoordelijk voor de ABD en is zich bewust van de grote rol die
ICT speelt in het handelen van de overheid.” Ook volgden
kamerleden uit de vaste commissie ICT een op de APP gebaseerde masterclass ICT, vanuit de behoefte aan meer kennis
over het onderwerp. Al eerder vroeg de toenmalige CIO Rijk
– Maarten Hillenaar – Wind om ook voor het directieniveau
onder de top masterclasses ICT te verzorgen. “Ook daar is
veel vraag naar”, meldt Wind.
ICT is ingewikkeld en heeft grote impact op maatschappij en bedrijfsvoering. De vraag is of zes dagdelen cursus
voldoende is. Wierda: “Het kan natuurlijk altijd meer en
beter, maar niet alles kan in één module. Je hebt hiermee
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Geert Wind is de ontwikkelaar en coördinator van de ICT-leerlijn. “We voorzien in een grote behoefte om te weten wat je moet
weten en vooral ook wat niet.” Tot dat laatste behoren de heel technische dingen, tot grote opluchting van veel deelnemers.

een belangrijke basis. Ik verwijs deelnemers ook altijd door
naar het CIO Office op hun eigen departement. Zij zijn bij
uitstek geschikt om verder te helpen en ICT-ontwikkelingen
te helpen vertalen naar de eigen business.”
Meer bewust
Wind merkt dat het management zich steeds meer
bewust wordt van het belang en de noodzaak van ICT-kennis
voor de top. “Er is er niet één meer die zegt: ‘Het zal zo’n
vaart niet lopen.’ Iedereen is er echt van overtuigd dat het
die vaart wél loopt. Dat de ICT nog lang niet in control is en
dat het hoog tijd wordt dat het management zich er weer
mee bemoeit.”
Huyser volgde de opleiding alweer anderhalf jaar geleden. “Je gaat ermee aan de slag en al doende leer je. Maar
de ontwikkelingen gaan zo snel, dat je het niet alleen zelf
kunt doen. Dat moet ook vanuit het departement gebeuren.
Het middenmanagement heeft inmiddels ook een masterclass ICT gevolgd. We spreken daardoor steeds meer dezelfde
taal. De CIO en de verantwoordelijke directeuren per directie
komen regelmatig bij elkaar om de grote projecten, de laatste ontwikkelingen in automatisering en actualiteiten zoals
laatst de kabinetsreactie op Elias te bespreken. Ik word zo
dus ook gedwongen om bij te blijven.”
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Het eindrapport van Elias brengt de aandacht voor ICT
binnen het departement in een stroomversnelling, merkt
hij. “Bij ons onderzocht de commissie twee projecten: de
rijksweg A73 en de OV-chipcard. Maar belangrijker: er komt
druk om sneller te veranderen, meer zichtbaar te maken wat
we doen en naar buiten te treden.” De conclusies leidden
bovendien tot brede reflectie. “We willen het in de toekomst
beter kunnen doen. Denk aan vragen als: besteden we bij
aansturing van ICT-projecten wel onze aandacht aan de
juiste dingen? En, misschien wel belangrijker: hoe borgen
we dat ICT meer aan het begin van de beleidscyclus wordt
opgepakt?”
Veranderproces
Binnen IenM is men ook bezig met de vraag hoe de
lijnverantwoordelijkheid voor ICT verder vorm krijgt. Huyser
vergelijkt die ontwikkeling met het vakgebied financiën.
“Het is nu vanzelfsprekend dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van beleid, maar ook voor de
budgetten. Dat was vroeger niet zo, ook dat is een veranderproces geweest. Datzelfde gebeurt nu met ICT. Als mijn DG in
de toekomst haar jaarplan bespreekt bij de SG, wordt ze ook
aangesproken op hoe ze ICT heeft opgepakt.”
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Cyberoptimisme steeds vaker gelogenstraft door de praktijk

Hoe worden we kritischer

o

s
i
l
e
a
r
e
t
n
i
?
g
i
d
r
ve

best eens waar kan zijn. Het zijn geen
cijfers waar je zonder langdurig onderzoek iets mee kunt. En wie weet, misschien is het dan al te laat.

De netwerken van een ambtenaar 2.0 en i-bestuurder lopen over van
de cyberoptimisten. ‘Wij’ zien de kanteling van de maatschappij voor
ons, gestuwd door de enorme kracht van het internet. Alles wordt
beter, effectiever en democratischer. Ondertussen negeren we de
negatieve geluiden. Hoe schadelijk is dat eigenlijk?

I

n 1998 schreef Manuel Castells
zijn laatste deel van de trilogie
over de netwerksamenleving. Hij was
waarschijnlijk de eerste die de negatieve kanten van de informatisering
zo uitgebreid en succesvol besprak. In
deze trilogie beweerde hij dat de komst
van computernetwerken de bestaande
werkelijkheid niet vervangt of inhaalt.
Iets wat vaak beweerd wordt. Integendeel. Hij zag een digitale wereld voor
zich die zich volledig náást de ‘analoge’
wereld ontwikkelt. Personen die zich
alleen in de analoge wereld begeven,
raken enorm achter op de rest van de
wereld. Hij noemt dit de ‘vierde wereld’:
een groep personen die zich aan de
nieuwe onderkant van de samenleving bevinden. Hier ontstaat de digital
divide, een scheiding tussen zij die wel
en zij die niet meedoen.

Door Tim Aarts
Beeld Blinkerd
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En in hoeverre klopt zijn theorie
bijna twintig jaar later nog? Het lijkt
alsof uiteindelijk iedereen aansluit
op de netwerksamenleving. De harde
CBS-cijfers bevestigen dit. Zomaar wat
ontwikkelingen: in 2005 was al 83
procent van de huishoudens aangesloten op het web. In 2013 was dit verder
toegenomen tot 95 procent. In 2013
was 88 procent van de internetgebruikers dagelijks online (tegenover 68 procent in 2005). Bovenop die 88 procent
komt ook nog ongeveer 10 procent
‘niet dagelijks, maar minstens eens
per week’ online. Voor een cyberoptimist spreken deze cijfers voor zich. Als
er al sprake is van een digital divide,
dat geldt dit voor een zeer beperkt en
afnemend deel van de maatschappij.
Nieuwe generatie
Cyberoptimisme lijkt met deze cijfers niet eens ‘optimistisch’, maar eerder ‘realistisch’. Kritiek op digitalisering
wordt makkelijk uitgelegd als conservatief en achterhaald. Simpele zoekopdrachten naar visies van overheden
leveren daardoor een eenzijdig beeld
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op. Alle stukken gaan over digitaliseren van diensten en het nieuwe
werken betekent nog steeds
vaak ‘flexwerken met automatiseringssystemen’. Toch lijkt
van onderaf langzaam aan
een beweging te ontstaan die hier kritischer
naar kijkt. Een nieuwe generatie cyberpessimisten staat op.
Structurele verandering
De cijfers van de eerste golf van
cyberoptimisme worden tegenwoordig
steeds meer aangevuld met nieuwe
onderzoeken en theorieën over hoe
schadelijk digitalisering is. Kritiek
bestaat bijvoorbeeld uit rapporten
over de toegankelijkheid van websites,
waarin wordt berekend dat tot twintig
procent van de samenleving niet meekan. En recent was er kort veel aandacht voor het boek Digitale dementie; hoe wij ons verstand kapotmaken
van Manfred Spritzer, die beweert dat
er een generatie ontstaat die niet in
staat is om sociale vaardigheden te
ontwikkelen, niet zelf nadenkt over de
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juistheid van informatie en een slecht
geheugen ontwikkelt.
Lastig te bewijzen
Voorgaande voorbeelden overtuigen
nog maar weinig cyberoptimisten. Zo
richten de rapporten over de negatieve gevolgen van internet zich met
name op verdere implementatie van
de webrichtlijnen. Deze webrichtlijnen
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vergroten de toegankelijkheid van het
web. In feite pleiten ze daarmee voor
méér digitalisering, zij het met het
gebruik van duidelijker standaarden.
Het boek van Spritzer geeft ook al niet
echt een aanleiding om te stoppen
met meer digitalisering. Voor zover het
onderzoeksresultaten bevat, ontstijgt
het zelden het niveau van een filosofisch betoog van wat op lange termijn

Onderbuik en intuïtie
Toch lijkt op het moment het tij
van digitalisering te keren. En dat
komt vanuit onverwachte hoek: de
marketing en de wiskunde. Marketeers
zien door sociale media steeds meer
in dat juist succes zit in persoonlijke
benadering van en door echte mensen.
Een bekende spreker op dit terrein
is momenteel Steven van Belleghem
met zijn boek When digital becomes
human, waarin hij uitlegt dat computers nog lang niet in staat zijn om
sociale vaardigheden van mensen over
te nemen. Succesvolle start-ups richten zich allemaal op contact. En dan
ook écht contact.
Naast deze marketingkijk op digitalisering is er de kijk van Jan Rotmans. Hij maakt momenteel naam als
‘kantelaar’ en ziet dat de wereld zich
in een transitie bevindt; de geschiedenis gaat drastisch veranderen. Kleine
veranderingen zijn hier al van te zien:
schaalverkleining en minder aandacht
voor keiharde cijfers. In plaats van
sturen, waarbij administratieve handelingen de boventoon voeren, gaan
professionals steeds meer kijken naar
wat er werkelijk gebeurt. Dit levert
nieuwe vormen van (zelf)organisatie
op en andere machtsverhoudingen.
Maar ook hier: het gaat nog een tijdje
duren voordat we weten wat het exact
inhoudt. En tot die tijd? Tot die tijd
blijven cyberoptimisten zich richten
op wat ze wél weten en gaan de iets
kritischer mensen verder met uitzoeken hoe het nu wél moet.
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Lessen van (ervarings)deskundigen uit Slimmernetwerk en Ambtenaar 2.0

Digitale dienstverlening:
selfservice stelt de klant centraal.

7x24 uur dienstverlening
vanuit huis, dankzij selfservice

Innovatie van onderop:
‘Van woorden naar daden’
Innovatie staat hoog op de maatschappelijke agenda en is
volgens velen de manier om (sterker) uit de crisis te komen. Ook
sociale – bottom-up – innovatie is daarbij van belang. Daarom
zouden alle medewerkers continu bezig moeten kunnen zijn met
hoe het werk slimmer kan en de publieke dienstverlening beter.

H

‘We moeten
bypasses creëren
om de werkvloer
direct te
betrekken’

Innovatief partnership
Gemeenten staan voor grote uitdagingen. Bezuinigingen en andere vormen
van dienstverlening vormen de basis voor innovatieve oplossingen voor de gemeenten.
PinkRoccade Local Government heeft met 25 innovatieve gemeenten een nieuwe weg
ingeslagen. Burgerzaken gaat voorop. Een oplossingsrichting die maximaal inspeelt op
uw uitdagingen van bezuiniging en digitale dienstverlening. Een oplossing gebaseerd
op selfservice door de burger en die inspeelt op de mobiel digitale wereld van de
burger van morgen. Dankzij iBurgerzaken wordt de burger medeverantwoordelijk voor
de belangrijkste momenten en processen uit zijn leven.
Door Wouter van der Torre, Thomas van
Andel, Peter Oeij, Roelant van Zevenbergen (Slimmernetwerk)

Tevreden management | Tevreden ambtenaren | Tevreden burgers

Innoveren doe je samen

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

orizontale netwerken spelen een belangrijke rol bij innovatie van
onderop. Overheidsprofessionals zijn steeds vaker actief in verschillende en telkens van samenstelling veranderende netwerken. Meer en
meer co-creërend. Een wisseling van paradigma dat zich niet altijd soepel
verhoudt tot een werkelijkheid waarin
politiek-bestuurlijke verantwoordingscultuur nog altijd tot top-down sturingsreflexen leidt.
De afgelopen jaren zijn er verschillende
initiatieven gestart om te experimenteren
met ‘genetwerkt’ werken in het kader van
innovatie van onderop, zoals Slimmernetwerk en Ambtenaar 2.0. Slimmernetwerk
startte in 2011 als een meerjarig experiment van een consortium van Kennis(Jeroen Vis, ministerie
land, Kafkabrigade en TNO. Het ministerie
van Economische Zaken).
van BZK ondersteunt dit inhoudelijk en
financieel.
Hoewel velen overtuigd zijn van het
nut van bottom-up innovatie en genetwerkt werken, blijven het in de praktijk lastige processen. Veel ideeën
van onderop worden niet opgepikt door het management, professionals
hebben niet de tijd en middelen om aan verbetervoorstellen te werken, of
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er is geen ruimte om te experimenteren met nieuwe ideeën
die niet op voorhand tot oplossing van grotere vraagstukken
lijken te zullen leiden.
Daarom is het des te belangrijker om ervaringen te
delen. Slimmernetwerk en Ambtenaar 2.0 hebben een aantal
ervaringsdeskundigen uit hun midden gevraagd naar hun
ervaringen met bottom-up innovatie en genetwerkt werken.
De centrale vraag: hoe creëer je als professional ruimte voor
je innovatieve ideeën en hoe zorg je dat deze gerealiseerd
worden? Hoewel er geen algemene richtlijnen zijn te benoemen die ‘altijd’ werken, is er wel een viertal praktische aandachtspunten benoemd, die professionals kunnen helpen.
• Meer dan een goed idee: ondernemerschap, marketing
& netwerken
Hoewel het gebrek aan directe verbinding tussen werkvloer en besluitvorming als probleem wordt ervaren, moet
een professional zich ook realiseren dat niet elk idee de
aandacht van het hogere management kan krijgen. Het gaat
in eerste instantie weliswaar om een goed idee, maar daarnaast ook om het ‘verkopen’ ervan. Dit deel van het innovatieproces wordt vaak onderschat, terwijl het overtuigen van
de omgeving moet worden gezien als logische en uitdagende

‘We moeten de overheid niet
als hiërarchie zien, maar als
supernetwerk. Iedereen is aan het
balanceren in dat netwerk en moet
medestanders vinden’
(Marie-Louise Borsje, Ambtenaar 2.0).

stap. Daarom zijn naast vakinhoudelijke competenties ook
zaken als ‘ondernemerschap’, ‘marketing’ en ‘netwerken’ van
belang.
• Meer dan rationaliteit: belangen, belangen, belangen!
De waarde van een idee is niet voor iedereen gelijk, maar
verschilt vaak per stakeholder. Daarom is het belangrijk
om een stakeholderanalyse te maken. Voor wie is het een
aantrekkelijk idee en voor wie niet? Wie heeft er belang bij

A12

a m b t e n a a r

2.0

Nummer 14 - april 2015

‘We moeten af
van het idee dat
mensen in de
uitvoering alleen
uitvoerders zijn’

de status quo? Zowel voor de
huidige situatie als voor de
gewenste situatie kan een
stakeholderanalyse worden
gemaakt en vervolgens kan
(Hidde de Blouw, Politieacademie)
worden onderzocht wie welke
actie zou moeten ondernemen om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen.
• Meer dan overleggen: gewoon doen!
Het kunnen organiseren en beïnvloeden van de omgeving
is van belang voor het creëren van ruimte voor bottom-up
innovatie. Aan de andere kant is het op bepaalde momenten verstandiger om niet over nieuwe werkvormen te gaan
praten, maar het gewoon te gaan doen. Zeker als een vernieuwde werkvorm betrekking heeft op je eigen manier van
werken. ‘Gewoon’ het goede voorbeeld geven en het succes
aantonen.
• Meer dan grootse plannen: klein beginnen en resultaten zichtbaar maken
Een ander aandachtspunt is om met de nieuwe ideeën
klein te beginnen. Experimenteren op kleine schaal, om de
waarde van een innovatie zichtbaar te maken. Wanneer er
gezien de politieke voorkeuren geen ‘window of opportunity’
is voor grootschalige verandering, kan er bijvoorbeeld al wel
kleinschalig geëxperimenteerd worden, in afwachting van
een andere politieke wind. Als de kleine verandering succesvol blijkt, kan deze breder ingevoerd worden.
Op zich zijn de bovenstaande aandachtspunten geen
hogere wiskunde. Toch worden ze in de alledaagse praktijk
zeker niet als vanzelf goed ingevuld. Misschien komt het
omdat vele professionals graag de inhoud induiken en het
proces uit het oog verliezen. Misschien komt het omdat
sociaal innoveren en genetwerkt werken weliswaar te leren
is, maar niet uit een boek, enkel door het te doen. Hoe dan
ook, hopelijk kunnen we hiermee een klein steentje bijdragen aan een innovatieve en dynamische publieke sector.

Met veel dank aan de (ervarings)deskundigen:
Hidde de Blouw, Krijn van Beek, Jeannette van der Does,
Gerard Hagedoorn, Emma Meeuwsen, Nelly Spanjersberg,
Jeroen Vis, Marie Louise Borsje, Arjan Widlak, Joëlle Smout
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De kracht van
netwerkvisualisaties
Een groeiend deel
van het publieke
debat vindt online
plaats; op blogs, fora
en sociale media.
Hoe duid je die ogenschijnlijke chaos van
tweets, likes, comments en postings?
Wat is kaf en wat is
koren? En hoe krijg je
meer zicht op onderlinge relaties? Een
online netwerkvisualisatie kan je daarbij
helpen.

Door Arnout Ponsioen
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Uit een kwalitatieve verdieping van deze netwerken kun je
achterhalen wie deze actoren zijn, welke argumenten zij inbrengen en waarom zij met elkaar samenhangen. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met een politieke kleur, overtuiging of
professie.

1) Netwerkvisualisatie
rondom jihadisme.

E

en netwerkvisualisatie brengt relaties tussen online actoren op
sociale media in kaart. De visualisatie is gebaseerd op twee kernbegrippen: actoren en hun verbondenheid. De verbondenheid kun je op
verschillende manieren operationaliseren. Zo kun je binnen een bepaalde
groep van actoren kijken hoe vaak en naar wie iemand verwijst (bijvoorbeeld een mention of retweet), of juist zo’n verwijzing ontvangt. Je zou
kunnen zeggen dat actoren bepalender of relevanter zijn naarmate zij binnen een groep van actoren vaker naar anderen verwijzen of verwijzingen
ontvangen. Een andere manier om onderlinge relaties te operationaliseren
is door te kijken naar de volgrelaties (wie volgt wie).

2) Netwerkvisualisatie
rondom breedband
in het buitengebied/platteland.

Hoe maak je ze?
Een eenvoudige netwerkanalyse kun je in drie stappen maken. De eerste stap is het identificeren van de actiefste actoren rondom een bepaald
vraagstuk. In de tweede stap breng je van de actiefste driehonderd actoren
in kaart hoe vaak zij naar elkaar verwijzen (als zijnde de operationalisatie van hun verbondenheid). In de derde stap visualiseer je de resultaten in een plaatje. Dit is de basis. Voor elke stap zijn verschillende tools
beschikbaar.
Hoe lees je zo’n plaatje? Zoals gezegd is elke netwerkvisualisatie opgebouwd uit actoren en hun verbondenheid. Actoren binnen het netwerk
met een sterke verbinding zijn groter. Lijnen tussen actoren zijn dikker
naarmate die twee actoren meer verbonden zijn. Tot slot laten kleuren
zien welke subnetwerken kunnen worden onderscheiden.
Omdat concrete voorbeelden veel duidelijk maken, geven we op de
pagina hiernaast drie Twitter-netwerkvisualisaties rondom actuele onderwerpen: 1) jihadisme; 2) breedband in het buitengebied; 3) #pgbalarm.
Deze drie voorbeelden geven een indruk van de actoren die binnen de
netwerken relevanter zijn dan andere. Ook laten ze zien welke actoren
sterker met elkaar verbonden zijn. De verschillende kleuren onderscheiden
de subnetwerken.
Het is vaak interessant om de opbouw van de visualisatie te baseren
op andere statistieken. Als je het netwerk rondom #pgbalarm opbouwt op
basis van het aantal verwijzingen dat wordt ontvangen, komt een aantal
landelijke politici veel sterker in beeld (Mona Keijzer, staatssecretaris Van
Rijn). Als je het netwerk baseert op verwijzingen die worden gegeven,
komen de meer activistische drijvers in beeld. (4)
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rondom #pgbalarm.

4) Netwerkvisualisatie
rondom #pgbalarm
gebaseerd op actieve
verwijzingen die worden ontvangen.
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Duiding en verdieping
De basisvisualisatie krijgt pas echt betekenis als je een kwalitatieve verdieping maakt. Wie zijn deze actoren, wat is hun
achtergrond en formele positie/rol, en waar hebben ze het precies over wanneer ze naar elkaar verwijzen? Op die manier kun
je de visualisatie beter duiden.
In het netwerk rondom jihadisme valt de centrale rol van
De Telegraaf heel duidelijk op. Maar er zijn ook enkele sterke
subnetwerken rondom onderzoeker/publicist Martijn Butter
(diversiteitsvraagstukken) en antropoloog Martijn de Koning
(islamonderzoeker). Opvallend is de afwezigheid van politici
en ‘gewone moslims’. Het is een netwerk dat gedreven wordt
door experts en journalisten. Interessant is om na te gaan of de
tweets van experts verschillen van die van journalisten.
Het netwerk rondom breedband in het buitengebied is heel
duidelijk opgebouwd uit enkele regionale subnetwerken waarin
bottom-up initiatieven domineren. Onderling zijn ze zwak met
elkaar verbonden. Dat kan duiden op een beperkte onderlinge
samenwerking tussen deze regio’s en initiatieven. Het is een
verbrokkeld speelveld. Interessant is om te kijken hoe in de verschillende regio’s de meerwaarde van breedband in het buitengebied wordt onderbouwd.
Het netwerk rondom #pgbalarm heeft slechts een beperkt
aantal zeer actieve actoren. Van subnetwerkvorming is nauwelijks sprake. Je zou kunnen zeggen dat hier nauwelijks sprake
is van een echt netwerk. Het is een los netwerk met een kleine
hechte activistische top. Interessant is om te kijken naar de
toon en argumentatie in de tweets van de meer activistische
actoren onderling en die gericht aan politieke actoren, en de
tweets van de politieke actoren zelf.
Meerwaarde voor beleid
Netwerkvisualisaties rondom een maatschappelijk vraagstuk
geven een beter beeld van de omvang en samenstelling van
het relevante netwerk. Welke actoren doen er toe en hoe zijn
ze onderling verbonden? Het geeft een overheid een handig
overzicht, een onderscheid van het kaf van het koren, dat prima
kan dienen als basis voor het bepalen van een interactieve communicatiestrategie. Zie het als een soort landkaart waarop je de
gewenste koers kunt bepalen. Een garantie voor succes biedt het
echter niet. Het succes hangt vooral af van de flexibiliteit van
de organisatie en de ‘online sensitiviteit’ en vaardigheden van
de beoogde uitvoerders van die communicatiestrategie.
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Zet je gemeente op de kaart
Bij humanitaire
rampen helpen
enthousiaste amateurs
bij het vervolmaken
van de benodigde
geografische kaarten.
Burgers zouden
dat ook voor hun
eigen gemeente
kunnen doen, op
OpenStreetMap of op
de komende BGT.

Door Daniëlle Jansen
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p het GeoFort in Herwijnen stond Valentijnsdag dit jaar in het
teken van het maken van kaarten – cartografisch werk, welteverstaan. Op aanwijzing van twee medewerkers van het Britse Rode Kruis
werden tijdens de ‘Missing Maps party’ tientallen objecten in de Centraal
Afrikaanse Republiek en Haïti letterlijk op de kaart gezet.
Erik Meerburg, directeur van de Geo Academie, organiseerde de bijeenkomst samen met vakgenoten Gert-Jan van der Weijden (bestuurslid van
de open source geo-vereniging) en Willy Bakker (informatiearchitect bij
de provincie Groningen). Meerburg: “Het Missing Maps-project is opgezet
door het Britse en Amerikaanse Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen en
het Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). Het doel is om die plekken in de wereld die getroffen worden door humanitaire rampen van goed
kaartmateriaal te voorzien. Zo weten hulpverleners precies waar hun inzet
vereist is.
Objecten intekenen
De kaarten worden door enthousiaste amateurs en professionele kaartenmakers voorbereid op ‘mapping parties’ – zoals die op GeoFort – en dan
door lokale vrijwilligers ter plaatse afgewerkt. Afhankelijk van het doel
van het project worden wegen, huizen en andere objecten op de kaart
ingetekend. Het project in de Centraal Afrikaanse Republiek ging over de
bestrijding van slaapziekte in een gebied met bos en rivieren. Het was
daardoor heel anders van opzet dan het wederopbouwgebied na de aardbeving in Haïti waar het echt om het in kaart brengen van de huizen ging.”
Tijdens deze ‘mapping parties’ wordt de informatie door de ‘mappers’
op kaarten van OpenStreetMap (OSM) gezet. OSM is – simpel gezegd – een
open-sourcelandkaart, de niet-commerciële versie van het alom bekende
Google Maps. OpenStreetMap is een openbaar project waar organisaties en
iedereen die zich daartoe geroepen voelt op een Wikipedia-achtige wijze
zelf open data op de kaart zetten: wegen, paden, huizen en gebouwen. Zo
hebben OSM-vrijwilligers in Nederland de gebouwen uit de BAG op OpenStreetMap geïmporteerd. Nederlandse gemeenten kunnen OpenStreetMap
in plaats van Google Maps gebruiken voor online digitale kaarten.
Kanttekeningen
Waarom zou je kiezen voor OpenStreetMap? Google Maps is toch gratis,
accuraat en bekend? Vergeet niet dat achter die prachtige satelliet- en
streetviewbeelden nog steeds een commercieel bedrijf zit. Alle zoekopdrachten en beelden die via Google bekeken worden, worden geïndexeerd
met als doel – nu of later – advertenties te laten zien. Privacy bestaat niet
bij Google. En zeker bij gemeentelijke informatie kan dat al snel problema-
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Op aanwijzing van twee
medewerkers van het
Britse Rode Kruis werden
tijdens de ‘Missing Maps
party’ tientallen objecten
in Haïti in OpenStreetMap
op de kaart gezet.

tisch worden, helemaal omdat in de kleine lettertjes van de
gebruiksovereenkomst staat dat ze zich alle data die op de
kaarten worden geplaatst, toeëigenen. Tot slot: met de actualiteit en nauwkeurigheid van de kaarten is het niet altijd
even goed gesteld.
Met OpenStreetMap spelen deze punten niet. Omdat het
open-sourceproject door iedereen op een op Wikipedia gelijkende manier wordt bijgehouden en geactualiseerd, zijn de
kaarten van OSM veel accurater en actueler dan de Googlekaarten. Begrijpelijk dus dat veel gemeenten de OSM-kaarten gebruiken om actuele informatie uit hun gemeente te
tonen. Zo gebruikt De Bilt OSM bijvoorbeeld om een helder
overzicht te geven van afvalbakken die in de gemeente verwijderd gaan worden. De inwoners van Maastricht kunnen
op gemeentemaastricht.nl bekijken welke afvalkalender in
hun straat geldig is en wanneer de vuilnisbak wordt geleegd.
De mogelijkheden van de open data op OSM-kaarten voor
gemeenten zijn eindeloos. Waarom zou je de bewoners niet
informeren welke daken in de gemeente geschikt zijn voor
zonnepanelen, zoals in Nijmegen gebeurde?
BGT komt eraan
Dit jaar krijgt iedere gemeente natuurlijk ook te maken
met de BGT – de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
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Per 1 januari 2016 vervangt deze digitale kaart de voormalige GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) als meest
gedetailleerde, officiële digitale topografische kaart van
Nederland. Voor alle wettelijke gemeentelijke taken waarvoor een digitale kaart nodig is, zullen gemeenten vanaf dan
gebruikmaken van de BGT. En ook voor Nederlandse gemeenten hoeven Mapping Parties – met OpenStreetMap of de BGT
– helemaal geen ver-van-mijn-bedshow te zijn. Want net als
de enthousiaste kaartenmakers op het GeoFort staan volgens
Meerburg ook veel inwoners te trappelen om hun eigen leefomgeving in kaart te brengen.
Meerburg: “Het BGT wordt echt de beheerkaart van de
gemeente en andere overheden, dé plek waar het groen-,
weg- en waterbeheer op wordt vastgelegd. En als je straks
als burger met de BGT in de hand uit je raam kijkt, dan zou
het best kunnen zijn dat je ziet dat er dingen ontbreken.
Misschien mis je die rij bomen of het straatmeubilair. Hoe
leuk zou het zijn als je bijvoorbeeld met je smartphone een
foto van de boom of het bankje kunt maken, een beschrijving kunt toevoegen en het geheel op de BGT-kaart van je
gemeente kunt toevoegen? Zo zet je als overheid én inwoner
samen de gemeente letterlijk op de kaart.”
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