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Zoals het was, zal het nooit meer worden. De iOverheid is verzeild
geraakt in het post-Elias- en het post-Zembla-tijdperk. Post-Zembla, dat voelt zoals het
klinkt: voorbij Zembla, daar waar het ijs- en ijskoud wordt. Waar de sfeer ijzig is en de
communicatie onderkoeld. Opdrachtgevers en opdrachtnemers: bevroren door de vrees
te smeren of gesmeerd te worden, vermijden zij zoveel mogelijk het contact. De deur van
het CIO-café zit voorlopig in het slot. In de luwte van publiek-privaat iBestuur troffen
markt en overheid elkaar onlangs toch in een masterclass Integriteit in de praktijk. Flink
wat voeten in de aarde. Afwachtend en aftastend, maar uiteindelijk waren zij het roerend

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.
Dit jaar starten de volgende opleidingen:

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

eens! U leest de geleerde lessen elders in dit nummer: de regels zijn helder. Boven de 49
euro nooit en daaronder alleen met toestemming. En praten kan en mag – en moét! –
alleen niet tijdens de procedure en vraag niet naar zaken die niet verteld mogen worden.
Een Berlijnse muur tussen de partijen, waartoe opgeroepen in de reguliere media, is
onzinnig en onwerkbaar. Dat kan bij de inkoop van kubieke meters wc-papier, maar niet
bij de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve systemen. Daarom: minder regels en
meer verantwoordelijkheid. Ontwikkel gevoel voor normen en waarden. “In je onderbuik
weet je heel goed wat wel en niet mag!”

En dan, post-Elias. In dit nummer ook een omvangrijke special over
de mores van het aanbesteden. En hier een soortgelijke conclusie: te veel regels, te veel
juristen en te weinig inhoudelijke deskundigen! Angst voor de publieke schandpaal of

Verbindersopleiding
– 23e Verbindersopleiding

17 november 2015

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

15 oktober 2015
10 november 2015
16 november 2015
1 december 2015

Rechtspositie
– Basiscursus Rechtspositie
– Verdiepingscursus Rechtspositie

13 oktober 2015
16 november 2015

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

zelfs de rechter leidt tot verkramping waardoor de mogelijkheden die de regelgeving
biedt, niet worden gebruikt. Post-Elias en post-Zembla geldt juist: praat en overleg,
de regels bieden die ruimte. Maar vaar op het moreel kompas! Koers naar een meer
vriendelijk klimaat. Post-ijstijd.
Peter Lievense
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Ze is sinds 2012
lid van de raad van
bestuur van UWV en
daar verantwoordelijk
voor de ICT-portefeuille.
Daarnaast is ze voorzitter
van de Manifestgroep.
Voor de uitvoering van
het PGB nieuwe stijl
zou ze haar vinger niet
hebben opgestoken,
zegt ze. José Lazeroms
digitaliseert UWV, maar
niet tot elke prijs.

I

“

k heb een executive master of information management gedaan in
de jaren negentig en dat maakt dat ik niet bang ben voor bits and
bytes. Ik had altijd al het idee dat je voor een managementfunctie drie
dingen in je basispakket moet hebben: je moet iets weten van HRM-beleid,
van financiën én van informatiemanagement. Dat was voor mij de reden
om toen die opleiding te gaan doen. Als je kijkt hoe tegenwoordig de
samenleving in elkaar zit, dan kun je niet anders dan vaststellen dat ICT
daar een ontzettend belangrijke component in is. Je kunt zonder ICT niks
meer. Om als manager of bestuurder iets te kunnen betekenen is kennis
van informatiemanagement inmiddels een cruciale factor.”
Waarom ging u na een carrière op verschillende departementen
naar UWV?
“Juist dat bedrijf was in 2012 bezig om belangrijke ombuigingen te
realiseren met behulp van ICT en dat was voor mij de prikkel om daar in te
stappen.”
Ruim een jaar geleden werd u gehoord door de Parlementaire onderzoekscommissie grote ICT-projecten. Hebben ze goed naar u geluisterd?
“Ik weet niet of ze naar mij geluisterd hebben, maar ik herken wel
dingen in de aanbevelingen in het rapport van de onderzoekscommissie.
Dat je projecten in kleine stapjes moet doen en niet alles in één keer moet
aanpakken. Dat hebben we bij UWV vanuit het verleden wel geleerd. Richt
een goed portfoliomanagement in; dat soort zaken lees ik terug in de
aanbevelingen en in de taken van het Bureau ICT Toetsing (BIT) dat er nu
gaat komen.”

‘Onmogelijke
opdrachten

neem ik niet aan’
José Lazeroms, lid van de raad van bestuur van UWV

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Werk.nl werkt

Voor een
bestuurder is
kennis van
informatiemanagement
van cruciaal
belang

Is digitaliseren voor UWV nou een middel om het bedrijf te reorganiseren of gaat het om het verbeteren van de dienstverlening?
“Kijk, het werkbedrijf wordt gehalveerd, dat is de in 2011 opgelegde
taakstelling. UWV-breed moest het voor 400 miljoen minder. Dan moet je
goed nadenken over wat je dan nog kunt. De vraag was niet: kunnen jullie hetzelfde blijven doen, maar dan digitaal, maar: wat kun je nog voor
de helft van het geld. Dat was de drijfveer om te gaan digitaliseren want
dan kun je veel meer mensen via dat kanaal benaderen en toch ruimte
houden voor de intensieve dienstverlening voor mensen die dat het
meeste nodig hebben. Toen hebben we gezegd: de eerste drie maanden
kunnen heel veel mensen zichzelf helpen, daar moeten we niet al te veel
energie in stoppen en pas daarna beginnen we met de dienstverlening,
bijvoorbeeld door de werkcoaches.”
“We gebruiken ICT dus voor besparingen, maar ook om onze dienstverlening op een eigentijdser en hoger plan te krijgen. Het gaat ook over
de mix tussen de verschillende kanalen. Het digitale kanaal wordt steeds
meer het hoofdkanaal en ik denk dat heel veel mensen het fijn vinden
om op die wijze te kunnen communiceren met de overheid. Maar niet
alle dienstverlening leent zich voor digitaal, denk bijvoorbeeld aan medische keuringen. En er is een groep mensen die nu eenmaal minder goed
digitaal uit de voeten kan, daar moet je altijd een ander kanaal voor
blijven bieden. Maar we merken ook dat mensen die heel digitaal vaardig
zijn toch behoefte hebben om af en toe met iemand te kunnen spreken.
Je kunt mensen niet simpelweg indelen bij de groep digitaal of bij de
groep bijzondere dienstverlening.”
Daar wordt ook over geklaagd. Sommige mensen zeggen dat het maanden kan duren voordat je echt iemand van UWV te spreken krijgt. Die
voelen zich door de digitalisering op afstand gezet.
“Daarom kijken we nu ook of we dat kunnen verbeteren.”
Hoeveel kun je aan IT toevertrouwen; waar liggen voor u als bestuurder de grens en het risico? Er zijn niet veel bestuurders in Nederland
die zeggen: ‘Doe mij de portefeuille ICT maar.’ Wat dat betreft bent u
voor uw toekomst net zo afhankelijk van het goed werken van uw systemen als uw klanten.
“Ik denk niet dat bestuurders er zitten om risicovolle portefeuilles te
ontlopen. Je bent bestuurder omdat je iets wilt betekenen, omdat je het
verschil wilt maken. Dan bewandel je soms ook wegen die wat risicovoller zijn, maar onmogelijke opdrachten neem ik niet aan.”
De gemiddelde CIO zit maar vijf jaar op zijn post. In raden van
bestuur wordt het onderwerp vaak als een hete aardappel doorgegeven.
Verantwoordelijk zijn voor ICT is niet zonder gevaar.
“Ach, dan zijn er weer andere uitdagingen. De vraag is wel of we de
tijd krijgen om het goed te doen. Bij het bedrijfsleven gaan er ook wel
dingen mis, maar dan zijn er niet meteen vragen in de Tweede Kamer.
In de publieke sector willen we dingen graag vandaag en anders uiter-
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lijk morgen goed hebben en dat is niet altijd reëel. Wij zitten in een
verandertraject, maar kunnen niet even de winkel sluiten. Bezuinigingen
realiseren, het bedrijf aanpassen en ook nog voorbereiden op de toekomst kost tijd en soms ook wel incasseringsvermogen van de betrokken
bestuurders.”
Wie bepaalt hoeveel tijd er is? U of de politiek?
“In ons geval is er voor het aanpassen van UWV vanaf het begin in
2011 met het departement gesproken over een traject dat tot en met
2015 zou duren. Maar als zich dan onderweg problemen voordoen, dan
heb ik wel eens het gevoel dat men wat meer geheugen zou mogen hebben voor gesprekken die we daar eerder al over hebben gehad. In de
uitvoeringstoets hebben we alle risico’s geschetst die zich ook hebben
voorgedaan. Dat hebben we niet voor niets gedaan. Ook wij zien dat dit
niet zonder slag of stoot kan. Dan kun je natuurlijk weglopen en het
aan een ander overlaten, maar ik vind dat iemand dit moet doen en ik
voel me er ook verantwoordelijk voor. Dat doe ik samen met 20.000 man
die – ook in tijden van bezuinigingen – alles doen om de dienstverlening
overeind te houden.”
De overheid is voor uw klanten niet het Binnenhof of een of ander
departement. De overheid, dat bent u. U bent hun inkomen, hun zekerheid, hun kans op werk. Men is van u afhankelijk.
“Zo voelen we dat ook. Als het gaat over de mensen die de overheid
nodig hebben, dan kom je heel snel uit bij de uitvoeringsorganisaties. En
daar horen gemeenten in feite ook steeds meer bij. Beleidsmakers in Den
Haag bepalen wel wat we moeten doen, maar het is aan ons om het ook
daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.”
U bent ook voorzitter van de Manifestgroep, het samenwerkingsverband
van zestien uitvoeringsorganisaties. Die groep ontleent zijn macht aan
het feit dat ‘Den Haag’ zonder u niets kan. Voor de digitale overheid
bent u een onmisbare schakel. Maakt u vaak misbruik van uw macht?
“De Manifestgroep is ontstaan in 2003 toen we als instrument om
beter te kunnen werken DigiD hebben ontwikkeld. We hebben nu een
discussie over de digitale infrastructuur en zeggen: ga nou eens naar
de financiering kijken en naar de governance. We hebben er ook aan
bijgedragen dat uiteindelijk Bas Eenhoorn is aangesteld als Digicommissaris. En we zijn betrokken bij het tot stand brengen van eID. Wat we
vooral doen is erop aandringen dat beleid en uitvoering beter met elkaar
worden verbonden. We willen eerder aan tafel zitten en voorkomen dat
we pas te maken krijgen met uitvoeringstoetsen als de pap al is gestort.
Als er nog een kans is om suggesties te doen hoe je dat wat men zich
voorneemt ook anders kunt bereiken. Ik denk dat het verstandig zou
zijn van de politiek als ze ons daarvoor de ruimte geeft.”

Werk.nl, de digitale voordeur
van UWV, stond in de aanlooptijd
vaak hoog op de top tien van de
website ‘allestoringen.nl’ en kreeg
daardoor een negatief imago. UWV
reageerde onder andere met de
inzet van een webcareteam voor
extra hulp aan de gebruikers.
Vorig jaar beloofde José
Lazeroms toen ze werd gehoord
door de commissie-Elias dat Werk.
nl in 2015 stabiel zou zijn en naar
behoren zou functioneren. Die
belofte is uitgekomen. In de top
tien van ‘allestoringen.nl’ komt
de site al geruime tijd niet meer
voor. Die eer valt te beurt aan de
digitale diensten van de Rabobank,
Ziggo, ING, KPN, ABN AMRO en
Facebook.
Lazeroms nu: “Werk.nl begon
als een website voor de mensen die
graag op die wijze met ons wilden
communiceren. Iets voor de voorlopers dus; het had toen niet als doel
om daar een portaal van te maken
waar alle andere databases van
UWV mee kunnen communiceren.
Werk.nl is dus uiteindelijk veel
meer geworden. Dat gaat in stappen en het kost tijd voordat het
systeem is volgroeid en stabiel is.
Dat hebben we ook steeds rondom
dat project gecommuniceerd. Daarom heb ik ook bij de commissieElias aangegeven wat de planning
was en dat in 2015 Werk.nl stabiel
zou zijn. Dat is ook het geval.
Het totale bezoek ligt nu maandelijks rond de 3,7 miljoen, met
gemiddeld 177.000 bezoekers per
werkdag. Vorig jaar werden de
online trainingen meer dan twee
miljoen keer bezocht.”

De Manifestgroep kan dan toch beter zelf beleid gaan maken?
“Nee, ik vind dat we dan een te grote broek aantrekken. Maar het
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I n

is waar, DigiD zijn we gewoon zelf gaan doen, maar dat was een uitvoeringsinstrument dat we nodig hadden. Nogal wat dienstverlening van de
overheid gaat via DigiD en wij als UWV zijn bijvoorbeeld een grootverbruiker. We hebben op maandbasis zo’n 8 miljoen digitale contacten. Wij
zijn erg afhankelijk van dit soort authenticatiemechanismen. Het kwetsbare van DigiD is dat het een ‘single point of failure’ is. Op het moment
dat DigiD wegvalt ligt onze dienstverlening plat. Dat moet Den Haag
zich realiseren. We moeten naar een multimiddelenstrategie waardoor je
minder kwetsbaar wordt. De Manifestgroep wil daarom dat eID zo snel
mogelijk wordt ingevoerd.”

Een uitvoeringstoets
zou de
PGB-risico’s
zeker aan
het licht
hebben
gebracht

Denkt u wel eens aan uw collega’s van de SVB en zou u die PGB-klus
hebben aangenomen?
“Het ministerie van VWS heeft het ons niet gevraagd en achteraf
reageren is gemakkelijk, maar ik zou mijn vinger ook niet direct hebben
opgestoken. De risico’s zijn bij dat project onvoldoende in beeld gekomen omdat er geen formele uitvoeringstoets is geweest en daar heeft
SVB nu vreselijk last van. Datgene wat er is gebeurd zou bij een uitvoeringstoets zeker als risico aan het licht zijn gekomen, waardoor dit explicieter onderdeel had kunnen zijn van de discussie en van de verwachtingen en afwegingen.”
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V e l d

Over it
Get over it
H

et verhaal gaat dat een hoge baas
van een internetbedrijf ooit zei
‘privacy is dead, get over it’. Eigenaardige uitspraak. Privacy is namelijk een
grondrecht, vastgelegd in allerlei wetten
en verdragen. Het recht op een persoonlijke levenssfeer en het recht op bescherming van persoonsgegevens staan in de
Europese Conventie voor de Rechten van
de Mens en in het EU Handvest voor de
Grondrechten. Andere grondrechten zijn
bijvoorbeeld het recht op leven, het recht
op vereniging en vrije meningsuiting en
het verbod op slavernij. Eigenlijk wordt
gezegd dat een grondwettelijk recht is
komen te vervallen als gevolg van de
technologische vooruitgang. Zouden
we net zo laconiek reageren als hij had
gezegd ‘Freedom of assembly is dead, get
over it’ of ‘the prohibition of slavery is
dead, get over it’?

Als gevolg van de Wet werk en zekerheid die per 1 juli ingaat moeten
mensen met een werkloosheidsuitkering hun inkomen maandelijks
gaan opgeven. Er is commotie ontstaan over de vraag of mensen die
dat onvolledig of niet helemaal juist doen straks daarvoor van UWV
een sanctie krijgen of niet. U heeft aangekondigd daarvan af te zien
omdat uw systemen dat vanzelf een maand later zullen gaan corrigeren. Dat is mogelijk vanwege de koppeling met de polisadministratie
en met de gegevens over die mensen bij de Belastingdienst. Heeft u
niet te veel vertrouwen in uw systemen en wekt u zo niet de indruk dat
fraudeurs hun gang kunnen gaan?
“Allereerst dit: het geldt alleen voor de mensen die vanaf 1 juli werkloos worden, voor de rest blijft gewoon het oude systeem gelden. Wij
vinden het onrechtvaardig om mensen een boete te geven als ze er niet
goed in slagen om hun inkomen correct aan ons te melden terwijl ze bijvoorbeeld nog geen loonstrookje hebben gekregen. Dat gaan we dus ook
niet doen. En fraudeurs blijven we gewoon stevig aanpakken, die hoeven
niet bang te zijn dat we ze vergeten.”
Laten de ervaringen bij het PGB-traject niet zien dat er grote problemen kunnen ontstaan als mensen zelf dingen moeten invullen terwijl
ze niet zo goed begrijpen hoe dat moet? Waarom denkt u dat zoiets bij
UWV niet gaat gebeuren?
“Er komt een grote voorlichtingscampagne en het invullen loopt niet
via papier, maar via uwv.nl. Ik ben dus niet bang voor effecten zoals die
bij de PGB-aanvragen zijn opgetreden, maar dat wil niet zeggen dat alles
probleemloos zal gaan.”

‘t

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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Overheden moeten zich dit aantrekken. Zij hebben de plicht wettelijke rechten te waarborgen, dus ook de privacy en
persoonsgegevens van hun burgers. Als
overheden maatregelen nemen waarbij
persoonsgegevens worden verwerkt, of de
privacy van de burger in het geding is,
moet vanaf het begin de bescherming van
de privacy worden ingebouwd in het systeem. Te vaak wordt privacybescherming
gezien als een keuzecomponent, extra
werk dat boven op de oorspronkelijke
taak komt. Maar de bescherming van een
grondrecht van burgers moet integraal
onderdeel zijn van al het beleid.
Ook in het aankoopbeleid kunnen overheden sturen, en alert zijn op
mogelijke risico’s voor de privacy van hun
burgers. Zo zijn sinds de onthullingen van
de afgelopen jaren sommige overheden
overgegaan tot ‘Fisa-proof’ aanbesteden:

alleen IT-systemen aankopen die gegarandeerd niet onder de Amerikaanse afluisterwet Fisa vallen. De Europese Commissie liet desgevraagd weten dat dit is
toegestaan onder de mededingingsregels
en niet als protectionistische maatregel
wordt beschouwd.
In de komende jaren zal zonder twijfel het aanbod van privacyvriendelijke
en privacybeschermende technologie
sterk toenemen, zodat het voor overheden makkelijker zal worden een product of dienst te kiezen waarmee ze de
grondrechten van hun burgers kunnen
waarborgen.
Ook zal de huidige Europese privacywetgeving worden aangescherpt,
voor bedrijven, maar ook voor overheden. Overheden zouden er goed aan
doen alvast proactief na te denken over
hun taak in de bescherming van dit
burgerrecht.
Het is tijd dat ook overheden een
ethische discussie gaan voeren over de
bescherming van de rechten van hun
burgers. Net zoals overheden in hun aankoopbeleid doelstellingen hebben voor
duurzaamheid, het afschaffen van kinderarbeid of risico’s voor de gezondheid, zullen ze privacybescherming moeten gaan
meewegen.
Overheden waken over de grondrechten van burgers: recht op gelijke behandeling en het verbod op discriminatie,
vrijheid van meningsuiting, vrijheid te
demonstreren, bescherming van de veiligheid van burgers. Bescherming van privacy valt in dat zelfde rijtje grondrechten.
Het is tijd dat overheden dat recht actief
gaan beschermen. Privacy is a fundamental right, get over it.
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Als de Inspectie
Veiligheid en Justitie
en de Inspectie voor
de Gezondheidszorg
een rapport ‘Stand van
zaken van terugkerende
knelpunten bij
slachtofferregistratie’
noemen, zoals in mei
2014, moet er iets mis
zijn. Wat ging eraan
vooraf en hoe is het
een jaar later met dit
cruciale onderdeel van
de rampenbestrijding?

CRIB
Jan Vogels kent de vrijblijvendheid. Hij was van 2004 tot 2012 voorzitter van de werkgroep CRIB Regio Brabant-Zuidoost van de Nederlandse
Vereniging voor Burgerzaken en leidde voor de NVVB ook jarenlang een
landelijke CRIB-werkgroep. Centraal Registratie- en Inlichtingenbureau,
gemeenten moesten er bij calamiteiten één inrichten voor slachtoffer- en
verwanteninformatie.
Aanvankelijk werkte dat zo dat op de ramplocatie slachtoffers werden geregistreerd op doordrukformulieren met vijf lagen. Een callcenter
gebruikte die voor gegevens van bezorgde familieleden. Koeriers brachten ze naar het stadhuis, waar de vierde doorslag amper meer leesbaar
bleek. Carbonnetjes in Eindhoven en omgeving werden ingeruild voor een
geautomatiseerde CRIB-module, die regionaal kon worden ingezet.
Maar voor het op zodanig peil houden van de aandacht dat
gemeenten permanent klaar waren voor een calamiteit was
de vrijblijvendheid te groot. Volgens Vogels verscheen maar
de helft op vergaderingen. “Als er wat gebeurt bellen we
Vogels wel, was de houding.”
Veiligheidsregio’s
Betere organisatie en dito informatievoorziening
en -uitwisseling tussen gemeenten, brandweer, politie
en geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
(GHOR, die bij calamiteiten ambulancevoorziening, ziekenhuizen en huisartsenposten coördineert) werd het streven
van vijfentwintig veiligheidsregio’s, die oktober 2010 ontstonden. Het zijn gemeenschappelijke regelingen van inliggende gemeenten, waarvan ook de regionale brandweer en GHOR deel uitmaken. De
politie, nationaal georganiseerd, zien veiligheidsregio’s als ‘vitale partner’.
Hun voorzitters vormen genoemd Veiligheidsberaad. De nieuwe structuur
moet afstemming en standaardisatie bevorderen.

Door Peter Mom
Beeld W
 ikipedia, Dreamstime
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e inspecties hadden in 2012 vijf knelpunten gesignaleerd nadat
in Amsterdam een intercity en stoptrein op elkaar waren gebotst.
Twee jaar later gingen ze na hoe het daarmee stond. In ’12 spraken ze al
van ‘hardnekkige knelpunten’, die ook waren gezien na incidenten in 2009
(‘poldercrash’ Schiphol, Koninginnedag Apeldoorn) en 2011 (schietincident
Alphen aan den Rijn). “Ondanks de vele eerdere aanbevelingen, toezeggingen en wettelijke verplichtingen constateren de inspecties nog steeds
dat slachtofferregistratie niet goed geregeld is.” In 2014 blijken vier knelpunten nog altijd niet of slechts gedeeltelijk te zijn opgelost, waaronder:
“De gemeente slaagt er niet in om tijdig een overzicht van slachtoffers,
waarmee verwanten en bestuurders kunnen worden geïnformeerd, samen
te stellen.”
Dat in 2005 de Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding het
advies ‘De Vrijblijvendheid Voorbij’ uitbracht en in 2012 het Veiligheidsberaad een rapport ‘Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij’
noemde, illustreert ook treffend hoe het er in rampenbestrijding en crisisbeheersing aan toeging.
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Invented here
Eind 2011 stelde het Veiligheidsberaad de Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) vast, die begin 2014 werd ingevoerd. Deze moet verwanten snel inlichten over de verblijfplaats en conditie van gewonden of zorgen dat zij worden
geïnformeerd (een politietaak) als het slachtoffer is omgekomen. Uitgangspunt volgens een ‘handreiking’ voor SISimplementatie: “De burger heeft een eigen verantwoordelijkheid. De systematiek gaat zo veel mogelijk uit van de (zelf)
redzaamheid van slachtoffers en verwanten.” Lichtgewonden
kunnen zelf het thuisfront geruststellen en de rampplek verlaten. De ambitie om iedere betrokkene te registreren, met
de verbreiding van mobiele communicatie en sociale media
steeds meer als onmogelijk ervaren, werd opgegeven.
‘Volledig geborgd’
De burgemeester van de rampgemeente bleef eindverantwoordelijk voor de operatie, maar CRIB-taken van
afzonderlijke gemeenten werden SIS-taken voor landelijke
voorzieningen, die bij een calamiteit door de veiligheidsregio ‘geactiveerd’ worden. Bij de landelijke eenheid van
de Nationale Politie in Driebergen zit de SIS-backoffice,
die slachtofferinformatie verzamelt bij ziekenhuizen. Deze
moet worden gematcht met vragen van verwanten die bij de
frontoffice binnenkomen. De frontoffice huist in Assen bij de
ANWB Alarmcentrale, geselecteerd in een aanbesteding door
het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV, een zbo, ondersteunt de veiligheidsregio’s en beheert SIS. Dat is “vanaf 1
juli volledig geborgd bij het IFV”, aldus de organisatie vorig
jaar in een nieuwsbericht. SIS richt zich primair op de acute
fase van een incident, niet op nazorg.
Werkt het? Drie oefeningen en twee maal de inzet bij een
echt incident (‘monstertruck’ Haaksbergen in september en
brand Nijmeegse seniorenflat in februari) leverden, zoals het
IFV stelt, ‘leerpunten’ op. Die betroffen goeddeels de werking, of liever: het falen van het Slachtoffervolg- en informatiesysteem (SVIS), dat slachtoffers en verwanten moet
koppelen. Het haperde of viel uit, waardoor papieren lijsten
moesten worden ingevuld, gescand en gemaild. Als SVIS het
wel deed, bleken automatische koppelingen adres-postcode
en geboortedatum-leeftijd afwezig, evenals een eenduidige
lijst ziekenhuizen, en kon een buitenlands slachtoffer niet
worden ingevoerd. Zelfs over het vijfde gebruik, de brand
in Nijmegen, vermeldt de evaluatie: “Het systeem geeft nog
niet de lijsten en overzichten die nodig zijn voor een goede
matching van vermisten en slachtoffers.” SVIS doet dus niet
waarvoor het bedoeld is. IFV spreekt van wenselijke verbetering van ‘gebruiksgemak’.
Doorontwikkeling
Volgens de website van GHOR Amsterdam-Amstelland is
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SVIS “ontwikkeld bij de grote zedenzaken in de regio, en
vervolgens doorontwikkeld voor diverse rampen en incidenten”. Die zedenzaken speelden in 2010 (Amsterdam,
Amstelveen) en 2012 (Huizen). In een toelichting gaat
GHOR-beleidsmedewerker Ria Logtenberg verder terug, tot
de ontruiming van woningen boven een parkeergarage in
Bos en Lommer. Dat was in 2006. Het werd ontwikkeld ‘door
iemand die dat soort dingen goed kan’. Ze doelt op een
systeemontwerper bij de GGD Amsterdam, hij had ook elders
kunnen werken. Het systeem was primair gemaakt voor de
‘nafase’: het administreren van betrokkenen bij een incident, hun relaties en de communicatie met hen gedurende
de afwikkeling. Veiligheidsregio Kennemerland was na de
‘poldercrash’ met Amsterdam-Amstelland het project ReVo
(Registreren en Volgen) gestart voor de acute fase. Combi-

Het systeem werd
ontwikkeld
‘door iemand die
dat soort dingen
goed kan’
neren met SVIS maakte aanbieden mogelijk voor landelijk
gebruik toen vanaf eind 2010 de SIS-aanpak werd opgetuigd.
SVIS was niet de enige kandidaat. Het Nederlandse Rode
Kruis kende voor de acute fase een Dienst verwantenadministratie, die bij calamiteiten geactiveerd kon worden en dan
werkte met het Internet - Registratie- en Informatiesysteem
(I-RIS). En Enschede had met het bedrijf OVSoftware, gebaseerd op ervaringen van de vuurwerkramp in 2000, in 2009
RISE (Rampen Informatie Systeem Enschede) vervaardigd
voor de nazorg.
Volgens Chris Groothuis, destijds Enschedees projectleider en inmiddels hoofd bevolkingszorg bij Veiligheidsregio Twente, kon je met RISE gedupeerden begeleiden op
gebieden als huisvesting, verzekering en psychosociale
zorg, had het een landelijke koppeling met GBA, I-RIS en
genoemde CRIB-module, kon het buitenlanders registreren,
genereerde het managementinformatie in drie formaten en

Met de keuze voor de ANWB en SVIS heeft het
Rode Kruis zijn inspanningen op het gebied van
slachtofferregistratie beëindigd. Het kent nog wel
de website ikbenveilig.nl, waar ‘zelfredzamen’ het
thuisfront in noodsituaties kunnen laten weten
hoe ze eraan toe zijn. In de Slachtofferinformatiesystematiek zijn betrokkenen die zichzelf kunnen
redden geen doelgroep. Toch schrijft het IFV in een
jaarplan: “Binnen SVIS is een zelfregistratiemodule
ontwikkeld om het opgeven van vermiste personen
en het doorgeven van ‘ik ben veilig’ via de website
mogelijk te maken. In 2015 wordt bekeken in hoeverre de module gebruiksklaar is (stresstest), wat
de kosten van de hosting zijn en hoe de inpassing
in het werkproces van de landelijke voorziening SIS
kan plaatsvinden.”
konden gebruikers vrijwel zonder instructie aan de slag. Het
is in 2012 ingezet in Haren (‘Facebook-party’) en in 2013 in
Utrecht (asbestflat Kanaleneiland). Rotterdam en Dordrecht
gebruikten het systeem, vooral voor oefeningen.
Verwantensysteem
Toen de SIS-aanpak opkwam wilde Enschede RISE ook
geschikt maken als ‘verwantensysteem’ voor de acute fase,
maar kerntakendiscussies en bezuinigingen verhinderden
dat. Ook speelde volgens Groothuis mee dat de besluitvorming over landelijke implementatie ‘in sneltreinvaart’ ging.
“Bijna een tsunami. Als dat zo doorgaat gaan I-RIS en RISE
de mist in, zeiden we tegen elkaar.” Ria Logtenberg herinnert zich de besluitvorming als ‘wel spannend’ en zegt: “Wij
wilden in elk geval verder met SVIS. Daarin hadden we geïnvesteerd. We hebben gezegd: ‘Als jullie landelijk iets anders
doorontwikkelen, blijven wij SVIS gebruiken; we gaan niet
dubbel betalen.’”
Het werd dus SVIS. Bij het Rode Kruis betekenden
de keuze van dit systeem in mei 2013 en de afwijzing in
de frontoffice-aanbesteding ten faveure van de ANWB in
november 2013 exit Dienst verwanteninformatie en I-RIS,
aldus woordvoerster Esther Vriesendorp, want sindsdien “is
het Rode Kruis niet meer betrokken bij de slachtofferregistratie”. In Enschede werd RISE ‘ontmanteld’, zegt Groothuis. De evaluatie van een SIS-oefening in Twente was hem
bekend (“de Veiligheidsregio Twente is niet tevreden over
SVIS” voegt hij eraan toe), alsnog ‘geschrokken’ is hij van
de vier andere cases. “Wat daar allemaal misgaat. Bij een
behoorlijke ramp is het systeem niet in staat het hele proces
te ondersteunen.”
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Het IFV, dat SVIS vorig jaar van de GGD Amsterdam
overnam en daarmee een overeenkomst sloot voor beheer en
doorontwikkeling, sprak van meer gebruiksgemak, waarom
de beheerder werd gevraagd, maar toen het systeem in
februari voor Nijmegen nog niet goed werkte, legde het meer
urgentie in zijn tekst. “Voor een verbeterslag is inmiddels
het werkproces van de backoffice in kaart gebracht en is aan
de beheerder GGD Amsterdam opdracht gegeven om binnen
vier maanden een dummyproofversie van SVIS op te leveren.” Het werkproces, aldus de evaluatie van ‘Haaksbergen’,
moest worden bekeken, ‘zodat duidelijk wordt aan welke
functionaliteiten SVIS moet voldoen’.
‘Niet handig’
Aan Sjan Martens, programmamanager SIS, de vraag
waarom het IFV eerst een systeem in gebruik neemt en een
jaar later gaat uitzoeken aan welke eisen het moet voldoen.
“Dat hangt samen met de opstart van SIS. Er is vooral
gewerkt aan draagvlak en het goed bij elkaar brengen van
partijen. Het technische deel zou later wel komen. Dat is
een beetje blanco gebleven.” Bij de selectie van SVIS is ze
niet betrokken geweest, zegt ze. “Er zijn drie systemen
vergeleken en men heeft toen te weinig naar de toekomst
gekeken. Men koos voor een in de praktijk gebruikt systeem
dat leek op wat het in de nieuwe systematiek zou moeten
doen. Dat was niet heel handig gedacht.” Oefeningen en
praktijkinzet moesten vervolgens leren of SVIS voldoet, wat
dus indringend duidelijk is geworden.
De vaststelling dat de georganiseerde rampenbestrijding
niet klaar is voor een grootschalig incident weerspreekt Martens niet. Maar, zegt ze, doelend op structuur en draagvlak:
“Alles wat we nu hebben is beter dan wat we ooit hebben
gehad.” Over SVIS toont ze zich optimistisch. “We zijn bezig
het systeem te verbeteren. Per 1 juli weten we meer.”
Z al een ‘dummyproof’ SVIS wel adequaat functioneren en
krijgt de GGD dat in vier maanden voor elkaar?
“Er is vertrouwen dat het in juni hersteld zal zijn.”
 us SVIS is 15 juni klaar voor een grote ramp?
D
“15 juni is wat aan de vroege kant, ik ga zelf op eind
juni zitten.”
Op ibestuur.nl uitgebreide praktijkervaringen met SIS (Rampenbestrijding in actie: uitprinten, scannen, mailen, http://
bit.ly/1HB6Cr6 ) en een interview met SIS-programmamanager Sjan Martens (Tot begin juli liever geen ramp, http://bit.
ly/1eDZTWF ).
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Organisatieresultaat

met BVP

De huidige aanbestedingsrichtlijnen
functioneren niet meer goed. Maar bij
IT-aanbestedingen gaat het doorgaans niet om
kleine investeringen. Wat als het aanbesteden
van IT direct wordt gekoppeld aan de realisatie
ervan?

et blijft een lastige opgave om de juiste IT-leverancier
door en voor de overheid te kiezen. Om dit te structureren zijn er nationale en Europese aanbestedingsregels. Er zijn
verschillende methoden bedacht voor het toepassen van die
regels, waaronder Best Value Procurement (BVP). Toch lijken alle
richtlijnen en methodieken nog onvoldoende soelaas te bieden
om de overheid te ondersteunen in het kiezen van de juiste
leverancier. Nog te veel IT-projecten bij de overheid mislukken,
vallen veel duurder uit of voldoen niet aan de doelstellingen.
Richtlijnen werken niet meer
Jaarlijks koopt de overheid voor ruim 60 miljard euro aan
producten en diensten in. Volgens de commissie Elias zou vijf tot
acht procent daarvan verspild worden aan mislukte IT-projecten.
Aanbestedingen van producten en diensten voor de overheid
worden altijd geleid door een centrale inkoopafdeling. Als de
overheid koffieapparaten afneemt, dan is het voor alle partijen
helder dat de apparaten lekkere koffie moeten bieden, zodat
iedereen opgewekt zijn werk kan uitvoeren. Geldt dat ook niet
voor IT-aanbestedingen? IT zou altijd een positief effect moeten
hebben op de organisatiedoelen. Zoals een bestaand proces
dat vier keer zo snel wordt uitgevoerd en voor de helft van de
uitvoeringskosten. Op dergelijke effecten wordt bij IT-aanbestedingen echter nog maar nauwelijks gestuurd. Door functieschei-
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dingen is de aankoop van een IT-systeem een pittige communicatieve uitdaging met verschillende belangen. Iedereen vindt
er wat van en draagt eisen en wensen aan. Hierdoor verzanden
inkooptrajecten snel tot gedrochten.
Opkomende trend: BVP
De huidige methodiek voor aanbestedingen is dus aan
vernieuwing toe is. Een goed voorbeeld van een opkomende
inkoopaanpak is Best Value Procurement (BVP). Daarbij wordt
er in de zoektocht naar de juiste leverancier uitgegaan van de
meeste organisatiewaarde voor de laagste prijs. De aanpak is
uniek omdat de opdrachtnemers het voortouw nemen in de
zaken die worden uitbesteed. Naast de inkoop wordt de BVPaanpak ook toegepast in de voorbereidende concretiseringsfase. Enkele Nederlandse overheidsorganisaties passen BVP al
succesvol toe, zoals Rijkswaterstaat en de Belastingdienst. De
beste organisatiewaarde voor de laagste prijs – een belangrijk
uitgangspunt van de BVP-aanpak – gaat echter niet helemaal
op als het om de aanschaf van écht renderende IT gaat. Met alle
nieuwe technologieën verandert de wereld sneller dan menige
overheidsinstantie. Om blijvend op die veranderingen te kunnen
inspelen moet IT binnen de overheid flexibel zijn. Oftewel: voor
duurzame en succesvolle IT-oplossingen die maximale waarde
creëren is continu doorontwikkelen essentieel.

natie van methodieken zijn de leveranciers ‘in the lead’ voor de
realisatie en innovatie. Wat het voortdurend doorontwikkelen
van IT borgt, waarbij de overheid stuurt op de prioritering en
vooral de te behalen (organisatie)doelen.
Het start met de selectie van de juiste IT-experts op basis
van de BVP-aanpak. Net zoals de concretiseringsfase en de
contractfase. Bij de contractfase ligt vervolgens niet alleen
de nadruk op de oplossing met de beste waarde voor de beste
prijs, maar wordt er gestuurd op de realisatie van de (organisatie)doelen. Zijn de oplossingen die de leveranciers aanbieden veerkrachtig genoeg om te kunnen inspelen op continue
veranderingen, zoals veranderende wet- en regelgeving, andere
verwachtingen van burgers en bedrijven of nieuwe technologieën? Dat is precies de reden waarom de overheid gebaat is bij
een combinatie tussen BVP en agile voor IT-aanbestedingen.
In deze combinatie staat elke sprint volledig in het teken van
de gestelde organisatiedoelen. Dit leidt tot deeloplossingen
al gedurende het aanbestedingstraject. Zo wordt niet alleen
het resultaat van de investering inzichtelijk, maar ook wat het
oplevert op de korte én lange termijn. Zoals de ontwikkeling van
een middel om sneller op de plaats van bestemming te komen.
Diverse vervoersmiddelen (/deeloplossingen) hebben uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van de auto.
Bijkomend voordeel van de agile BVP-methodiek is dat het
traject na elke deeloplossing kan worden stopgezet wanneer er
wordt geconcludeerd dat de deeloplossing niet bijdraagt aan
de organisatiedoelen. Zo kunnen financiële fiasco’s rondom de
aanschaf van IT worden voorkomen. Zodoende biedt IT altijd
waarde voor de organisatie, onstaat er een duurzame oplossing,
worden projecten beheerst uitgevoerd en wordt sturen op veranderingen mogelijk. Kortom, een wendbare overheid is dichterbij
dan u denkt.

Foto: Dreamstime

H

E v e r e s t

Oplossing: BVP én agile
Agile is in de IT-wereld een bekende en succesvolle werkwijze waarbij in er in elke fase (ook wel ‘sprints’) van het ontwikkeltraject een deeloplossing wordt opgeleverd. Door de BVPaanpak te koppelen aan deze werkwijze ontstaat er een geweldig
standaardinstrument voor IT-aanbestedingen. Bij deze combi-
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Everest is gespecialiseerd in het automatiseren van kennisintensieve processen en vertaalt complexe businessvraagstukken
naar innovatieve en praktische ICT-oplossingen voor de centrale
overheid en financiële dienstverleners. In samenwerking met verschillende overheidsorganisaties is de Agile Best Value Procurement-aanpak ontstaan. Deze aanpak heeft Everest intussen met
diverse overheidsorganisaties succesvol toegepast.
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Massaal
Digitaal
met
een
minimaal
resultaat
als
eerste
stap
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C a p g e m i n i

Vijf succesfactoren
Ongeacht de sector of het type bedrijf blijkt dat er vijf universele succesfactoren
zijn te onderscheiden voor bedrijven met een digitale ambitie om de drie genoemde doelstellingen te realiseren. Ze kunnen op alle niveaus worden toegepast.

We zijn in Nederland hard op weg om burgers
en bedrijven alle diensten van de overheid
digitaal af te laten nemen. De ambities van
het doorbraakproject Massaal Digitaal en de
visiebrief digitale overheid 2017 van minister
Plasterk liegen er niet om. Maar gaat het snel
genoeg en is er voldoende resultaat om in 2017
alle zaken met de overheid digitaal af te kunnen
handelen?
		

Remko Reinders

De grote uitdaging zit in de term ‘massaal’. Als ambitie goed
gekozen – we willen immers met z’n allen gebruikmaken van
een digitale overheid –, maar de vraag is hoe dit te bereiken.
Ervaring uit het bedrijfsleven leert dat succesvolle digitale
dienstverlening in kleine stapjes wordt gerealiseerd op basis
van een integrale visie; dus wel groot denken, maar klein doen
en acteren om zo veel mogelijk te leren en continu bij te sturen.
Hoe doen ze dat en wat zijn de praktische leerpunten?
Een continu-onderzoek van Capgemini en MIT toont aan dat
digitale leiders in staat zijn de prestaties van de eigen organisatie drastisch te verbeteren door het gebruik van technologie. Ze
verbeteren de omzet én de winst door:
• de klantbeleving te optimaliseren door beter te luisteren
naar klanten, in kaart te brengen wat ze doen in verschillende contact- en interactiekanalen en op basis daarvan
te optimaliseren;
• operationele processen te digitaliseren en medewerkers
digitale hulpmiddelen te bieden waarmee ze productiever
worden en beter in staat zijn om samen te werken;
• businessmodellen te introduceren of te herzien. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe online verkoopkanalen of de totale
verandering van een keten, zoals Uber.

1 Van buiten naar binnen denken en doen
Neem de klant en de wijze waarop deze via verschillende kanalen wil worden
bediend altijd als uitgangspunt. De best practice hierbij is het werken met ‘customer journeys’, niet alleen door ze vast te leggen, maar vooral ook door daar
continu op te sturen in de operatie. In een customer journey wordt een specifiek
proces van buiten naar binnen gedefinieerd in voor de klant begrijpelijke stappen
waarin communicatie en interactie met een organisatie plaatsvinden via verschillende kanalen.
2 Slim investeren in digitale kanalen
Wanneer een customer journey wordt uitgewerkt en zowel digitale als niet-digitale kanalen worden ingezet, blijkt in veel gevallen dat er al oplossingen zijn die
kunnen worden geïntegreerd in een bestaand bedieningsconcept. Oplossingen die
‘as-a-service’ kunnen worden ingezet en waarbij het draait om slimme samenwerkingsverbanden en niet direct om het zelf doen.
3 Datagedreven inzichten gebruiken
Het kunnen meten van de klantbeleving en weten waar klanten vastlopen, waar
ze kanalen onnodig gebruiken of waar het juist goed gaat, is cruciaal. De kunst
is om die data vanaf de start real-time beschikbaar te hebben voor een volledige
customer journey en bijbehorende operationele processen, zodat hier direct op kan
worden bijgestuurd.

Concretiseren
Als bestuurder kunt u morgen
starten met zo’n initiatief door een
customer journey te concretiseren, de
kortetermijnverbeteringen te implementeren en daar vervolgens van
te leren. In veel situaties worden de
enige belemmeringen gevormd door
de bestaande uitvoeringsprocessen,
organisatiestructuur en verouderende
systeemomgevingen, en dus niet
zozeer door de beschikbare kennis van
klanten. Naast de customer journey
dient daarom tegelijkertijd de employee journey te worden bezien, waarbij
organisaties, processen, techniek en
medewerkers samen in staat blijven om
de behoeften van de klant en de weten regelgeving omtrent de digitalisering van de dienstverlening effectief en
efficiënt te faciliteren.

Remko Reinders is verantwoordelijk voor
het Digital Customer Experience portfolio van Capgemini Nederland b.v.

4 Combineren van digitaal en niet-digitaal
Digitale leiders combineren verschillende bestaande (vaak niet-digitale) mogelijkheden voor communicatie en interactie met nieuwe of geoptimaliseerde digitale
kanalen. Er wordt veel tijd besteed aan de integratie over die kanalen heen. Het
juiste kanaal kan dan in elke stap van de customer journey door de klant worden
gebruikt en worden ingezet door de organisatie.
5 Zo snel mogelijk leren door te lanceren
Het vijfde succescriterium wordt nogal eens vergeten. De snelheid waarmee
digitale initiatieven worden gelanceerd en waarop kan worden ingespeeld op
verandering is echter misschien wel de meest bepalende factor voor succes bij een
ambitie als Massaal Digitaal. Digitale leiders lanceren enerzijds continu digitale
initiatieven op korte termijn (binnen honderd dagen) op basis van een ‘Minimal
Viable Product’-denkwijze (zo snel mogelijk live met een minimaal, maar zinvol product). Anderzijds wordt er op strategisch niveau een digitale transformatie of een
digitaal verandertraject ingezet met een heldere visie en het commitment van de
top van de organisatie. Het sneller kunnen inspelen op continue verandering is de
kern van die transformatie.
Een goed voorbeeld is de ING bank. Zij hebben onlangs een reorganisatie aangekondigd, gebaseerd op de structuur en manier van werken van de ‘digital natives’
als Spotify en Netflix.
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Crash
V e r h o e f

Apache-crash in Mali
H

et zuidwestelijkste deel van
Schotland heet Mull of Kintyre
en is bekend geworden door het gelijknamige lied van Paul McCartney. Minder bekend is de helikoptercrash aldaar
in 1994 waarbij 29 doden vielen in een
Chinook van Boeing. Zij maken ook de
Apache-helikopter, bekend van de crash
in Mali van 2015.

Prof. dr. Chris Verhoef
Hoogleraar informatica en
wetenschappelijk adviseur
voor overheid en bedrijfsleven. Hij is bereikbaar via
x@cs.vu.nl
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Destijds werd de piloten grove nalatigheid verweten. Pas zeventien jaar later
werden zij van alle blaam gezuiverd.
Negen maanden voor de crash, zo blijkt
in 2010, stond in een interne defensienotitie dat de software ‘positively dangerous’ was en dat problemen met de software inhielden dat de piloten niet zeker
konden zijn dat ze de motoren konden
besturen. Bij een onafhankelijke toets
voor de crash bleek voor een module die
eerder problemen had gegeven: “After
examining only 18 per cent of the code
they found 486 anomalies and stopped
the review.” De software is echter niet
aangepast. We weten inmiddels hoe dat is
afgelopen.
Bij het tragische ongeluk met de
Apache in Mali waarbij twee Nederlandse
militairen overleden gelukkig geen Engelse toestanden met langdurige ontkenningen: “Het voorlopige onderzoek heeft
uitgewezen dat de crash is veroorzaakt
door het falen van een specifiek type van
een onderdeel in het besturingssysteem
van de Apache.” Dan moet het vrijwel
zeker gaan om softwarefalen. Kennelijk is
onvoldoende geleerd van de crash in Mull
of Kintyre waarbij waarschijnlijk ook het
besturingssysteem van de Chinook-helikopter de oorzaak is geweest.

Softwareproblemen komen voor de
Apache-helikopter ook niet als donderslag bij heldere hemel. Een Amerikaans
rapport van Defensie over het totstandkomingsproces: “Inadequate security
engineering, poor systems engineering
process documentation, and insufficient
software reliability tracking processes.”
Niet goed dus.
Tegelijkertijd meldt het rapport over
de Apache ook dat de betrouwbaarheid
met dertig procent is toegenomen, wat
dat ook betekenen moge; dertig procent
beter dan slecht blijft slecht.
Bij het ontwikkelen van de nieuwe
versie van de Apache-software heeft de
nadruk gelegen op betere betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid ten opzichte
van de vorige versie, aldus het rapport. En dat heeft geresulteerd in ‘cost
avoidance’ en een verwachte 24 procent
lagere Total Cost of Ownership. Het lijkt
wel een wasmiddelenreclame: minder
nodig, maar wast witter!
De Apache-software is mooi op tijd
af: “Production is better than industry
standards and is at low risk for meeting
delivery schedules.” Maar het ging toch
om betrouwbaarheid? Niet om het halen
van de deadline? De door het management zo graag geziene kostenbesparing,
behaald door nadruk op betrouwbaardere
software. Wast witter dan wit, en kost
een beetje.
Optimaliseren naar deadlines is dodelijk voor andere aspecteisen zoals veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid
en in dit geval wellicht ook de overlevingskansen van piloten.
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Mag dat?

Op zoek
naar de grenzen
van

Voorafgaande aan de masterclass ‘Integriteit in de praktijk’ organiseerde iBestuur
een bescheiden enquête onder betrokkenen
bij ICT-inkoop en -aanbestedingen aan de
kant van de overheid en in de ICT-sector.
Mogelijke antwoorden op alle vragen:

het fatsoen

Dat is niet
toegestaan,
dus zou ik
dat nooit
doen.

Dat is niet
integer,
daarom doe
ik dat niet.

Dat zou ik
kunnen
doen.

Vraag: A
 ls inkoper van de overheid ontvang

Een stoel op de voorste
rij in het concertgebouw
voor je relatie, mag
dat? En een ritje in
een Google Car op een
tennistoernooi? Over
dergelijke vragen ging
het tijdens de masterclass
van iBestuur over
integriteit. Dat leidde
tot verhitte discussies.
De regels mogen dan
helder zijn, in de praktijk
blijken er toch vooral
veel tinten grijs.
Door Petra Pronk
Beeld Dreamstime
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I

ntegriteit is aan verandering onderhevig. Tot voor kort vonden de
meeste mensen belastingontduiking volkomen acceptabel. Een kwestie van ‘slim acteren’. Iets waar je trots op kon zijn. Dat is veranderd. Nietinteger gedrag wordt steeds minder getolereerd. Overheid en bedrijfsleven
zijn op hun hoede. Bang om over de schreef te gaan. Dat is lastig, want ze
hebben elkaar wel nodig. In de masterclass gingen zo’n 25 professionals
uit de publieke sector en de ICT-branche samen op zoek naar de grenzen
van het fatsoen.
“Ik vind dat ...”
Integriteit een lastig onderwerp? Niet voor Robert Hein Broekhuijsen.
Hij is advocaat bij Ivy advocaten, gespecialiseerd in integriteitsvraagstukken en als voormalig officier van justitie in grote fraude- en corruptiezaken is hij doorkneed in de wetgeving daaromheen. Broekhuijsen benadrukte in zijn masterclass het wettelijke kader. In de meest simpele versie
is dat: eigenlijk mag er niets. Als je daarvan uitgaat, zit je altijd goed. Het
probleem is alleen dat de meeste mensen hun eigen draai aan het recht
geven. Als het over integriteit gaat klinken vaak de woorden: “Ik vind
dat…” Vaak is een dergelijke mening niet door kennis onderbouwd. Hij
schetste wat er kan gebeuren als het eigen gevoel over goed en kwaad de
norm wordt, aan de hand van een praktijkcase van een bouwmagnaat die
werd aangeklaagd voor corruptie en omkoping.
De man was zich van geen kwaad bewust. De luxe bar onder zijn kantoor waar de gemeenteambtenaren elke vrijdag een borrel kwamen drinken
viel wat hem betreft gewoon in de categorie netwerken. Als ondernemer
heb je toch de plicht om te doen wat nodig is om orders binnen te slepen?
Een vorm van relatiemanagement, vond hij. Maar het OM dacht daar toch
anders over. De moraal van het verhaal: “Bij integriteit is het niet meteen
relevant wat je zelf vindt. Het gaat erom wat er in de wet staat”, aldus
Broekhuijsen. En die is volgens hem glashelder. Deals tussen overheid en
bedrijfsleven zijn uit den boze. Elk contact waarmee partijen de schijn op
zich kunnen laden dat ze iemand proberen te beïnvloeden om een zakelijk

resultaat te behalen, kan beschouwd worden als omkoping. Dat het OM er
in de praktijk voor kiest geen vervolging in te zetten om een fles wijn of
een kopje koffie doet daar niets aan af.
Grijs
De zaak mag juridisch dan volstrekt helder zijn, in de praktijk ervaren
de meeste mensen toch een schemergebied. Dat bleek ook uit een eerder
gehouden enquête van iBestuur over een aantal ethische kwesties, die het
gelijk van Ien Dales leek te illustreren met haar opmerking “een beetje
integer bestaat niet”, oftewel: blijf bij twijfel altijd aan de goede kant.
Het verschil in antwoorden van de respondenten en de mensen in de zaal
toonde duidelijk aan hoe men daarmee worstelt.
Neem de eerste case, waarbij een ICT-leverancier de inkoper bij de overheid specificaties toestuurt op een iPad. Houden, die iPad, of niet? Opmerkelijk is dat 10 van de 52 mensen aangaven dat ze zich konden voorstellen dat ze de iPad zouden houden. Onvoorstelbaar, vonden de panelleden
unaniem. Omkoping, stelde Robert Hein Broekhuijsen onomwonden. “Wie
dit aanpakt, veroorzaakt voor zichzelf een probleem, maar net zo belangrijk is dat degene die geeft zich realiseert welk probleem hij voor de ander
veroorzaakt”, stelde Frans van Oostrum, kwartiermaker integriteitsbeleid
ministerie van VenJ.
Jan Willem Boissevain, de opsteller van de enquête, constateerde dat
uit de antwoorden bleek dat de overheid meestal voorzichtiger opereert
dan het bedrijfsleven. Waarop iemand uit de zaal liet weten dat het aanbieden van dit soort geschenken door leveranciers meestal geen kwade wil
is, maar voortkomt uit naïviteit. “Er wordt niet voldoende over nagedacht,
maar zodra je de discussie aangaat met de salesmensen zien ze wel in
waarom het niet zo handig is.”
Vangnet
Frans van Oostrum van VenJ was het daar van harte mee eens. Hij is

Nummer 15 - juli 2015

je uitgebreide documentatie van een
leverancier op een iPad. Mag je die
iPad houden?
Vraag: A
 ls ambtelijk projectleider kom
je tijdens een tennistoernooi een
medewerker van de IT-dienstverlener
tegen die het project uitvoert. Deze
medewerker vraagt of je een rondje
gratis wilt meerijden in een Google
Car die het logo van het IT-bedrijf
draagt. Die kans laat je niet aan je
voorbij gaan.
Vraag: M
 idden in een aanbestedingstraject word je als IT-leverancier
gebeld door de overheidsklant die
verantwoordelijk is voor de aanbesteding. Hij zoekt op korte termijn een nieuwe baan en vraagt
of er vacatures voor hem zijn in
jouw bedrijf. Je zegt dat je altijd
op zoek bent naar goede mensen
en regelt een sollicitatiegesprek.
Bent u ook benieuwd of u de enige bent
die twijfelt? Neem dan een kijkje op de
iBestuur website via http://bit.ly/1SBVOSm
voor alle vragen en resultaten van deze
enquête!
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niet zo van de regeltjes. “Regels zijn het vangnet voor als de normen niet
werken. Uiteraard kunnen wij niet helemaal zonder regels, maar minder
regels en meer eigen verantwoordelijkheid zijn zeker een weg naar het
gewenste resultaat. Je kunt je integriteitsbeleid prima op orde hebben, maar omdat de organisaties en de maatschappij razendsnel veranderen, zullen bestaande regels snel niet meer dekkend zijn. We moeten
het gesprek met mensen aangaan over normen en waarden en ze bewust
maken van de risico’s van niet-integer handelen. Alleen dan verander je
iets structureel.” En dat is belangrijk, want integriteitsbeleid is nu nog
vaak beperkt tot het reageren op incidenten, terwijl je eigenlijk aan de
voorkant van het traject wilt zitten. “Bij incidenten zou de vraag niet
moeten zijn ‘Wie heeft het gedaan?’ maar ‘Waardoor kon het gebeuren?’”

Het wettelijke
kader in
de meest
simpele versie:
eigenlijk mag
er niets

Dat vond ook Ed Fenne, beleidsmedewerker integriteit bij BIOS (Bureau
Integriteitsbevordering Openbare Sector). “Integriteit is veel meer dan
fraude en corruptie. Het gaat om houding en gedrag. Om moreel juist handelen. Bij incidenten moeten we daarom niet doorschieten in regelgeving.
Het is vooral een kwestie van waarden. Verder is het belangrijk dat we de
mensen bewustmaken van de verleidingen en bedreigingen die ze tegenkomen en ze leren omgaan met morele dilemma’s.”
Rachid Guernaoui is blij met de aangekondigde vernieuwing van de
gedragscodes. “We kunnen de zaak echter niet helemaal dichttimmeren.
Regels zijn belangrijk, maar de discussie moet vooral gaan over de vraag:
‘Hoe zorgen we dat integer wordt gehandeld?’”
Jan Willem Boissevain, directeur public sector bij Pegasystems, pleitte
voor meer transparantie tussen overheid en markt. “Het kan niet zo zijn
dat op het dashboard van de overheid alle lichten op groen staan, terwijl
bij de bedrijven alles op rood staat omdat ze bijvoorbeeld geen marge hebben. Laten we belangrijke informatie vooral delen, bouwen aan vertrouwen
en gezamenlijk kijken naar wat er nodig is voor een win-winsituatie.”
Baan
Was er bij de iPad-case nog enige consensus, bij de volgende case lag
het al ingewikkelder. Wat doe je als ICT-professional als een ambtenaar je
tijdens een aanbestedingsprocedure belt met de vraag of je een baan voor
hem hebt? Het is iets wat in de praktijk geregeld gebeurt.
Harry van Zon was duidelijk: ontoelaatbaar. Rob Nijman van IBM bracht
een nuance aan door te wijzen op het veranderlijke karakter van het integriteitslandschap. “Ik sprak laatst een verantwoordelijke voor het onderwerp Integriteit binnen een overheidsorganisatie, die vertelde binnen drie
dagen drie keer van mening te zijn veranderd over een bepaalde case. Dat
komt doordat er ontzettend veel invalshoeken te bedenken zijn.” In dit
geval was het volgens hem best denkbaar om het zo te organiseren dat
die ambtenaar op een functie terechtkwam die niets te maken had met
de aanbesteding, waardoor belangenverstrengeling niet aan de orde was.
“Maar het is de vraag of dat verstandig is, want alleen al de schijn van
gebrek aan integer handelen is onwenselijk.”
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En dan was er nog de case van een ritje in de Google Car op een tennistoernooi. Acceptabel of niet? “Lastig”, vond Frans van Oostrum, “want
iedereen hobbelt in zo’n omgeving mee. Toch loop je het risico dat het
beeld ontstaat van smeren en fêteren. Je moet jezelf eigenlijk constant
afvragen: hoe zou ik hier over twee jaar op terugkijken of zou deze actie
door anderen op een ander moment in een negatieve context geplaatst
kunnen worden?”
Jan Willem Boissevain liet weten hier geen moeite mee te hebben.
“Het lijkt me prachtig om eens in een Google Car te zitten, maar ik ben
natuurlijk geen ambtenaar. Als ik wist dat ik later in Zembla zou komen,
zou ik het ook niet doen.”
Harry van Zon blijft liever aan de veilige kant van de lijn. “Ik heb dit
soort dingen zelf nooit gedaan, maar als medewerkers dit wilden heb ik
iets dergelijks wel gefiatteerd. Als een en ander vervolgens op Facebook
belandde kon men mij ter verantwoording roepen en kon ik het uitleggen. Ik vond het als leidinggevende belangrijk om openheid en discussie
te bevorderen over dit soort dingen. Transparantie en een open sfeer zijn
heel belangrijk.”
Webcam
Gezien de heftige reacties op de cases kun je rustig stellen dat integriteit iets van een mijnenveld wegheeft. Goed ICT-beleid kan niet zonder
samenwerking en contact. Maar hoe doe je dat als je niet zeker weet of
je met dat kopje koffie de regels niet overtreedt? De deelnemers aan de
discussie wilden vooral weten wat er wél kan. Waar kun je je aan vasthouden? Een van de aanwezigen: “Een goed ijkpunt voor mij is dat ik me
voorstel dat er een webcam op mij gericht zou staan, en de vraag of ik me
dan zou schamen. Als je je bij alles wat je doet de vraag stelt of je het zo
nodig kunt uitleggen, zit je goed.” Een ander: “Je moet jezelf in de spiegel
durven aankijken.”
En hoe weet je nu wanneer dat kan? Broekhuijsen: “In je onderbuik
weet je heel goed wat wel en niet mag. Als iets ‘gevoelig’ ligt en je het
niet door de telefoon kunt vertellen, is het oordeel al geveld: niet toelaatbaar.” Dat vond ook Harry van Zon, programmadirecteur ministerie BZK.
“Je weet zelf wel wat goed en fout is. En als je erover twijfelt, moet je
erover praten met je collega’s en je baas.” Hij waarschuwde dat de discussie over integriteit niet moet stollen in voorschriften, verboden en
gedragsregeltjes. “De regels zijn er al en ze zijn glashelder. We kunnen
ons beter richten op het voeren van de discussie over HRM en een open
bedrijfscultuur.”
Als de masterclass één ding duidelijk heeft gemaakt is het wel dat
de integriteitskwestie allesbehalve duidelijk is en dat er grote behoefte
bestaat aan verheldering van de algemene normen. Dat vond ook Lotte de
Bruijn van Nederland ICT, die het laatste woord kreeg. Zij liet weten blij te
zijn met de enorme energie en dynamiek in de gesprekken en pleitte voor
verdere invulling van het begrip integriteit.
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In je
onderbuik
weet je heel
goed wat wel
en wat niet
mag
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Henri Rauch, adviseur bij de
overheid, wilde – samen met
Andre Biesheuvel, IT-auditor
en specialist op het gebied van
gegevensbescherming en privacy
– Hans Franken graag interviewen bij diens afscheid uit de
Eerste Kamer. Waarom?

Over privacy, gegevensbescherming en schijnveiligheid

‘Burgerrechten zijn
er niet voor niets’

“Ik ken Franken door zijn
betrokkenheid bij de wetgeving
over grondrechten en privacy”,
zegt Rauch. “Hij heeft een hele
brede kijk op die materie; hij
benadert die als jurist, ingebed in
internationaal recht, en hij weet
het altijd zo aan te bieden dat hij
gerespecteerd wordt in Eerste en
Tweede Kamer, niet alleen door
het CDA, maar ook door andere
partijen. Maar tegelijkertijd heeft
hij ook een specialistische kijk, hij
blijft niet breedsprakig. Hij weet
zijn brede visie toe te spitsen op
specialismen en daarin wordt hij
gezien als iemand die in staat is
kaders aan te bieden waar die er
nog niet zijn. Dat maakt hem tot
een internationaal betrouwbare
opinion leader. Ik volg hem omdat
ik het belangrijk vind om te zien
hoe internationaal gerespecteerde
figuren daarnaar kijken – op een
langere termijn dan de Nederlandse
regering doet. Hij heeft een brede
kijk en daar trek ik me aan op.”
André Biesheuvel is bedrijfseconoom, Register Accountant en
Register IT Auditor. Hij is partner
bij Duthler Associates.
Henri Rauch is zelfstandig adviseur
bij de Nederlandse en de Europese
overheid.
Beeld: Nationale Beeldbank
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De knelpunten
> Bewaarplicht
> Misbruik van het BSN
> Gegevensbescherming decentralisaties
> Geen grondwettelijke toetsing
> Meldplicht datalekken
> Proportionaliteit zoek

Prof.dr. Hans Franken kijkt terug op een tumultueuze periode
rond het bewaken van de persoonlijke levenssfeer van burgers,
kijkt vooruit naar nieuwe wetgeving – de wetsvoorstellen
Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens
in de zorg en de Meldplicht datalekken – en waarschuwt
voor gevaren zoals hij die ziet in de opstelling van sommige
conservatieve partijen in binnen- en buitenland.
Nummer 15 - juli 2015
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Door Henri Rauch en André Biesheuvel

W

e bevinden ons in een erg interessant tijdsgewricht:
juist voor de definitieve goedkeuring van twee
belangrijke wetsvoorstellen door de Eerste Kamer: het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van
gegevens in de zorg en het wetsvoorstel Meldplicht datalekken (op 26 mei aangenomen). In zekere zin een kroon op
het werk van Hans Franken (78), senator voor het CDA en
emeritus hoogleraar Informatierecht en docent Internetrecht
in Leiden. In juni neemt hij na elf jaar afscheid van de Eerste Kamer. Sinds het begin heeft Franken gestreden tegen de
bewaarplicht die alle informatieverkeer tussen burgers vastlegt. Achtereenvolgende bewindslieden van Justitie (en Veiligheid) hebben geleerd wat het betekent om Hans Franken
als tegenstander in het spel te hebben en ook hoe moeilijk
het wordt als hij zijn been stijf houdt... Dat geldt zeker ook
voor de CDA-bewindslieden Donner en Hirsch Ballin!
We nemen met Hans Franken de belangrijkste actuele
knelpunten door zoals die bij zijn afscheid nog op de politieke agenda staan.
Beperkte bewaarplicht
Over de bewaarplicht is Hans Franken helder: die is
disproportioneel. “Om alle Europese burgers te behandelen
zoals wij gewend zijn verdachten te behandelen is ‘de wereld
op zijn kop’. Er is geen ‘pressing social need’ voor en daar
houdt het mee op. Er is geen duidelijke noodzaak voor zulk
een zware maatregel. Overigens is met al die op sleepnetbasis opgehaalde informatie geen land te bezeilen. Met de
dossiers van de CIA overbrug je met gemak de afstand tot
de maan. Het zoeken van een discrete balans om misdaad te
kunnen bestrijden vraagt om de inzet van nieuwe middelen,
maar dat betekent niet dat privacy van burgers onder druk
mag komen te staan.”
Uiteindelijk is Franken bij de behandeling van het wetsvoorstel bewaarplicht verkeersgegevens overstag gegaan
onder voorwaarden. Zo moest er eerst een knip komen tussen de bewaartermijn voor telefonie (12 maanden) en internet (6 maanden).
Het Europese Hof in Luxemburg heeft later besloten
dat het hier om (Europees) constitutioneel onrechtmatige
wetgeving gaat, in navolging van constitutionele hoven in
andere landen. Franken heeft staatssecretaris Teeven hierop
aangesproken tijdens het Cybersecurity-debat, maar ook
dat heeft niet geholpen. “Nu echter heeft eindelijk ook de
Nederlandse rechter zich hiertegen uitgesproken. Overigens
is de ervaring met de laatste kabinetten jammer genoeg dat
ook dit nergens een garantie voor is, want die maken er een
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sport van om de randen van het mogelijke op te zoeken.”
Franken is van oordeel dat de overheidsdiensten zorgvuldiger moeten omgaan met hun bevoegdheden en hun
verklaringen. “Criteria voor het opsporen moeten vooraf
bekend zijn. Het met een sleepnet ophalen van data geeft
geen pas, ook niet met het argument van extra veiligheid
voor de burger.”
Burgerrechten
Hans Franken heeft nooit bezwaar gehad tegen het
gebruik van het BSN-nummer door burgers om hun identiteit kenbaar te maken. “In een samenleving moet je
opereren met een open vizier en zeggen wie je bent, of dat
nu gebeurt via een BSN of een ander middel maakt niet
veel uit. Maar als dat ertoe leidt dat er te pas en te onpas
gebruik wordt gemaakt van bestandsvergelijkingen, dan gaat
er toch iets niet goed. Telefoongegevens worden tienduizenden keren per maand geraadpleegd. Zoveel strafbare feiten
vinden er niet eens plaats!”
Kortom, deze fenomenen zijn er volgens Franken enkel
op gericht een schijnzekerheid te creëren die toch niet te
geven is. “Denk maar aan de praktijk die nu ontstaat om via
algoritmes, profiling en bijvoorbeeld analytics te bepalen
welke burgers nader onderzoek verdienen: eerst worden
bestanden voor de vorm ontdaan van identificerende persoonsgegevens, maar is eenmaal een risico vastgesteld, dan
worden de bijbehorende persoonsgegevens er weer bijgehaald. Vervolgens worden deze burgers benaderd door ambtenaren als waren zij verdacht, ook door de nieuwe sociale
wijkteams. Dat is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De experimenten vinden immers plaats met
data waarbij voorbijgegaan wordt aan het criterium van de
doelbinding.”
Flagrante beperkingen van de privacy die volgens Franken enkel schijnveiligheid opleveren: “Burgerrechten zijn
er niet voor niets, de door de overheid opgeslagen data van
burgers moeten transparant zijn. Er is recht op inzage, recht
op correctie en recht om na te lopen of correcties zijn aangebracht. Het instituut van de staat is er in eerste instantie
voor de burger en niet omgekeerd. Mensen moeten zichzelf
kunnen zijn, zichzelf ontdekken, hoe ze zijn en hoe ze willen worden.”
Gemeenten
De eerste vraag die Franken zich ten aanzien van
gemeenten stelt, is wie er eigenlijk bij gemeenten verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer van haar burgers. “Het college van burgemeester en wethouders. Elke wethouder zal zich bewust

moeten zijn van die verantwoordelijkheid. Dat geldt voor de
wethouder sociaal domein, maar ook voor wethouders met
informatievoorziening in de portefeuille.”
De volgende vraag is hoe de gemeente invulling gaat
geven aan de verplichtingen uit de zorgwetten. “Er zullen
toch functionarissen voor de gegevensbescherming moeten komen met voldoende kennis en goed getraind in hun
taak. Ze zullen moeten worden gezien als een partij die
zorgt voor het nodige bewustzijn bij gemeenten, niet als de
lastige factor die de boel loopt op te houden. Hoe het ook
zij, de gemeente heeft te maken met kwetsbare groepen die
bescherming verdienen: patiënten, cliënten van jeugdzorg,
ouderen. En de gemeente kan moeilijk om die taak heen.”
Medisch Dossier: risico
Tijdens het EPD-debat in 2011 zijn er na veel aandringen wat garanties gegeven over de vertrouwelijkheid van
medische gegevens. “Het kwam erop neer dat de huisarts
de spil en ‘meester’ bleef in het medisch dossier van patiënten. Verzekeraars mogen geen medische gegevens inzien.
Het toezicht op juist gebruik kon geregeld worden via een
gedragscode.”
Volgens Franken schuilt hierin een gevaar. “Met de WMO
en de Jeugdwet krijgen allerlei medewerkers via gemeenten een nieuwe rol in de eerstelijnszorg, dit zijn voor het
merendeel geen BIG’ers die zijn gebonden aan een wettelijk
beroepsgeheim.”
Toetsing aan grondwet: gemiste kans
Nu is ook Femke Halsema’s wetsvoorstel om alle wetgeving te toetsen aan de grondwet van tafel. “De argumentatie van met name de VVD daarbij is dat het primaat van de
politiek moet gelden. Maar hoe zit het met de Trias Politica?
Dat gaat toch juist over het feit dat géén van de machten
primaat heeft? Die moeten elkaar juist in evenwicht houden.
Door deze opstelling wordt nu praktisch de Trias Politica in
de prullenmand gegooid. Dit mag nooit gebeuren.”
Meldplicht Datalekken
Datalekken kunnen onvoorzien zijn of voorzien: veel van
de moderne systemen maken gebruik van ‘achterdeurtjes’
waardoor datalekken min of meer opzettelijk ontstaan. Veiligheidsdiensten maken hier opzettelijk gebruik van; de NSA
heeft zelf achterdeurtjes in Amerikaanse producten laten
aanbrengen. Inmiddels heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een Meldplicht datalekken op 26 mei goedgekeurd.
Die omvat een sanctie bij het niet melden van een redelijk
vermoeden van een datalek.
Hans Franken is vóór melding, maar hij zou liever een
hard criterium willen zien. “Een verplichte melding in alle
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gevallen. Vervolgens is het aan het College bescherming
persoonsgegevens, het CBP, of zij het datalek conform
duidelijke criteria – zoals het vermoeden van schade – ziet
als een schending die vervolgens ook beboet moet worden.
Een goede optie zou trouwens zijn om te wachten met dit
wetsvoorstel totdat er helderheid bestaat over de nieuwe
Europese Verordening Gegevensbescherming. Enig nadeel is
dat dit nog wel lang kan gaan duren.”
Proportionaliteit
Meermaals in het vraaggesprek komt het fenomeen van
proportionaliteit aan de orde: maatregelen moeten wel in
verhouding staan tot de omstandigheden. Franke vindt dat
daarbij veiligheid en privacy ten onrechte tegenover elkaar
worden gezet. “Ten onrechte wordt gesteld dat er, vanuit de
gedachte dat repressie nodig is naast preventie, geen bezwaren gelden tegen de inzet van zwaardere opsporingsmethoden als de misdrijven ernstiger zijn. Helaas worden dergelijke standpunten ook door de meer populistische partijen in
Europa gehuldigd.”
Uitdagingen voor grondrechten
Franken is altijd gedreven geweest vanuit de grondrechten: het recht om over je eigen lijf, goed en gedachten zelf
te bepalen hoe je die inricht, met wie je deze deelt en met
wie niet. “Het is een natuurlijke eigenschap van de mens
dat hij de eigen zelfstandigheid van zijn individu wil uitmaken, onafhankelijk van het systeem. Een mens moet zichzelf
mogen ‘ontwerpen’; hoe hij zichzelf plaatst in de samenleving en wat hij voor zichzelf wil houden hoort tot zijn
eigen domein: een vorm van individuele vrijheid die je moet
respecteren van anderen.”
Hans Franken prijst zich gelukkig. Hij heeft veel kunnen
bereiken, maar hij heeft ook vaak tegen de aftakeling van
de bescherming van grondrechten moeten vechten. Somber
wordt hij wel eens over de harde opstelling van sommige
conservatieve partijen in binnen- en buitenland. “Zij hebben
een ‘eng gemeenschapsgevoel’, lijkend op systeemdenken.
Het doet me denken aan de spoken uit een niet al te ver
Europees verleden.”
Het belangrijkste goed is het mensbeeld, aldus Franken.
“Het mensbeeld is bepalend voor de maatschappijopvatting
en dus ook voor het recht. De eerste vraag bij alles is dus
steeds: hoe kijk je tegen de medemens aan?”
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Kantelen
V a n

H e e s

Kantelen
door te spelen
D

e veranderingen in de inrichting
van de maatschappij gaan in hoog
tempo. De robotisering, de digitalisering en innovaties die zijn gedreven door
nieuwe biologische en technologische
inzichten geven de economie een grote
kracht tot vernieuwing. Het is boeiend te
merken dat deze krachten zich ook doen
gelden in het sociale domein. Ineens is er
volop aandacht voor de kanteling. Instituties op het lokale niveau oriënteren
zich op de gemeenschap, in plaats van op
de gemeente. De bezieling moet terug in
de manier waarop mensen elkaar helpen
als ze het alleen niet meer kunnen. De
professional in het sociale domein mag
zich niet verschuilen achter verkokerde
spelregels. We hebben ook wat in te
halen. De noodzaak om de aandacht te
richten op een meer integrale benadering
van het welzijn van mensen dateert al
van de vorige eeuw. Ik herinner mij nog
goed de aanpak van Rotterdam en andere
grote steden van de sociale vernieuwing
en het integraal jeugdbeleid in de jaren
tachtig.

Marijke van Hees
Zelfstandig ondernemer en
raadslid Enschede
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Een meer holistische benadering van
een hulpvraag van een persoon of gezin is
nodig. Mensen die zorg nodig hebben of
mensen die buiten de maatschappij staan
weer een kans op aansluiting bieden door
henzelf te stimuleren te bekijken wat
ze nog wel kunnen. Aandacht voor het
wegnemen van oorzaken in plaats van
symptomen bestrijden. En dat begint bij
een goed begrip van hun situatie door de
mens die het aangaat. Hoe kunnen we

mensen stimuleren zich zelfstandig op te
stellen en zo lang mogelijk vertrouwen
te houden in eigen kunnen? Bij kinderen
vinden we het vanzelfsprekend dat die
leren door spel en ‘vallen mag’. Hoe zit
dat met volwassenen?
Voor de spelende mens is eigenlijk in
de professionele wereld weinig ruimte.
Het is een serieuze zaak. Maar de inzet
van technologie biedt potentieel veel
mogelijkheden. De vraag is hoe we kunnen investeren in samenwerking en het
lerend vermogen van mensen via serious
games. In het sociale domein bestaat
daarvoor voldoende aanleiding. Gemeenten krijgen op basis van big data steeds
meer inzicht in ‘waar zij staan’. Maar met
die inzichten ontstaat er nog geen nieuw
handelend vermogen bij professionals
en burgers. De gegevens vallen plat en
zijn vooral voer voor de analisten die de
prestatie-eisen van de gesloten contracten toetsen. We komen erachter dat er
nog geen effectieve transformatie van het
stelsel tot stand komt. De bestaande protocollen en werkwijzen zijn moeilijk los
te laten. Dat vormt immers een fors risico
omdat nieuwe werkwijzen en rolverdelingen de kans op vallen (lees fouten)
met zich meebrengen. Het gebruik van
big data biedt enorme kansen. Vooral
als gemeenten deze informatie ook gaan
benutten voor de inrichting van games.
Mensen kunnen hiermee nieuwe werkwijzen in het sociaal domein uitproberen –
leren kantelen door te spelen.
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n kort bestek
Succesvol aanbesteden valt niet mee, zeker als het om ICT gaat – de commissie-Elias bevestigde dat weer eens. Projectleiders, inkopers, juristen en aanbieders moeten manoeuvreren tussen regels, argwaan, complexiteit en onbegrip.
‘In kort bestek’ is een verzameling artikelen waarin iBestuur een poging doet die aspecten te duiden, onder redactie van
Ruud Leether en Peter van Schelven, beiden juridisch adviseurs met veel aanbestedingservaring. De artikelen gaan in op
de ‘juridisering’, inkoopvoorwaarden, integriteit, Best Value Procurement, de nieuwe EU-richtlijnen, de agile aanpak en
innovatie als voorwaarde.
In kort bestek is mede mogelijk gemaakt door Open Line en Software Improvement Group.

Weg uit de juristerij
Het stikt van de aanbestedingsjuristen,
volgens ingewijden hét symptoom van de
doorgeslagen regelgeving in het aanbesteden.
Bij ICT-aanbestedingen is het helemáál
ingewikkeld om via eerlijke mededinging te
komen tot een goed resultaat. Hoe haal je ICTaanbestedingen nu uit de juridische sfeer?
Freek Blankena

V

‘

ragen om een auto zonder stuur’ en ‘een vos vragen
om op kippen te passen’ – het zijn twee anekdotische
frasen uit het rapport-Elias over de aanbestedingspraktijk rond
de beruchte ICT-projecten van de overheid. Lang niet alle problemen met ICT-projecten zijn op die manier te duiden, maar er
is op zijn minst een communicatieprobleem. Een aantal van de
aanbevelingen in het rapport gaat dan ook specifiek over aanbesteden: meer overleggen met de markt, functioneel aanbesteden, het verleden van een leverancier laten meewegen, een
gedragscode opstellen voor ICT-leveranciers en de mogelijkheden van de Aanbestedingswet opzoeken en benutten. Kennelijk
gebeurt dat allemaal niet genoeg.
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Beeld: Dreamstime

Lawyer’s paradise
Aanbestedingen zijn de afgelopen jaren steeds meer gereguleerd. De vele opdrachten van de overheid moesten transparanter en objectiever worden en vooral een eerlijk speelveld voor
leveranciers creëren. Dat leidde tot de Aanbestedingswet die op
1 april 2013 van kracht werd. Voor Ruud Leether, juridisch adviseur en tot vorig jaar werkzaam bij het ministerie van VenJ, gaat
dat inmiddels te ver. “De regels zijn steeds verder verbijzonderd,
met enorme uitwassen in complexiteit. De Aanbestedingswet
omvat een veelvoud aan artikelen van wat er in het eerdere
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO)
stond. Ik denk dat de eerste richtlijn zo slecht nog niet was.”
De overdadige regelgeving is voor veel ICT-aanbesteders
aanleiding om te manoeuvreren tussen angst, gebrek aan
kennis, voorkeuren en complexiteit – en voor leveranciers om
elkaar vliegen af te vangen, zien Leether en Peter van Schelven, eveneens juridisch adviseur, maar dan vooral aan leveran-
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cierszijde. En dat leidt tot een ‘lawyers’s paradise’. “Een van
de snelstgroeiende juridische beroepsverenigingen is die voor
aanbestedingsrecht”, zegt Van Schelven. “Dat is een indicatie
dat het helemaal aan het juridiseren is. Veel conflicten gaan
over het toepassen van de vier beginselen: gelijke behandeling,
transparantie, objectiviteit en proportionaliteit. Je hebt vage
beginselen en gecompliceerde regelgeving.” En qua handhaving
hebben bedrijven van de rechter en van ‘Brussel’ relatief weinig
te verwachten.
Leether vindt dat het rapport-Elias aardig tot de kern doordringt. “En dat is meer dan die 34 aanbevelingen. “Wat Elias

Inkoop is niet alleen
‘verjuridiseerd’ is door de
regelgeving, maar ook door de
crisis. Er wordt harder om de
taartpunten gevochten

bijvoorbeeld ook zegt is dat er heel veel mis is met de cultuur
van de overheid en dan duid je iets dat al die ander problemen
overstijgt. Dat is misschien wel de belangrijkste opmerking uit
het rapport.” En dan heeft Leether het over het management,
niet over de ‘werkvloer’. “Cultuur is wat het management hoort
uit te stralen. Regels verwoorden als het goed is ethiek; de
vanzelfsprekendheid dat je ze ook probeert na te leven mag wel
wat groter, om het voorzichtig uit te drukken.” Waar de cultuur
deugt, zullen de juristen sowieso minder snel in beeld komen en
zal het wederzijds vertrouwen sneller groeien.
Kennis
Aanbesteden zou door materiedeskundigen, economen en
commercieel denkende mensen moeten worden uitgevoerd,
“maar we doen het vooral met juristen”, verzucht Wouter Stol-
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wijk, directeur van PIANOo, het aanbestedingsexpertisecentrum
van EZ. Voor hem staat als een paal boven water dat de kennis
op het gebied van ICT bij de overheid gewoon te gering is – de
bron van het probleem. “Aanbesteden wordt benaderd als een
juridisch vraagstuk in plaats van als een economisch/commercieel vraagstuk. Dat wreekt zich dan extra op een terrein als ICT,
waarover de kennis nog zo gering is. Je kunt immers niet goed
aanbesteden als je niet weet wat er te koop is. Je kunt als inkoper ook niet elders binnen de overheid aankloppen voor deskundigheid en onafhankelijk advies. Dat heb je bij nieuwe markten.
En wat heb je er nu helemaal aan als je weet dat een aanbesteding juridisch in orde is? Dat is nog geen begin van garantie op
een goed resultaat: de beste spullen voor de beste prijs.”
Er is volgens Stolwijk behoefte aan een eigen kenniscentrum waar alle overheden gebruik van kunnen maken. Hij ziet in
het nieuwe Bureau ICT Toetsing (BIT) dat een gevolg is van het
rapport-Elias een opening in die richting. “Als ik het goed lees
zal dat vooral ook een kenniscentrum worden. Dat is in ieder
geval ook wat PIANOo wil. Het is nu niet makkelijk om binnen de
overheid zelf advies te krijgen over allerlei vraagstukken die je
bij ICT-aanbestedingen tegenkomt. Terwijl het volume dat er nu
in ICT omgaat dat zeker zou rechtvaardigen.” De online Softwarecatalogus van VNG/KING ziet hij als een goed voorbeeld van
gecentraliseerde kennis.
Van enige Haagse kennisbundeling op inkoopgebied is overigens al wel degelijk sprake: de Haagse Inkoop Samenwerking
(UBR|HIS), die sinds begin 2012 voor zes departementen de
aanbestedingen faciliteert, begeleidt en erover adviseert, naast
leveranciers- en contractmanagement. Er zit een apart ‘IT-team’
van vijftien à twintig mensen. “Het zijn inkoopadviseurs die
affiniteit hebben met ICT”, zegt Olaf Estoppey, inkoopadviseur
bij UBR|HIS. Hij merkt dat de het spel van inkoop niet alleen
‘verjuridiseerd’ is door de regelgeving, maar ook door de crisis.
Er wordt harder om de taartpunten gevochten. “Een marktpartij
die verliest, reageert alert en kijkt minutieus of er wat aan te
doen is.”
Eén hand op de rug
Stolwijk voelt wel enigszins mee met inkopers die zich met
die regels ook geen raad meer weten. “Overheidsinkopers moeten vooral de belangen van de verkopers in de gaten houden,
ook van Beun de Haas. De juridische procedures gaan steeds
over geschonden rechten van verkopers, nooit over geschonden
rechten van de belastingbetaler. Dat probeer ik aan inkopers uit
de private sector wel eens duidelijk te maken. Je moet het doen
met één hand op de rug gebonden.” De klacht dat de wet nogal
wat beperkingen oplegt is door de commissie-Elias ook gehoord,

Waarom aanbesteden juist
bij ICT-projecten zo lastig is
• “Aanbesteden is moeilijk, ICT is moeilijk en ICT-projécten zijn complex en constant in beweging”, zegt Ruud
Leether. “Dat maakt het driedubbel lastig.”
• Peter van Schelven: “Er staat bijvoorbeeld in een
aanbesteding: ‘Een eigentijds informatiesysteem, dat
werkt.’ Wat moet je dan leveren? Die onduidelijkheid, in
combinatie met een heel competitieve markt, zorgt voor
problemen.”
• “Men schiet bij technologiegedreven aanbestedingen
nogal eens door in het zelf verzinnen van eisen en
specificaties zonder dat het goed is geverifieerd bij de
markt”, zegt Olaf Estoppey. “Functioneel specificeren
kan helpen, maar juist in het ICT-domein heb je veel
te maken met techneuten die in ieder geval denken te
weten wat ze willen en dat dan ook zo precies zo willen
hebben, omdat het bijvoorbeeld in een landschap moet
passen. Dat maakt het lastig.”
• “Het grappige is dat partijen als Rijkswaterstaat en Prorail zeggen: ‘de rest heeft het over pennen en potloden,
maar infrastructuur is pas echt aanbesteden’”, aldus
Wouter Stolwijk. “Dan zeg ik plagerig: ‘wat denk je van
ICT?’ Ik denk dat de vergelijking niet zoveel zin heeft.
ICT is complex om andere redenen. Het is in mijn optiek
nogal een kinderschoenenindustrie.”

maar die vindt dat de aanbestedingsregels ruimte bieden waar
te weinig gebruik van wordt gemaakt.
In de dans tussen opdrachtgever en de markt sluipt regelmatig miscommunicatie. Van Schelven: “Alleen al de meest
elementaire begrippen uit de IT-wereld betekenen voor juristen,
inkopers en IT’ers vaak heel verschillende dingen. Ik las onlangs
in een aanbesteding: ‘Het systeem dat ontwikkeld moet worden,
moet landen op een ander systeem’. Dan gaat het dus over complexe fenomenen als koppelingen en interoperabiliteit.”
Leether denkt wel dat er door leveranciers dankbaar gebruik
is gemaakt van dergelijk falend opdrachtgeverschap. “Dat vertrouwen moet weer worden opgebouwd.” Van Schelven riposteert: “Of ICT slaagt of niet hangt niet alleen af van het product,
maar ook van hoe dat wordt geabsorbeerd door de aanbeste-
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dende organisatie. It takes two to tango. Maar als de leverancier
aan een overheid vraagt ‘wat zijn uw doelstellingen’, krijg je
soms als antwoord: ‘Zie de website.’ Opdrachten zijn niet zelden
één groot zwart gat.”
Benen op tafel
Dan is dat lijstje aanbevelingen van de commissie-Elias misschien zo gek nog niet. Estoppey van de HIS ziet genoeg openingen – en misschien nog wel meer als volgend jaar de nieuwe EUaanbestedingsrichtlijn in de Aanbestedingswet wordt verwerkt.
“Neem de tijd om met de markt in gesprek te gaan over een aanbesteding. Zolang de procedure nog niet loopt kun je de markt
heel goed betrekken bij je vraagspecificatie. Dat kan helpen om
begrip voor je uitvraag te creëren, maar ook om input te krijgen
op de inhoudelijke aspecten van die uitvraag. Als je dat in alle
openheid doet is er niks mis mee.” Hij noemt als voorbeeld de
rijksbrede aanbesteding van telefonie. “Daar is een groot deel
van het programma van eisen al tevoren in concept gepubliceerd. Bedrijven konden daar gewoon commentaar op geven.
Een marktconsultatie is ook een belangrijk instrument tegen de
argwaan tussen markt en opdrachtgever. Ik zeg altijd: think big,
start small. En neem vooral de tijd. Gebruik dan ook de inkoper
en ga niet in eerste instantie naar een jurist. Anders wordt meteen weer de procedure met de minste risico’s gekozen. Ga eerst
eens met de benen op tafel.”
Ook Stolwijk denkt dat er ruimte is om meer aan de markt
over te laten. “Als je eerst een economische en een commerciële analyse maakt, kun je heel goed binnen de huidige aanbestedingsregels terecht. Maar als de focus ligt op die regels in
plaats van op marktkennis, wordt een offerte een black box. Je
begrijpt niks van wat erin staat, je begrijpt ook niet waarom de
ene aanbieder twintig procent meer vraagt dan de ander, omdat
je geen kennis van zaken hebt. En dan ga je maar zogenaamd
objectieve criteria bedenken en andere merkwaardige exercities doen waar alle aandacht naar uitgaat, ten koste van het
resultaat.”
Ook de term Best Value Procurement komt voorbij, maar
Leether vindt die aanpak niet nodig. “Waardecreatie, samenwerken, gebruikmaken van de kennis van de leverancier – waarom
kan dat allemaal niet in de huidige setting met een gewone
opdrachtovereenkomst, waarom heb ik daar een ander model
voor nodig? Verantwoordelijkheid nemen is toch onder ieder
juridisch model mogelijk? Het moet vooral tussen de oren
veranderen.”
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De smalle marges
van het integer

Fred van der Molen

V

anaf de ‘Bouwfraude’ speelt er met enige regelmaat
een integriteitskwestie rond een ambtenaar of politicus
op. Soms gaat het om fraude, zelfverrijking of schending van
geheimhouding. Vaker nog zit het in die schemerzone van ‘smeren en fêteren’.
Recente affaires rond aanbestedingen zijn die met het Limburgse busvervoer en met nieuwe politiewapens. In ICT-kringen
is er de ‘Ordina-affaire’. Het tv-programma Zembla suggereerde
vorig jaar dat automatiseerder Ordina eigen personeel stimuleerde geheimhoudingsverplichtingen te negeren en zich grote
moeite getroostte ambtenaren in de watten te leggen. Belangrijke troeven in dat spel waren het Ordina Open tennistoernooi
en een Skybox in de Arena.
Ordina investeerde aldus in het opbouwen van strategische
contacten in de ambtenarij. Terwijl de reactie van betrokken
ambtenaren er vaak een is dat bezoekjes aan dergelijke evenementen geen invloed hebben op hun handelen, wist Ordina
wel beter: “Relaties die eenmaal komen gunnen je onmiddellijk
meer business”, citeerde Zembla uit een interne e-mail van een
Ordina-leidinggevende.
Verschuivende moraal?
Krijgt de Nederlandse ambtenaar slappere knieën, blijft er
minder verborgen of komt de lat steeds hoger te liggen? Jan
Willem Boissevain van ICT-leverancier Pegasystems houdt het
op het laatste. “Klanten uitnodigen voor een golftoernooi of
een nieuwjaarsconcert om te kunnen netwerken was tot voor
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kort normaal. Maar nu vinden we het niet integer en over een
aantal jaren is het wellicht strafbaar.” Hij merkte bij zijn vorige
werkgever (LogicaCMG) dat hoge ambtenaren op een gegeven
moment wegbleven bij relatie-evenementen. “En daarmee nam
het belang van het bedrijf om die bijeenkomsten te organiseren
natuurlijk ook af.”
Wat Boissevain ziet als nuttig en eerzaam relatieonderhoud,
beoordelen anderen geheel anders.
Hoogleraar bedrijfsethiek en integriteitsmanagement Muel
Kaptein bijvoorbeeld: “Je kunt echt niet meer aankomen met
het argument dat het bezoeken van dergelijke evenementen
geen invloed op je besluiten heeft. Als je zo redeneert, kun je
geschenken van elke waarde aannemen. Je hebt ook zoiets als
onbewuste beïnvloeding. Dienaren van de publieke sector kun je
al verwijten dat ze de schijn van beïnvloeding wekken.”
SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen: “Je kunt als ambtenaar
prima met leveranciers een dialoog opstarten en een kop koffie
drinken. Je hoeft elkaar niet als vijand te zien. Maar je moet
geen loopje nemen met de regels. De aanbestedingsregels
zijn ervoor om iedereen een eerlijke kans te geven en om door
marktwerking een faire prijs te bewerkstelligen. Bij Ordina was
men met niks anders bezig dan die regels te ontlopen.”
Gedragscode
Wat een ambtenaar mag en niet mag, is mede vastgelegd
in het Ambtenarenreglement (ARAR) en de ‘Modelgedragscode
integriteit sector rijk’. Die laten ogenschijnlijk weinig ruimte
voor interpretatie: uitstapjes mogen niet worden bekostigd
door derden; een geschenk of dienst boven de 50 euro mag niet
worden aanvaard.
Maar bezoekjes aan een golf clinic of een skybox worden
kennelijk niet door iedereen als ‘geschenk’ herkend. En wat als
een leverancier documentatie op een iPad toestuurt? Stuur je
die dan terug?
Voor Kaptein zijn de regels duidelijk: dergelijke diensten
vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde; het is tegen de

Beeld: Dreamstime

Nederland scoort geruststellend hoog in de
jaarlijkse corruptie-index. Toch is deze eeuw het
beeld van de onkreukbare dienaar van het volk
enigszins bezoedeld geraakt. Wordt er steeds
meer gerommeld of komt de lat hoger te liggen?

zakendoen

‘Klanten
uitnodigen voor
een golftoernooi
was tot voor kort
normaal’
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Gratis advies

Je hoeft elkaar niet als vijand
te zien. Maar je moet geen
loopje nemen met de regels

beleid: “We hebben al het Huis voor Klokkenluiders opgericht.
Recent hebben we in de Kamer een motie aangenomen dat alle
bevindingen van het BIT openbaar moeten worden. Hoe transparanter, hoe beter.”
Enorme juridisering
Volgens Boissevain kwamen de meeste integriteitsproblemen bij aanbestedingen voort uit het feit dat bepaalde bedrijven een informatievoorsprong hebben. Bijvoorbeeld omdat hun
personeel al werkt bij de aanbestedende organisatie of dat die
zelfs de aanbesteding mede opstelt. “Dat leidt natuurlijk snel
tot onzuivere situaties.” Maar dat is volgens hem grotendeels
verleden tijd. Hij constateert dat de overheid “enorm is geprofessionaliseerd”, zowel inhoudelijk als wat de inkoop betreft.
De keerzijde is de enorme juridisering van het aanbestedingsproces. Boissevain: “Als je ziet hoeveel juristen overheid
en bedrijven nu inzetten... Daar gaat veel geld in rook op. Het
paradoxale is dat aanbestedingen vaak een goede samenwer-
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Wie wil weten wat anno 2015 wordt beschouwd als wel
en niet integer handelen kan te rade gaan bij de gratis
publicatie ‘Dienaren van het Volk: Over de macht van
integriteit’ van Muel Kaptein (te downloaden op de site
www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl).

king belemmeren. Op het moment dat de aanbesteding in de
markt wordt gezet, mag je niet meer met elkaar praten. Men
schiet in een kramp. Het resultaat is dat de overheid vaak niet
vraagt wat de markt kan leveren. Daar wordt de basis gelegd
voor een mislukt project.”
“Als leverancier wil ik ten eerste precies weten wat de vraag
is. Ten tweede wil ik de opdracht kunnen beïnvloeden door mijn
ervaring en kennis in te brengen. Dat wordt gezien als iets wat
niet zou deugen, maar dat is het natuurlijk wel. Als het maar
transparant is en je geen partijen bij voorbaat uitsluit.”
Kaptein herkent de doorgeschoten regulering. “Het grootste
gevaar daarvan is dat partijen zich er daarom niet meer aan
gaan houden. Dat is de opstap naar niet-integer gedrag.”
Marktconsultaties voorafgaand aan de aanbesteding kunnen
volgens hem een goede aanvulling zijn, mits transparant. “Misbruik ligt wel op de loer. Je moet als opdrachtgever je oren niet
te veel naar één partij laten hangen.”
Dialoog
Er zijn diverse methodieken uitgeprobeerd om die kennis uit de markt beter te benutten voorafgaand of tijdens het
aanbestedingsproces. Daartoe horen de Haalbaarheidstoets en
de Concurrentiegerichte Dialoog. Boissevain is over beide niet
erg enthousiast: “Die concurrentiegerichte dialoog is een heel
kostbaar traject. Ik pleit meer voor dialoog voorafgaand aan de
aanbesteding en vervolgens een functionele aanbesteding.”
Maar die Haalbaarheidstoets is toch al een dialoog aan de
voorkant? Boissevain: “Dat zou die wel moeten zijn, maar in de
praktijk wordt die weinig toegepast. En als die wordt ingezet,
lijkt het de overheid vooral te doen om zich in te dekken: we
hebben de markt toch geconsulteerd? Men maakt nooit transparant wat men ermee doet. Zoals het nu wordt gedaan vind ik
meer dat er misbruik dan gebruik wordt gemaakt van de kennis
van de markt.”
Hij hoopt vooral dat de juridisering wordt teruggedrongen.
Maar hij schat die kans niet groot. Met elke affaire en elk onderzoek komen er meer regels en procedures.
Boissevain kan zijn borst natmaken: Gesthuizen wil namelijk
meer weten van praktijken uit het verleden. Ze oppert dat er
wellicht in vervolg op het parlementaire onderzoek ook nog een
enquête nodig is, specifiek gericht op integriteitsvraagstukken.
“We gaan ons daar als Kamer in ieder geval de komende maanden zeker in verdiepen.”

Juffrouw Rosenbrand
H

et is en blijft een triest gedoe: ICT-aanbestedingen. Hele groepen professionals worden ermee
van de straat en uit de kroeg gehouden en op zich is
dat misschien nog wel een goede zaak. Maar voor het
overige stemt de praktijk van aanbestedingen van ICT
tot weinig vrolijkheid. Ik snap er werkelijk geen snars
van dat de aanschaf van ICT bottom-line gereduceerd
wordt tot een kwestie van rekenkundige formules en
het tellen van punten. En dat is wél wat er gebeurt bij
heel veel aanbestedingen. De marktpartij die door een
net iets slimmere inschrijving de meeste punten weet
te scoren, wint doorgaans de opdracht. Zelfs al is het
verschil met de inschrijving van de concurrent verwaarloosbaar klein.

E

n dat is toch een gekke gedachte? Op de middelbare school werd mij door juffrouw Rosenbrand, mijn lerares wiskunde, al voorgehouden: “Pas
op je tellen!” Het gebruik van getalsmatige formules
en puntentellingen biedt, zo leerde zij mij, doorgaans
beperkte zekerheid of ze creëren niet veel meer dan een
schijnrealiteit. Bij ICT-aanbestedingen is dat vaak niet
veel anders. De partij met de beste punten is voor u als
aanbesteder echt niet altijd de beste partij. Whatever
that may be..., overigens. De aanbesteder die gelooft
in zijn wereld van punten, cijfers en wiskunde leeft in
een wereld van illusie.

V

ertrouwen is idealiter het basisparadigma van
iedere gezonde zakelijke verhouding. En dat
bevorder je niet met een aanbestedingspraktijk die
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gedomineerd wordt door
rekenkundige exercities,
formules in Excel, vermenigvuldigingstabellen,
paarsgewijze vergelijking,
wiskundige modellen en
wat dies meer zij. Aanbestedingsstukken bevatten
soms cijfermatige spelregels die met een bedenkelijke
schijnprecisie de verschillen tussen de inschrijvers
boven tafel proberen te krijgen. Bovendien: een dergelijke praktijk lokt in de markt gedrag uit dat fnuikend is
voor de eerlijkheid. Een inschrijver wordt immers niet
aangezet om te beschrijven wat hij écht is, wat hij écht
doet en wat hij écht kan, maar om te beschrijven wat
hij pretendeert te zijn. Het is dan nog maar de vraag
of je als aanbesteder kunt geloven dat de leverancier
levert wat je van hem verwacht. Bij de aanschaf van
de Fyra is men wat dat betreft, naar het lijkt, van een
koude kermis thuisgekomen.

A

anbestedingen cultiveren rekenkundige
kletskoek en bevorderen strategische (prijs)
inschrijvingen. Dat is een slechte zaak. Want – en dat
weet ik zeker – in de markt opereert een groot aantal
ICT-bedrijven dat wél gaat voor vertrouwen, professionaliteit, integriteit en kwaliteit. Die bedrijven hebben
doorgaans weinig op met de wiskunde van de overheid.
Juffrouw Rosenbrand ben ik veertig jaar terug uit het
oog verloren, maar haar wijsheid zou in kringen van
aanbesteders wellicht nog veel goeds kunnen doen.

39

Juffrouw Rosenbrand > Peter van Schelven

regels, niet functioneel en niet moreel te rechtvaardigen om die
te aanvaarden. Punt.
Gesthuizen vraagt zich af of de rijksoverheid wel voldoende
optreedt als bedrijven of ambtenaren integriteitsregels overtreden. “Ik ben op dat punt wel achterdochtig, gezien de ontwijkende antwoorden die minister Blok bij het Ordina-debat aan de
Kamer gaf.”
Integriteit moet volgens haar verankerd zijn in de organisatiecultuur. “Je moet elkaar aanspreken. Als organisatie moet je
uitdragen wat hoort en wat niet wordt getolereerd.”
Kaptein: “Van een leidinggevende mag je meer integriteit
verwachten dan van een gewone werknemer. Hij is ook verantwoordelijk voor het creëren van een werkomgeving waarin anderen integer handelen. Voor een politicus of ambtenaar geldt
bovendien dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Dat betekent niet
dat voor hem de normen hoger liggen, maar wel dat de afwijking
daarvan schadelijker is.”
Gesthuizen ziet ook voor de politiek een taak integriteit te
bevorderen. Dat begint met het eigen handelen, maar ook via
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gevolgen op een rij
De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn
moet vanaf volgend jaar het aanbesteden nog
goedkoper, flexibeler en eerlijker maken. Voor ICTbedrijven is relevant dat er meer ruimte komt voor
innovatieve dialogen. Over een ‘zwarte lijst’ lijken
ze zich weinig zorgen te hoeven maken.
Bram Lamens

T

erwijl de overheid na het rapport van de commissie Elias
zoekt naar mogelijkheden om ICT-projecten wel succesvol aan te besteden en Zembla intussen ook de integriteit en
moraliteit van partijen kritisch belicht, heeft de EU al weer een
modernisering van het aanbestedingsrecht achter de rug. De
nieuwe, begin 2014 aangenomen, Europese aanbestedingsrichtlijn moet uiterlijk april 2016 zijn omgezet in Nederlandse
wetgeving. Het ministerie van Economische Zaken heeft daartoe
inmiddels op 3 april een conceptwetsvoorstel gepubliceerd.
Diverse partijen hebben via een internetconsultatie gereageerd
op dat voorstel.
De nieuwe richtlijn zet in op een goedkoper, flexibeler en
eerlijker aanbestedingsproces. De primaire doelstelling blijft
het stimuleren van grensoverschrijdende handel binnen de EU.
Daarnaast komen doelstellingen als een integer aanbestedingsproces, integratie van milieu-, sociale en arbeidseisen en een
efficiënte besteding van gemeenschapsgeld expliciet aan de
orde.
Digitalisering
De Europese Unie ziet vooral mogelijkheden tot kostenbesparing in digitalisering van het aanbestedingsproces. Het
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conceptwetsvoorstel schrijft dan ook voor dat de communicatie
tussen partijen in beginsel plaatsvindt met elektronische middelen. Daarnaast komen er meer standaarddocumenten en eigen
verklaringen ter vervanging van de huidige verplichting tot het
overleggen van officiële bewijsstukken door inschrijvers.
Transparantie
Grensoverschrijdende handel wordt gehinderd als opdrachten niet transparant worden gegund en ondernemers niet
kunnen controleren of alle inschrijvers gelijk zijn behandeld.
De nieuwe richtlijn biedt daarom aanvullende waarborgen voor
eerlijke concurrentie.
Zo moeten aanbestedende diensten, bijvoorbeeld via
interne regels, maatregelen treffen om fraude, bevoordeling,
corruptie en belangenconflicten bij aanbestedingen tegen te
gaan. Van ondernemers wordt op hun beurt geëist dat zij een
verklaring van goed gedrag kunnen overleggen.
De meeste aandacht gaat echter uit naar het onderwerp
‘past performance’; de mogelijkheid om ondernemers te weren
vanwege slechte ervaringen uit het verleden. Kritiek daarop
komt niet geheel verwonderlijk vooral uit de hoek van de ICTbranche, die in het rapport van Elias medeverantwoordelijk
wordt gesteld voor het mislukken van veel IT-projecten van de
overheid. Slecht presterende ondernemers lijken zich echter
niet al te ongerust te hoeven maken, want het conceptwetsvoorstel biedt maar zeer beperkte mogelijkheden om ondernemers
op basis van een slechte ‘past performance’ uit te sluiten van
deelname aan toekomstige Europese aanbestedingen. Daarvoor
moet sprake zijn van ‘aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen’, waartegen in het verleden ook daadwerkelijk moet zijn
opgetreden. Dat zijn tamelijk vage begrippen op basis waarvan
aanbestedende diensten niet snel een procedure zullen durven
starten.
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‘Uitsluitingsbepaling leidt tot willekeur en hearsay’
Het ministerie van EZ heeft in april een internetconsultatie gehouden over het conceptwetsvoorstel tot
Wijziging van de Aanbestedingswet 2012, in verband
met de implementatie van de nieuwe EU-aanbestedingsrichtlijnen uit 2014. Specifiek werd daarbij gevraagd
naar input omtrent de punten waarvoor de lidstaten
enige beleidsruimte hebben: de ingangsdatum van het
verplicht elektronisch aanbesteden, de verkorting van
de termijnen, de keuze voor rechtstreekse betaling van
onderaannemers en enkele opties rond ‘voorbehouden
opdrachten’. Er kon echter op het gehele wetsvoorstel
worden gereageerd.
Met name de brancheorganisatie van ICT-bedrijven,
Nederland ICT, maakt daarvan gebruik door uitvoerig uit
te leggen waarom het weren van ondernemers vanwege
slechte ervaringen uit het verleden een slechte zaak zou
zijn. Eén artikel stelt namelijk dat het mogelijk is een
inschrijving of gegadigde uit te sluiten die ‘blijk heeft
gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van
een eerdere overheidsopdracht […] en dit heeft geleid
tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht tot
schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties.’
Nederland ICT verzet zich daar sterk tegen:
“In zijn algemeenheid vraagt de brancheorganisatie
zich af hoe deze bepaling in de praktijk geobjectiveerd
kan worden. Harde criteria ontbreken nu zowel in de
conceptbepaling als in de memorie van toelichting. Om
die reden voorziet Nederland ICT willekeur bij het toepassen van de bepaling door de aanbestedende diensten.” Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of deze bepaling op groepsniveau of op vennootschapsniveau moet
worden gezien. “Op groepsniveau is de kans groot dat er
bij grote bedrijven die meerdere aanbestedingstrajecten
hebben lopen er een keer iets misgaat.” En wie beoordeelt concreet of er sprake is van een tekortkoming?
“Slechts een wanprestatie die door een onafhankelijke
rechterlijke instantie als zodanig beoordeeld is, zou in
aanmerking mogen komen voor toepassing van dit artikel.” De nieuwe uitsluitingsgrond geeft ook de mogelijkheid om veel eerder tot het oordeel ‘tekortkoming’ te
komen dan de EU-richtlijn toestaat.
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Ook is volgens Nederland ICT de kring waarbinnen de
tekortkoming kan worden geconstateerd in het voorstel
eigenlijk onbeperkt. “Dat is buitengewoon onredelijk.
Hiermee zet de wetgever de deur open voor roddel en
achterklap. Iedere opdrachtnemer die eens de fout is
ingegaan, kan door middel van ‘hearsay’ ergens anders
uitgesloten worden van een aanbesteding.” En dan is er
nog het in de MvT vermelde register met tekortkomingen
van ondernemers dat aanbestedende diensten zouden
kunnen bijhouden. “Zo wordt een tekortkoming een
stigma dat de onderneming tot drie jaar na de fout blijft
achtervolgen. Dat is onredelijk en in het kader van de
mededinging ook zeker niet wenselijk.”
Advocaat Jan Michiel Hebly (Houthoff Buruma) is
het in grote lijnen eens met de brancheorganisatie. “De
voorgestelde regeling voor de omgang met past performance ontbeert iedere vorm van rechtsbescherming.
Er dient in onze visie ten minste één fase van onafhankelijke en volle toetsing te zijn geweest voordat een
aanbesteder ten nadele van een ondernemer van past
performance gebruik kan maken. In het licht van de
huidige onzekerheden ten aanzien van de regeling van
past performance dient (vooralsnog) te worden afgezien van het opzetten van een register, zoals genoemd
in de memorie van toelichting. Het opzetten van een
dergelijk register zou verder gaan dan wat de richtlijnen
voorschrijven en kan al snel ontaarden in een ‘zwarte
lijst’. Voorkomen dient te worden dat een ongefundeerd negatief oordeel van een aanbesteder reeds tot
uitsluiting kan leiden, in welk verband het aanbeveling
verdient in de memorie van toelichting te verduidelijken
dat het ongegrond opnemen van een onderneming in het
register kwalificeert als onrechtmatige daad waarvoor de
betreffende aanbesteder schadeplichtig is. Verder houdt
de voorgestelde regeling geen rekening met de positie
van buitenlandse partijen. Die worden immers bevoordeeld ten opzichte van Nederlandse partijen aangezien
in Nederland veelal niet bekend is wat de (wellicht negatieve) past performance van een buitenlandse partij is.
Overigens zou het bij ‘tekortkomingen’ ten minste moeten gaan om ‘toerekenbare’ tekortkomingen.”

Kennis van de markt
Aanbestedende diensten moeten volgens Elias ook meer
gebruikmaken van de kennis van de markt. De richtlijn geeft
daarvoor een voorzet met het instrument marktconsultatie. Zo’n
marktconsultatie gaat vooraf aan een aanbesteding en biedt
aanbestedende diensten de mogelijkheid niet alleen advies te
vragen van onafhankelijke deskundigen en instanties, maar ook
van marktdeelnemers zelf.

Als bestaande oplossingen niet in de behoefte van een
aanbestedende dienst kunnen voorzien, dan biedt de procedure
van het innovatiepartnerschap de mogelijkheid om de markt
uit te dagen innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Onder de
huidige Aanbestedingswet kan dat ook, maar moet de productie
nog worden aanbesteed. Het innovatiepartnerschap biedt de
mogelijkheid de oplossing zonder voorafgaande aanbesteding af
te nemen bij de innovatiepartner.

Onderhandelingsruimte
Een Europese aanbesteding verloopt doorgaans via een
van de standaardprocedures; de openbare of de niet-openbare
procedure. Omdat deze procedures niet altijd tot bevredigende
resultaten leiden komen er nieuwe procedures voor innovatieve
projecten, omvangrijke geïntegreerde vervoersinfrastructuurprojecten, grote IT-opdrachten en projecten met een complexe
en gestructureerde financiering.

Verdwijnen van B-diensten
Aparte vermelding verdient nog het grotendeels verdwijnen
van het huidige lichte aanbestedingsregime voor B-diensten.
Onder deze vlag wordt bijvoorbeeld de inhuur van personeel
vaak aanbesteed door simpelweg drie of meer partijen uit te
nodigen voor het doen van een offerte. Onder de nieuwe Aanbestedingswet komt deze uitzondering te vervallen en moeten
dergelijke opdrachten, mits de waarde uitstijgt boven de aanbestedingsdrempel (centrale overheid € 134.000,-/decentrale
overheid € 207.000,-), regulier worden aanbesteed. Opdrachtgevers doen er verstandig aan zich tijdig voor te bereiden op
deze wijziging om de hiermee gemoeide lastenverzwaring
zo veel mogelijk te beperken. Het op een hoop vegen van de
inhuurbehoefte in grote raamovereenkomsten ligt niet voor de
hand, al was het maar omdat daarmee de toegang van het MKB
tot overheidsopdrachten wordt belemmerd.
Het dynamisch aankoopsysteem, de richtlijnterm voor een
elektronische marktplaats, belooft in de nieuwe vorm wel een
interessant alternatief te zijn. Een marktplaats opent namelijk
voor meer ondernemers de toegang tot overheidsopdrachten
zonder dat daarvoor een kostbare en tijdrovende aanbestedingsprocedure dient te worden gevoerd.

Een marktplaats opent voor
meer ondernemers de toegang
tot overheidsopdrachten

De mogelijkheden om samen met de markt de offerteaanvraag te formuleren worden verruimd door bestaande drempels
voor de toepassing van de concurrentiegerichte dialoog weg te
nemen. De gronden voor toepassing van de dialoog zijn uitgebreid en zij is niet langer voorbehouden aan bijzonder complexe opdrachten. Is de offerteaanvraag helder, maar bestaat
behoefte aan mogelijkheden tot onderhandeling over de offertes, dan kan straks ook vaker gebruik worden gemaakt van een
onderhandelingsprocedure. Deze zogenoemde ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ laat ruimte voor onderhandelingen over alle kenmerken van de aan te besteden zaken, zoals
kwaliteit, hoeveelheid, commerciële clausules, alsook sociale,
milieu- en innovatieve aspecten, voor zover het geen minimumeisen betreft. Aan minimumeisen mag ook in de onderhandelingsfase niet worden getornd.
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Sociale en andere criteria
Ten slotte wordt voor het opnemen van milieu-, sociale en
arbeidseisen in aanbestedingen meer ruimte gecreëerd. De
aanbestedingspraktijk zal hiervan waarschijnlijk weinig merken
omdat Nederland op dit vlak al een voorloper is.
Aanbesteden in 2016
De praktijk moet uitwijzen of aanbesteden vanaf april 2016
inderdaad goedkoper, eerlijker en flexibeler wordt. Aanbestedende diensten moeten ervaring opdoen met nieuwe procedures
en instrumenten die nog niet in detail zijn uitgewerkt. Als niet
iedere stap die aanbestedende diensten doen tot in de rechtbank ter discussie wordt gesteld, dan wordt 2016 een interessant aanbestedingsjaar.
Bram Lamens is bedrijfsjuridisch adviseur/advocaat bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en gespecialiseerd in het aanbestedings-, ICT-, IE- en contractenrecht.
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uit de praktijk > Open Line

Jean Boren en Rick Siegersma van Open Line.
Foto: De Beeldredaktie

‘Meerdere-merkeneis
levert schijnzekerheid’
De wetgever bedoelt met de
Aanbestedingswet aanbestedingen
toegankelijker te maken voor het MKB. Toch
wordt het MKB door onnodige en zinloze eisen
nog steeds benadeeld, meent mr. Jean Boren,
mededirecteur van ICT-dienstverlener Open Line.
Met name de multi-vendor(meerdere-merken)
eis is hem een doorn in het oog.
“Aanbestedingen moeten mededinging in de markt waarborgen. De multi-vendoreis ondermijnt dit. Deze sluit het MKB
nagenoeg uit en dat is ook niet in het belang van aanbesteders”,
stelt Boren, die samen met Jo Verstappen de directie vormt van
Open Line. Het is een ICT-dienstverlener met 150 medewerkers die landelijk opereert vanuit het zuiden des lands. Open
Line hanteert een single-vendor-policy (één-merkenbeleid)
– bewust. Het dertien jaar geleden opgerichte IT-bedrijf heeft
opdrachtgevers in de auto-industrie, de zorgsector en bedient
centrale en decentrale overheden met ICT-oplossingen voor 100
tot 2500 werkplekken. Het bedrijf levert clouddiensten en veel
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managed services, ‘kant-en-klaarprojecten’ met complete infrastructuur inclusief hardware van louter EMC of Cisco. Jaarlijks
doet Open Line mee aan zo’n veertigtal aanbestedingen.
‘Superspecialisten’
Ing. Rick Siegersma, presales consultant van Open Line,
houdt zich dagelijks bezig met die aanbestedingen. Hij signaleert vooral een probleem bij aanbestedingen voor raamovereenkomsten. Deze contracten komt hij steeds meer tegen.
“Daarin zoekt de aanbestedende dienst naar een ICT-partij die
drie of vier jaar in de ICT-behoeften voorziet. Wat er precies
nodig is, weet de aanbesteder nog niet. Maar deze heeft wel een
multi-vendorbeleid.” Dit beleid eist van de leverancier dat deze
minimaal twee merken voert voor dezelfde categorie producten
en diensten. Siegersma: “Hoe vager de aanbesteding, hoe vaker
je deze eis ziet. Veel universiteiten, academische ziekenhuizen
en grote gemeenten hanteren dit beleid, terwijl ze die verschillende merken niet nodig hebben. Inkopers houden zo veel
mogelijk opties open door gebrek aan professionaliteit.”
Open Line werkt als ‘value added reseller’ alleen met Citrix,
Cisco, VMware, EMC, Microsoft en Appsense. Boren: “Van de pro-

moet als winnaar uit de bus komen. De specialist op slechts één
merk biedt wat die verhouding betreft betere resultaten.”

ducten en diensten van deze merken weten wij vrijwel alles. We
hebben de hoogste certificaten, en schrijven zelfs mee aan hun
examens. We zijn goed in wat wij doen en zijn absolute specialisten in deze merken.” Volgens hem heeft die specialisatie veel
voordelen. “Wij weten dat de producten van onze merken met
elkaar ‘praten’; de connectivity is uitstekend. Dat versterkt de
ongestoorde beschikbaarheid van systemen en data, iets wat
met de dag belangrijker wordt.” Ook wijst Boren erop dat het
onderhoud minder complex en tijdrovend is en dus goedkoper.
Onevenredig
De directeur stelt dat kleinere partijen via een multi-vendoreis achtergesteld worden. “Omdat de leverende partij bij
verschillende merken een bepaalde status moet hebben, eist de
aanbestedende partij feitelijk dat een leverancier minimaal twee
maal zo veel opleidingskosten maakt. Opleidingen worden zo
een heel hoge kostenpost en daarmee worden we duurder voor
onze klanten.” Kleinere marktpartijen worden volgens Boren op
deze manier de facto uitgesloten. “Zij worden benadeeld omdat
zij onevenredig veel energie, tijd en kosten moeten maken om
bij meerdere merken een partnerstatus te hebben.” Siegersma
concludeert: “De eis bevordert geen open concurrentie en dat
is niet in de geest van de Aanbestedingswet. De gedachte is
immers dat een aanbestedende dienst – en daarmee ook de
belastingbetaler – gebaat is bij een stevige concurrentie in de
ICT-markt. De partij met de beste prijs-kwaliteitverhouding
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Veel aanbestedende diensten willen volgens Boren en
Siegersma de markt achter de leverancier beïnvloeden, over
het hoofd van de inschrijvers heen. Boren: “Maar die invloed is
schijn. Aanbestedende partijen krijgen van de partij met verschillende merken vaak niet het advies of aanbod dat het beste
is, maar de goedkoopste oplossing. Of de oplossing waaraan de
leverancier het meest verdient.”
Open dialoog
Open Line doet soms toch mee met een aanbesteding met
een multi-vendoreis, in de hoop de aanbestedende partij via
de vragenronde op andere gedachten te brengen. Siegersma
en Boren zijn erg kritisch over de gebruikelijke, schriftelijke
vragenronde bij aanbestedingen. Beiden zien meer nut in een
prebid-meeting. Siegersma: “Doordat partijen elkaar ontmoeten
is het mogelijk om door te vragen op antwoorden. Het is moeilijk
om de aanbestedende partij via de schriftelijke vragenronde een
andere kant op te bewegen. Als je te veel vragen stelt raakt deze
geïrriteerd, en ontvang je alleen nog maar ja-neeantwoorden
of dooddoeners.” Volgens Siegersma kan onvoldoende duidelijk
worden gemaakt dat een aanbesteder met een multi-vendoraanpak niet op het juiste spoor zit. Boren zou graag een constructieve, open dialoog zien over de multi-vendoreis. “Ik ben ervan
overtuigd dat een dialoog tussen aanbesteders en een gespecialiseerde marktpartij, zoals Open Line, een substantiële bijdrage
kan leveren aan de kostenbeheersing en de verbetering van
kwaliteit van ICT binnen de overheid. En dat is pure winst voor
iedereen.”
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Kees Stuurman over de ARBIT

‘Waar deskundigheid
ontbreekt, duikt de
regelneef op’

Fred van der Molen

Kees Stuurman
Jurist Kees Stuurman leidt de sectie Informatietechnologie bij Van Doorne Advocaten. Hij is tevens hoogleraar ‘Normering van Informatietechnologie’ aan de
Universiteit van Tilburg. Hij was betrokken bij de ‘Strategische dialoog dejuridisering’ tussen ICT-bedrijven
en overheidsorganisaties, en evalueerde op verzoek
van het ministerie van BZK de ARBIT-voorwaarden in
2012.
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 e Commissie Elias staat positief tegenover het gebruik van de
D
ARBIT. In de discussies over die voorwaarden wordt vaak verwezen naar uw evaluatie in 2012. Maar was u wel zo positief?
“Op basis van mijn evaluatie wordt wel gesteld dat sprake
is van een ‘evenwichtige en juridisch verantwoorde set van
voorwaarden’. Dat was echter niet mijn conclusie. Een van mijn
bevindingen was dat de ARBIT ‘juridisch-technisch bezien gedegen algemene voorwaarden zijn’. Deze woordkeuze is niet voor
niets. De juridische kwaliteit is goed, de structuur is helder en
het is allemaal ook nog eens toegankelijk opgeschreven. Maar
dat is nog iets anders dan dat het pakket voorwaarden ‘goed’
is. Want dan is direct de vraag: goed voor wie? De voorwaarden zijn eenzijdig opgesteld door de inkopende partij. Het zou
gek zijn als de overheid niet vooral oog heeft gehad voor haar
eigen belang. De andere kant, de ICT-industrie, is echter uiterst
negatief over de ARBIT. Die zegt bijvoorbeeld: een aansprakelijkheidsrisico van vier keer de opdrachtsom is niet aanvaardbaar. Ik vind dat ook heel ver gaan. Zulke voorwaarden lokken
natuurlijk mitigerend gedrag uit: dergelijke risico’s worden
elders gecompenseerd door prijs of scope aan te passen, door
meerwerk of iets dergelijks. Aan het generiek toepassen van de
ARBIT, zonder toespitsing op de specifieke kenmerken van het
project, hangt dus een prijskaartje.”
Wat waren destijds uw aanbevelingen?
“Het ging destijds niet om mijn mening, maar om het in
kaart brengen van ervaringen en meningen van betrokkenen en
deskundigen. Maar ik heb wel enige aanbevelingen gedaan. Ik
heb aangeraden om nog eens goed te luisteren naar de kritiekpunten van de industrie inzake onder meer intellectueel

Beeld: Dreamstime/iBestuur

Hoogleraar Kees Stuurman evalueerde
in 2012 de toepassing van de Algemene
Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten,
kortweg ARBIT. Hij drong toen onder andere aan
op meer maatwerk. Maar, concludeert hij drie
jaar later: “Het vereist echter zowel de wil als de
kennis en kunde om een dergelijke flexibiliteit
te kunnen betrachten.”

Ehhhh...ehhh....
nou....ehhh...doe
nou maar gewoon
wat ik zeg!!!

eigendom, aansprakelijkheid en garanties. En aangedrongen op
flexibiliteit bij de toepassing van de inkoopvoorwaarden.”
Is dat gebeurd?
“De rijksoverheid heeft zeker een aantal stappen gezet om
de dialoog met de industrie te verbeteren. Vorig jaar heeft ook
minister Kamp de bereidheid uitgesproken om de inkooppraktijk
te wijzigen als daar aanleiding toe is. In hoeverre dat de toepassing van de ARBIT heeft beïnvloed kan ik niet precies beoordelen. Maar wat ik zo hoor in de markt is dat er geen fundamentele
kentering is. Wel wordt er via de pers minder ruzie gemaakt.”
“De overheid kan veel kou uit de lucht halen door anders
om te gaan met de voorwaarden. Die worden namelijk veel te
generiek opgelegd zonder rekening te houden met de verschil-
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lende typen opdrachten. Terwijl de combinatie van de ARBIT met
een modelovereenkomst een geschikte toolkit is om per geval
de juiste voorwaarden op te stellen. Het vereist echter zowel de
wil als de kennis en kunde om een dergelijke flexibiliteit te kunnen betrachten. Om zinnige concessies te kunnen doen moet je
namelijk heel goed weten waar je het over hebt.”
“En feit is dat het kennisniveau bij de overheid op veel
plaatsen nog altijd echt te laag is. Dat zie je terugkeren bij veel
aanbestedingstrajecten – en dan heb ik het niet alleen over de
rijksoverheid. Weinig inkopers zijn in staat in een ICT-aanbestedingstraject echt toegevoegde waarde te leveren. Voor een
passende aanbesteding moet je aan bepaalde knoppen durven
te draaien. Als je de kennis daarvoor niet in huis hebt, ga je je
krampachtig opstellen. Matthieu Weggeman haalde onlangs in
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ARBIT - zo zit het

 e commissie Elias beveelt aan opdrachtnemers een gedragsD
code te laten ondertekenen. Gaat dat helpen?
“Gedragscodes zijn eigenlijk een wat wonderlijke figuur. Als
het gaat om ethisch handelen, dan zou ik zeggen dat ethiek iets
is wat je in je opvoeding mee zou moeten krijgen. Maar goed,
als je nog eens vastlegt wat goed opdrachtnemerschap behelst,
als je dus gestolde ervaring expliciteert, dan is dat prima. Maar
als je verwachtingen expliciteert, dan wel graag aan beide
kanten. Het inschrijven op projecten die je tevoren als onhaalbaar beschouwt, is een vorm van onethisch handelen. Maar het
opstellen van onrealistische voorwaarden natuurlijk ook. Ook
voor dit geldt: het is een spel van twee partijen.”
R uud Leether, tot voor kort legal counsel bij de rijksoverheid,
sprak bij de commissie Elias zijn ergernis erover uit dat de
overheid bij wanprestaties nooit gaat procederen. De rekeningen worden uiteindelijk altijd betaald. Hoe kijkt u daar tegen
aan?
“Ik kom bij IT-projecten zelden tegen dat de schuld heel duidelijk bij één partij ligt. Maar als er een duidelijke casus is, dan
moet je wel eens doorpakken. Daarmee geef je een signaal af dat

Voor een passende
aanbesteding moet je
aan bepaalde knoppen
durven te draaien

je met wanprestaties niet wegkomt. Algemener: procederen is
geen probaat middel om onderliggende problemen op te lossen.
Het kost veel tijd, geld en aandacht van het management.”
V indt u dat een opdrachtnemer contractueel extra stimulansen
zou moeten kunnen krijgen om goed te presteren?
“De wet staat het toe. Het idee is zeker niet nieuw. Zo’n aanvulling is constructiever dan alleen maar boetes opnemen. Maar
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Sinds halverwege 2010 hanteren Nederlandse
overheden de Algemene Rijksvoorwaarden bij ITovereenkomsten, kortweg ARBIT. De voorwaarden zijn
vooral bestemd voor kleine en middelgrote IT-inkopen.
Door het mede opstellen van modelovereenkomsten
is beoogd een flexibel contractmodel te creëren dat
kan worden gebruikt voor een grote variëteit aan ITopdrachten. De voorwaarden worden op regelmatige
basis geactualiseerd. De laatste versie is ARBIT 2014.

als je een bonusregeling afspreekt, moet je als opdrachtgever
wel heel goed kunnen inschatten hoe de risico’s zijn verdeeld en
welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld een versnelling te
realiseren. En als je daartoe in staat bent, heb je de wedstrijd al
half gewonnen. Dan begrijp je namelijk al wat je aan het doen
bent. En dat is toch nog altijd het grootste probleem.”
I n uw antwoorden komt u vaak uit op het gebrek aan kennis en
kunde bij de overheid. Zit daar de crux?
“Projecten vallen of staan in ieder geval niet met de ARBIT.
Dat leidt eigenlijk af van waar het echt om gaat. We moeten aan
beide kanten naar een Volwassenheid 2.0. De inhoud van een
contract is per saldo veel minder belangrijk dan het contractproces. We slagen er vaak niet in vooraf de goede analyses te maken
en daar de afspraken op af te stemmen. Wie gaat wat doen? Wat
doen we als we …, die termijn niet halen …. die functionaliteit
niet gerealiseerd kan worden …, die persoon of afdeling niet
op tijd kan meewerken enzovoort. What-ifscenario’s zijn heel
belangrijk.”
“Bij ICT-projecten kun je meestal niet verder dan drie tot
zes maanden vooruit plannen. Dat is ook de idee achter de agile
methodiek: korte ontwikkelrondes en elke zes weken een evaluatie waar je staat. Je hoeft die methodiek niet integraal toe te
passen, maar neem wel de onderliggende inzichten mee. Maar
wat is de praktijk rond een aanbesteding: er wordt een afvinklijst afgewerkt, er worden voorwaarden opgesteld en vervolgens
wordt gegund. Daarna leunt iedereen tevreden achterover.”
 pleit voor een gedegener voortraject. Zijn de HaalbaarheidsU
toets of de concurrentiegerichte dialoog daar goede instrumenten voor?
“De voorbereidingsfase is cruciaal. Daar moet meer geld voor
worden vrijgemaakt. Die financiële ruimte is er ook, want nu
wordt veelal aan het eind twee tot drie keer zo veel betaald als
tevoren was begroot. Als je nu een fractie van dat geld besteedt
aan zaken als haalbaarheidsonderzoek, concurrentiegerichte
dialogen, externe audits, beter juridisch advies enzovoort, dan
neemt de kans dat een project binnen budget wordt afgerond,
aanzienlijk toe.”

Een verkeerde cultuur…
D

iscussies over complexe thema’s zoals de feilen van
de overheid als IT-opdrachtgever verzanden gemakkelijk in details. Dan kan het helpen de discussie naar
een hoger abstractieniveau te tillen. De commissieElias, goed voor 34 concrete aanbevelingen, doet dat
door er daarnaast op te wijzen dat ‘vooral de cultuur
rondom ICT-projecten bij de overheid niet deugt’. In
zijn reactie aan de Kamer vertaalt minister Blok die
harde kritiek met gevoel voor understatement in ‘een
cultuur en werkwijze van het Rijk die niet altijd bijdragen aan voldoende (bij)sturing op ICT-projecten’. Het
cultuurprobleem komt nogmaals aan de orde onder
het kopje ‘Bevorderen van professionaliteit en lerend
vermogen’ waarin het, aldus Blok, ‘langs de lijnen van
ambtelijk vakmanschap, kritisch vermogen en het goed
bemensen van projecten’ wordt opgepakt. Begrijp ik
het goed, dan wil de minister de cultuurklus dus klaren
met wat meer professionaliteit en kritisch vermogen,
alsmede een betere invulling van projectgroepen. Een
redenering waaraan ten minste de charme van de eenvoud niet kan worden ontzegd.

N

u is weinig zo lastig te veranderen als een bestaande cultuur. Wie dat wil, zal moeten beginnen
te benoemen wat daaraan niet deugt. De commissieElias geeft voorbeelden. Onvoldoende ambtelijke
tegenspraak, gebrekkige informatieverstrekking in de
lijn, onvoldoende betrokkenheid van bewindslieden
en ambtelijke leiding, opdrachtgevers die te veel zijn
gericht op het behoud van goede relaties. Daar kunnen eenvoudig bij: niet openstaan voor interne kritiek,
overdadige inschakeling van externen, tekortschietend
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financieel verantwoordelijkheidsbesef, ambtelijke
weerstand om de politieke
leiding slecht nieuws te
melden en een daarmee
samenhangend mystiek
geloof in ‘de goede afloop’
en naïeve verwachtingen van de markt. Aspecten die in
belangrijke mate ook het functioneren van de ambtelijke leiding raken.

E

en dialoog over cultuur heeft hoe dan ook alleen zin
als alle deelnemers daarover op een open wijze met
elkaar kunnen communiceren. Daarvoor moet het management zich bewust zijn van zijn wezenlijke aandeel
in het vele dat bij de aansturing van IT-projecten misgaat, alsmede van de onmiskenbare werkelijkheid dat
het de werkvloer net zo hard nodig heeft als die laatste
een adequaat functionerende leiding. Serieus openstaan voor kritiek en een bereidheid tot ‘zelfreiniging’,
zijn basisvoorwaarden voor een andere cultuur bij de
overheid. Zonder zo’n andere cultuur zullen ook nieuwe
aanbestedingsinstrumenten zoals hierna de revue passeren, geen verbeteringen kunnen opleveren.

H

et is jammer dat het even gevoelige als belangrijke
thema ‘cultuur’ in de brief van Blok niet duidelijker wordt geadresseerd. Hopelijk vormt de niet mis te
verstane kritiek daarop van de commissie-Elias desondanks voldoende aanleiding voor een hoge prioritering
van dat onderwerp op de interne politieke en ambtelijke agenda’s.
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Een verkeerde cultuur… > Ruud Leether

de NRC een uitspraak van Winsemius aan: ‘Daar waar vakdeskundigheid ontbreekt, ontstaat als vanzelf de regelneef.’ Zo is het
precies.”
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Daan Kalmeijer
BIT-regel nummer 8: ‘Faseer de ontwikkeling van het ICTproject zo efficiënt mogelijk en probeer daarbij per fase direct
bruikbare producten op te leveren. De agile methode is een
vorm die fasering van projecten kan bewerkstelligen.’ De Commissie Elias schrijft tien regels voor het nieuwe Bureau ICT
Toetsing en slechts één ervan gaat – in een bijzin – over agile
werken. Terwijl veel bedrijven die aanpak inmiddels vanzelfsprekend vinden.
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Binnen
Nederlandse
overheidsorganisaties
is agile werken
eerder uitzondering
dan regel. Eigenlijk past die
werkwijze nauwelijks binnen de
aanbestedingskaders, maar de agile-waarden
en -principes zijn wel enigszins bruikbaar in
aanbestedingstrajecten.

Begin
jaren negentig van de vorige
eeuw werd door een
aantal geestverwanten
geconcludeerd dat de ontwikkelingen in de IT de verkeerde
kant op gingen. Zij beschreven een
alternatief in het Agile Manifest (www.agilemanifesto.org). Het bevat vooral een aantal waarden en principes,
op basis waarvan methoden voor softwareontwikkeling zijn
uitgewerkt. Wat precies wel of niet een agile werkwijze is, is niet
eenduidig te bepalen. Scrum wordt, als meest genoemde en
toegepaste agile methode, vaak als referentie genomen. Er zijn
echter organisaties waar het agile-gedachtegoed zo extreem is
toegepast dat velen het niet eens als zodanig zouden herkennen
(Google, Valve). Agile werken is niet zozeer een kwestie van een
specifieke methode toepassen, maar meer een graduele schaal –
meer of minder passend in de geest van de agile waarden.
Feedback
Als we er niet op vertrouwen dat een project goed gaat
verlopen, proberen we in de traditionele (niet-agile) aanpak om
vóóraf alle risico weg te nemen. Er zullen gedetailleerde ont-
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werpen,
plannen en
afspraken worden gemaakt.
Tijdens de uitvoering vormen afwijkingen ten
opzichte van die plannen per definitie een risico. Afwijkingen
worden dus niet geduld. Agile werkwijzen vertrouwen daarentegen vooral op feedback. Men zal al snel vinden dat het onrealistisch en onverstandig is om vooraf alle risico’s weg te analyseren. Er zijn gewoonweg te veel factoren om volledig te kunnen
overzien. Gedisciplineerd werken lost dit probleem op. Alles wat
belangrijk is, wordt het eerst gerealiseerd, moet direct aantoonbaar (door tests en/of demonstraties) een verbetering opleveren en moet aantoonbaar aan alle kwaliteitsnormen voldoen.
Agile methoden gaan ervan uit dat zelfs een klein systeem waarschijnlijk dusdanig complex is dat je het maar beter voorzichtig,
stapje voor stapje, kunt aanpakken. Traditionele methoden
gaan ervan uit dat geen enkel systeem te groot is om volledig en
tot in detail vooraf te kunnen ontwerpen en plannen. Heeft de
commissie-Elias niet aangetoond dat die hooghartigheid elke
keer weer fataal is?
Bij het ontwikkelen van systemen is het eigenlijk vanzelfsprekend om op een agile manier te werken. Hoe die agile
werkwijze er precies uitmoet zien, is afhankelijk van zowel de
organisatie als de te bouwen systemen. Voor een transitie naar
agile werkwijzen moet wel de tijd genomen worden. Die tijd is
niet zozeer nodig om de nieuwe werkwijze aan te leren – die is
eenvoudig – maar vooral om de oude werkwijzen, mechanismen
en reflexen af te leren.

Hamvraag
Wanneer systemen niet zelf gebouwd, maar aanbesteed
worden, is een agile werkwijze veel minder vanzelfsprekend.
Aanbesteding is een vorm van feed-forward, van vooraf precies
bepalen wat er moet gebeuren. Daarmee wordt de kern van agile
werken geraakt. Er kan in een aanbestedingstraject geëist worden dat de leverancier op een agile manier werkt, maar wat is de
waarde daarvan als alle details van tevoren al zijn vastgesteld
of als ‘voortschrijdend inzicht’ gezien wordt als een gewijzigde
opdracht (waardoor de aanbesteding opnieuw moet)? De Commissie Elias stelt: “… dat de rijksoverheid vooral onvoldoende
gebruikmaakt van de ruimte en flexibiliteit die de huidige aanbestedingsregels wel degelijk bieden.” Best Value Procurement
(BVP) wordt vaak genoemd als werkwijze die dergelijke ruimte
– en daarmee agile werken – mogelijk zou maken. Ook bij BVP is
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de
bedoeling
dat er aan het eind van het
inkooptraject wel degelijk een plan afgesproken is om de uitvoering van het project te sturen. De inkoop biedt dan wel ruimte
en flexibiliteit, de uitvoering verloopt nog steeds volgens een
gedetailleerd plan en contract.
Aanbesteden gaat dus zeer lastig samen met specifieke agile
methoden als Scrum. Daarmee is het nog steeds zinvol om vanuit de agile-waarden en -principes op zoek te gaan naar de beste
manier om een aanbestedingsproject uit te voeren. De volgende
regels kunnen daarbij helpen:
•H
 oud de opdracht zo klein mogelijk. De kleinst denkbare
zinvolle oplossing zou de maat van de aanbesteding moeten bepalen.
• E is vroege en regelmatige demonstraties (en betrek daar
zo veel mogelijk mensen bij). Hoewel er waarschijnlijk
maar beperkte ruimte is om aanpassingen door te voeren,
vergroot dit wel het draagvlak en wederzijds begrip.
• E is dat het systeem zo vroeg en zo veel mogelijk geautomatiseerd wordt getest en laat de ontwikkelomgeving,
de testopstellingen en testscripts onderdeel zijn van de
oplevering.
•D
 e simpelste oplossing voor een probleem is altijd de beste oplossing. Dit geldt zowel voor de aanbesteder als voor
de leverancier. De aanbesteder moet één helder doel voor
ogen hebben met zo min mogelijk randvoorwaarden en
architectuur- en technologie-eisen. De leverancier moet
de opdracht krijgen om met zo min mogelijk (nieuwe)
technologie het probleem op te lossen.

Daan Kalmeijer werkt bij het ministerie van Defensie. Hij houdt
zich bezig met architectuur en ontwikkelprocessen.
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Hoe maak je beleid met
aanbestedingen?

n kort bestek

bevorderen door innovatieve producten aan te schaffen en door
functioneel te specificeren.

Een aanbesteding is standaard een procedure
voor het vinden van het beste product voor de
(relatief) laagste prijs. Maar deze kan ook andere
doelstellingen hebben:
Innovatie bevorderen
Door de vraag te specificeren als een probleem waarvoor een
oplossing nodig is en bestaande oplossingen niet voldoen,
besteedt een overheid innovatiegericht aan. Innovatie is ook te

Duurzaamheid
Duurzaam (of maatschappelijk verantwoord) inkopen helpt de
overheid ook de ambitieuze doelstellingen op milieugebied te realiseren. Het Rijk koopt al honderd procent duurzaam in; gemeenten, provincies en waterschappen hopen dit in 2015 te realiseren.

ziet hij. “Het aanbestedingswerk vergt strategisch en beleidsmatig inzicht. Innovatie, duurzaamheid en sociaal ondernemen kun
je alleen toepassen als je in staat bent je te verdiepen in beleidsaspecten. Je moet een gesprekspartner zijn van beleidsmakers
in je organisatie.” Deze capaciteiten ontbreken nu nog te vaak.
Daarnaast zegt hij de ‘businessmentaliteit’ te missen om de toegevoegde waarde van een aanbesteding voor de eigen organisatie helder te maken. “Met die mentaliteit is het nu helaas vaak
slecht gesteld. Aanbestedende diensten weten veelal niet goed
wat ze willen hebben en in welke context.”

Social return
Het bieden van kansen aan zo veel mogelijk mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt wordt sinds 1 juli 2011 door het Rijk
toegepast bij aanbestedingen van ‘werken’ en ‘diensten’ boven
het bedrag van 250.000 euro.

‘Aanbesteders
kennis en
om te

Aanbestedingsprocedures ontwikkelen zich de laatste jaren snel
tot beleidsinstrumenten. De Europese Commissie stimuleert er
thema’s als innovatie, duurzaamheid en sociaal ondernemen mee.
Wat komt er via deze weg van deze thema’s terecht? Volgens Stephan
Corvers, specialist in Europees aanbestedingsrecht, is er vooral op
het gebied van innovatie nog een wereld te winnen.

missen
mentaliteit
innoveren’

Nicole van der Steen

“Aanbestedingen zijn een cruciaal instrument voor beleid”,
meent Corvers. “Maar je moet wel weten hóe je ze moet inzetten. Zeker als het om innovatie gaat, is er bij aanbestedende
diensten te weinig kennis”, zegt de specialist en directeur
van een juridisch adviesbureau dat zijn naam draagt. Corvers
verdiept zich met name in innovatie- en ICT-aanbestedingen
en werd als expert gehoord door de Commissie-Elias over de rol
van aanbestedingen bij het fout lopen van ICT-projecten van de
overheid. Volgens Corvers zijn aanbestedingsprocedures in korte tijd geëvolueerd van een operationeel naar een beleidsmatig
instrument. De aanbestedingsdeskundige meent dat de kennis
bij de aanbestedende diensten niet is meegegroeid. “Aanbestedende diensten moeten een inhaalslag maken.”

Actieve rol
Corvers adviseerde de commissie-Elias om de publiekrechtelijke businesscase in wet- en regelgeving te gieten. “Ik vind dat
nog steeds. De commissie was heel duidelijk in haar aanbevelingen, maar mijns inziens zijn de aanbevelingen op dit onderdeel
te vrijblijvend.” De vraag is of aanbestedende diensten zich nu
wel in beleidsaspecten en publiekrechtelijke businesscases willen verdiepen. Corvers ziet dit echter toch gebeuren: “Voorheen
loonde het misschien om achterover te leunen en zo min mogelijk te doen. Hoe minder je deed, hoe minder faalrisico. Maar
nu is een actieve rol nodig. Overheden moeten met minder geld
hetzelfde doen. Dat kan niet door op dezelfde weg door te gaan.
De loonkosten blijven stijgen; nieuwe technologie inzetten is
een van de manieren om kosten te besparen. En dat betekent ook
dat je soms moet innoveren.”
Er is stimulans vanuit Europa die mogelijk ook een duwtje
in de rug geeft van de aanbesteders. Het Horizon 2020-programma verstrekt subsidies aan innovatieve projecten in Europa
en heeft hiervoor een budget van grofweg 80 miljard euro ter
beschikking, onder meer voor projecten met maatschappelijke
uitdagingen als vergrijzing, migratie en de milieuproblematiek.
De Europese Commissie investeert daarnaast in voorlichting.
Want ook Europa ziet een lacune in de kennis van de aanbestedende diensten. Specialisten binnen het Corvers-team moeten

Geen zin
Er wordt veel meer van de diensten gevraagd dan voorheen,
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Overigens ziet Corvers wel verschillen tussen de diensten. Hij
meent dat aanbestedende diensten die dicht tegen het bedrijfsleven aanzitten of uitvoerende taken hebben veel meer gewend
zijn om in businesscases te denken, zoals Rijkswaterstaat en
semi-publieke organisaties in de energiesector. De basis van een
publiekrechtelijke businesscase is volgens Corvers niet veel meer
dan twee scenario’s tegen elkaar afzetten. “Stel dat je een supercomputer wilt aanschaffen. Dan moet je in staat zijn helder te
maken wat het betekent voor je organisatie als je het niet doet.
En weten wat de meetbare consequenties zijn als je de supercomputer wel aanschaft.” Hij stelt: “Zonder businesscase heeft het
geen zin om een aanbestedingsprocedure in te gaan, zeker als
het om innovaties gaat.”
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deze lacune gaan helpen opvullen. De komende jaren dragen zij
kennis over via een toolkit, workshops en congressen, en bieden
aanbestedende diensten binnen Europa lokale assistentie.
Faalrisico
Corvers heeft contacten met het directoraat van de Europese
Commissie dat over ICT gaat: Communications Networks, Content and Technology (DG CONNECT). Eerder maakte hij deel uit
van een groep experts die op verzoek van de Europese Commissie onderzoek deed en best practices opstelde voor innovatie in
aanbestedingen. De experts keken vooral naar grote aanbestedingstrajecten in de Verenigde Staten. Corvers: “De Verenigde
Staten en Azië lopen ver voor op Europa. Daarvan kunnen wij
veel leren. Als je innoveert, moet je weten hoe je moet innoveren. Er is altijd een faalrisico, maar als je het goed doet, wordt

Aanbestedende diensten
weten veelal niet goed wat ze
willen en in welke context

dat risico een stuk kleiner.” Hij vindt dan ook niet dat innovatie conflicteert met de aanbeveling van de commissie-Elias om
te kiezen voor een bewezen aanpak. “Je hebt vooral een drive
nodig om je organisatie te verbeteren. Je moet weten waarom je
wilt innoveren.”
Innovatiepartnerschap
Europa gebruikt de eerder ontwikkelde best practices in de
huidige aanbestedingsmethodieken. Het eerste onderdeel van
het Europese innovatiemodel waaraan Corvers heeft meegewerkt betreft de aanbesteding van R&D om nieuwe technologie
te ontwikkelen: de PreCommercial Procurement (PCP). Daarna
volgt pas de echte aanbesteding, oftewel de Public Procurement
of Innovation (PPI) op basis van de met PCP ontwikkelde tech-

54

nologie. Voor het PCP-traject beschrijft de publieke organisatie
welk doel ze wil bereiken. Bedrijven krijgen in de eerste design
fase veel ruimte om een oplossing te bedenken. Van de meest
veelbelovende oplossingen wordt een prototype gebouwd.
Vervolgens wordt er met een of twee daarvan een markttest op
kleine schaal gedaan.
Vanaf april 2016 (als de aangepaste Aanbestedingswet van
kracht wordt) bestaat ook de mogelijkheid om een innovatiepartnerschap aan te gaan. In dat geval verbindt de opdrachtgever zich in het gehele traject aan dezelfde partner of partners.
Dat ziet Corvers minder zitten: “Je schermt de markt hiermee
voor langere duur af. Ik geloof dat bedrijven in concurrentie
tot de beste oplossingen komen. Kijk maar naar de Verenigde
Staten.” Aanbestedingstrajecten via een PCP en PPI nemen
afhankelijk van de technologie en de sector al snel drie tot vijf
jaar in beslag. Toch denkt Corvers niet dat deze doorlooptijd de
wendbaarheid van publieke organisaties ondermijnt. “Een goed
bestuurder kan vooruitkijken”, meent hij.
Duidelijke deadline
Soms gaat het voortraject een stuk sneller. Tessa Groenen,
projectmanager bij MVO Nederland, begeleidde een soortgelijk
PCP-traject voor duurzame kleding in de zorg. Na de start van
dit innovatietraject in het najaar van 2013 werd in december
2014 al de eerste sample kledingcollectie gepresenteerd tijdens
het Nationaal Congres Gezonde Zorg. Groenen: “Het hielp dat
we de hele keten aan tafel hadden en een duidelijke deadline
stelden. Het congres was voor alle partijen een ideaal moment
om te laten zien wat de samenwerking had opgeleverd.” De
samplecollectie bestaat uit kleding van milieuvriendelijke stoffen en is innovatief omdat deze de lichaamshouding tijdens het
werk ondersteunt en applicaties bevat die lichaamshouding en
luchtkwaliteit meten. Drie academische ziekenhuizen en een
zorginstelling namen gezamenlijk het initiatief.
Duurzame innovatie
Corvers ziet dat de thema’s duurzaamheid en innovatie
steeds meer in elkaar grijpen, en vindt het een goede zaak dat
een onafhankelijke partner wordt ingeschakeld bij de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. “Vooral op het gebied
van innovatie is er op dit moment weinig vertrouwen tussen
overheid en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven en de overheid zijn
daar beide debet aan. ‘It takes two to tango’. Dus beide sectoren
moeten kritisch naar zichzelf kijken. Een betrouwbare, onafhankelijke partner kan helpen een brug te slaan en daarmee de
innovatie stimuleren en versnellen.”
Via www.eafip.eu geeft de Europese Commissie informatie over het
voorlichtingsprogramma voor innovatie.

n kort bestek

De veelbesproken grote ICT-projecten van de overheid moeten beter, zoveel is wel duidelijk geworden uit het rapport-Elias,
bijvoorbeeld als het gaat om aanbestedingen en contractmanagement. Datzelfde rapport rept ook over de voordelen van
agile werken bij dergelijke projecten: stapsgewijs en wendbaar, zonder dat de invulling vooraf helemaal vaststaat. Maar
aanbesteden en agile verdragen elkaar nogal slecht, constateren Lourens Visser, CIO bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
en voormalig CIO van het Havenbedrijf in Rotterdam, en Joost
Visser, directeur research bij de Software Improvement Group
en hoogleraar Large-Scale Software Systems aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Joost Visser vraagt zich hardop af of aanbesteden en agile
wel samengaan. “De hele industrie verplaatst zich naar agile,
want het is succesvoller.” Voor Lourens Visser, die uitgebreide
ervaring heeft met een agile aanpak in eigen beheer in zijn
vorige baan bij het Havenbedrijf Rotterdam, is het in ieder geval
een lastige uitdaging. “De wet schrijft voor dat je bij aanbestedingen zo specifiek mogelijk moet uitvragen, want dan kan de
markt een goede aanbieding doen. Maar hoe specifieker je bent,
hoe minder agile je bezig bent. Dan ga je eigenlijk zelf de expertrol invullen en helemaal bedenken hoe het eruit moet zien en
vervolgens de markt om een aanbieding vragen. Dat is nou juist
wat je niet wilt. Je moet naar een soort ontwikkelmethode en
daar een partner bij zoeken. Maar dat kan helemaal niet, want
dan weet je niet waarop je moet aanbieden.”
Concurrentie
Aanbestedingsregels zijn erop gericht om concurrentie te
bevorderen, “maar dat is heel wat anders dan dat je de beste
partner selecteert. Dan zou je naar past performance kijken, een
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aantal proof of concepts bekijken en die naast elkaar leggen.”
Zo is voor het Rotterdamse systeem PortMaps een marktuitvraag
gedaan en hebben twee partijen een proof of concept rond een
bestaande case gebouwd. Lourens Visser: “Maar bij de rijksoverheid kan dat eigenlijk al niet. Als je daar een POC wil doen, moet
het al met drie partijen en moet dat vervolgens leiden tot een
vervolgopdracht. Maar hoe ga je dat doen? De beoordelingscriteria moet je vooraf al helemaal hebben bepaald en transparant
toepassen.”
Bij het Havenbedrijf is Lourens Visser de uitdaging dus een
beetje uit de weg gegaan. “Ik geloof zelf ook meer in een soort
co-sourcingmodel. Producteigenaarschap, programmamanagement en projectmanagement komen dan van de opdrachtgever

Hoe specifieker je wordt, hoe
minder agile je bezig bent

en misschien nog een enkele scrum master, maar voor de rest
doe je het samen met een beperkt aantal partijen waar je eisen
aan stelt en bij wie je regelmatig de kwaliteit inspecteert. Het
Havenbedrijf kijkt bijvoorbeeld ook een tijdje goed of mensen
in de scrumteams passen. Maar aanbestedingstechnisch is dat
natuurlijk nauwelijks te doen. Die zachte kant, de aanspreekcultuur, kun je niet vooraf objectiveren en in een aanbesteding
zetten.”
Kwaliteit inbouwen
Maar ‘de hele wereld’ gaat agile werken, dus hoe moet je

Software Improvement Group helpt
momenteel zowel het Havenbedrijf als de
Dienst Justitiële Inrichtingen met dat soort
kwaliteitstoetsen. Lourens Visser: “Dat is
voor ons een heel belangrijke parameter van
projecten. We willen meer zekerheid hebben
over de kwaliteit van de software aan de
dienstverleningskant. Ik ken SIG ook van het
analyseren van businesscases. Belangrijk,
want ik heb nog weinig voorbeelden gezien
van het goed meten van businesscases bij de
overheid.” ICT wordt nog te vaak als ‘dissatisfier’ gezien en te weinig als strategisch.
“Maar bij DJI wordt het inmiddels wél als
strategisch gezien. Niet alleen om oude systemen te vervangen door moderne, gebruikersvriendelijke software, maar ook om ICT
toe te passen in processen als resocialisatie
en behandeling om uiteindelijk de recidive
terug te dringen.”

Lourens Visser van DJI en Joost VIsser van SIG. Foto: De Beeldredaktie

Een steeds groter deel van de
softwareprojecten krijgt een ‘agile’ karakter.
Maar aanbestedingstrajecten eisen vooral
helderheid vooráf. Wat kun je dan wel doen? In
ieder geval de softwarekwaliteit objectief in de
aanbestedingseisen zetten. Een gesprek met
Lourens Visser (DJI) en Joost Visser (SIG).

aanbestedingen dan beter laten verlopen?
Joost Visser kan in ieder geval een belangrijk
aspect benoemen. “Wat naar ons inzicht kan
helpen is goede toetsingscriteria inbouwen.
Je weet dat het misschien ergens vast kan
gaan lopen, maar als je dat toetst, en dat
contractueel afspreekt dat je onder die condities kunt stoppen, is dat een optie. Je kunt
niet toetsen puur tegen bestek, want dat
gaat wijzigen. Maar een van de dingen die wij
propageren is dat je op zijn minst een technisch kwaliteitsniveau van software vastlegt
en daar consequenties aan verbindt.”
SIG kent sterren toe volgens de ISO
25010-norm, die ook steeds vaker in aanbestedingen van overheden wordt genoemd.
Joost Visser: “De norm beschermt enerzijds
de opdrachtgever tegen slechte kwaliteit,
maar er is nóg een effect. Op het moment dat
je objectief kunt laten zien dat de kwaliteit is
weggegleden, krijgen ontwikkelaars hierdoor
de ruimte om een beheersprint te doen en
ervoor te zorgen dat de technische kwaliteit weer op orde komt. Van alleen maar een
functionele deadlinedruk wordt het alleen
maar slechter. Een goede programmeur heeft
daar geen moeite mee.”
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uit de praktijk > SIG

Hoe kom je
tot de beste software?
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Best Value Procurement:
oplossing of

Ook in de ICT-sector is inmiddels ervaring
opgedaan met Best Value Procurement.
Dat lijkt een zinnige route, maar vanuit
de advocatuur komt de bedenking dat de
methode wordt misbruikt om rechtszaken te
ontlopen.

truc?

Fred van der Molen

B

est Value Procurement (BVP) heeft alle ingrediënten
voor een hype. Aan nieuwe managementparadigma’s is
altijd behoefte, de ‘beste waarde’ wil iedereen wel en de grondlegger heeft een oosterse naam: Kashiwagi. Deze Amerikaanse
Japanner (Arizona State University) ontwikkelde in de jaren
negentig van de vorige eeuw een afwijkende visie op het contracteren van leveranciers.
Dat was de periode waarin bedrijven en overheidsorganisaties efficiëntiewinst zochten door steeds meer activiteiten uit te
besteden. Ze werden daardoor steeds afhankelijker van externe
partijen. De natuurlijke reactie daarop was meer controle: aanbestedingen en contracten met eindeloze lijsten met vereisten
en voorwaarden.
Kashiwagi betoogde dat die enorme behoefte aan controle
averechts uitpakt. De opdrachtgever krijgt wat hij verdient met
dit georganiseerde wantrouwen: geen meedenkende partners die hun expertise optimaal inzetten, maar afwachtende,
berekenende leveranciers die zo minimaal mogelijke prestaties
leveren. Centraal moet niet staan het vinden van de goedkoopste leverancier, maar de beste. Dat is de partij die de hoogste
waarde voor de laagste prijs kan leveren.
Ervaren gids gevraagd
Bij de Best Value-aanpak (Nederlandse naam: prestatieinkoop) wordt de leverancier erkend als expert. Een veelgebruikte metafoor is die van het beklimmen van een berg. Wat
doe je als bergbeklimmer in onbekend gebied? Een gids huren
en die vertellen welke route hij moet nemen, welk gereedschap
hij moet gebruiken, waar hij moet pauzeren en hoeveel proviand
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hij moet inslaan? Of huur je een zeer ervaren bergbeklimmer in
en laat je je door hem naar de top leiden?
Bij BVP zoekt de opdrachtgever naar de expert die de beste
prestatie kan leveren. Daarbij horen termen als ‘vertrouwen
geven’ en ‘loslaten’. De BVP-aanpak kent vele gedaanten, maar
een vast onderdeel vormen interviews met sleutelfiguren die
het project gaan uitvoeren. Veelal wordt opdrachtnemers ook
verzocht een inschatting te maken van de kansen en risico’s
van hun aanpak, het zogeheten RAVA-plan (Risk Assessment
Value Added); ook dat levert inzicht in het expertiseniveau van
de leverancier. De beoogde opdrachtnemer onderbouwt zijn
plannen en werkt die in detail uit. Dat levert een dossier met
‘dominante informatie’ op in plaats van de afvinklijsten uit de
traditionele aanbesteding. Anders dan de naam suggereert,
beperkt de BVP-methodiek zich niet tot de inkoop, maar beslaat
die de hele voorbereidingsfase.
Rijkswaterstaat
Kashiwagi heeft school gemaakt. Rondom hem en zijn BVPmethodologie heeft zich een heel ecosysteem ontwikkeld met
boeken, workshops, opleidingen, adviesbureaus en gecertificeerde experts. In Nederland brak BVP door nadat Rijkswaterstaat het vanaf 2009 toepaste bij de Spoedaanpak Wegen.
Sindsdien hebben Nederlandse overheden naar schatting al
enkele honderden projecten ingekocht via de Best Value-aanpak. Sinds enkele jaren doen ze dat ook bij de inkoop – vaak de
meer complexe – van ICT-oplossingen.
Dat was enorm wennen, bekent Jeannine Peek, directeur
van Dell Nederland. Dell doet jaarlijks mee met een groot aantal

Traditioneel

BVP

Opdrachtgever is de expert
en neemt veel besluiten

 pdrachtnemer is de expert en zorgt
O
dat opdrachtgever zo min mogelijk
besluiten neemt

Veel communicatie

Zo min mogelijk communicatie

Gebruikmaken van veel
details

Gebruikmaken van dominante
informatie

(laagste prijs)

Laag rendement leveranciers Reëel rendement leveranciers
Verplaatsen van risico’s

Beheersen van risico’s

Verrast door verstoringen

Zoeken naar oplossingen voor
verstoringen

Vertrouwen aanbieder op
blauwe ogen

Aanleveren van aantoonbare feiten
als bewijs voor kunnen

Denken vanuit het ik

Denken vanuit het wij (win-win)

Management, inspectie en
controle

Luisteren, observeren en stroomlijnen
Bron: Nevi (www.nevi.nl)
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aanbestedingen. Peek: “Daar zitten heel veel traditionele bij.
Maar voor de meer complexe gunningen zien we sinds een jaar of
twee steeds vaker een BVP-aanpak. Bijvoorbeeld voor een oplossing voor identity access management of een nieuw datacenter.
In eerste instantie ging ons dat niet goed af. We hadden geen
idee hoe we dat moesten aanpakken. Maar nu we doorhebben
hoe je het aanpakt, beginnen de successen te komen.”
Peek ziet inmiddels vooral de voordelen. “Bij BVP krijg je
veel meer ruimte om je eigen visie, je eigen expertise in te
brengen. Je bent intensiever in gesprek met elkaar. Dat draagt
bij aan betere oplossingen. Het nadeel van de traditionele
aanbesteding is dat je lijstjes met specificaties moet afwerken.
Als je aan één specificatie niet voldoet, kan dat een knockoutcriterium zijn, zonder dat verweer mogelijk is. Maar daarmee
beperk je een leverancier in het vinden van de beste oplossing.
Je kunt bijvoorbeeld afvallen omdat er in je computers geen
drie, maar twee USB-poorten zitten. Maar wat is de reden dat er
zoveel poorten nodig zijn? En zijn daar geen goede of wellicht
betere alternatieven voor? Bij commerciële opdrachtgevers
maak je meer een gezamenlijke analyse van het probleem en doe
je vervolgens een voorstel voor het beste design. Dat mag bij de
overheid vaak niet. Daar stellen grote leveranciers zich op in. Je
ziet dat ze heel goed worden in het minimaliseren van knockoutcriteria of het verzamelen van zo veel mogelijk punten, maar
dat leidt niet noodzakelijk tot de optimale oplossing. Het feit
dat je bij de BVP-methodiek met elkaar in gesprek gaat, daar ben
ik heel positief over.”
‘Nationaal fraude-instrument’
Een stuk minder enthousiast is advocaat en aanbestedingsspecialist Petra Heemskerk, werkzaam bij CMS Derks Star Busmann. “Ik heb helemaal niets tegen BVP, maar in Nederland is
het een trucje geworden om aanbestedingen vlekkeloos, dat wil
zeggen zonder korte gedingen, te laten verlopen. Als middel om
juridische escalatie te verminderen zal het best succesvol zijn,
maar niet als het gaat om het selecteren van de expert. De hele
hype gaat over aanbesteden, maar BVP hoort vooral te gaan over
contracteren!”
Volgens Heemskerk wordt de term BVP in Nederland misbruikt. “Laatst was er een BVP-aanbesteding en de aanbestedende partij stelde als eis: in uw voorstel mag u geen enkele
optimalisatie meenemen. Toen mijn cliënt aangaf wel verbeteringen te willen voorstellen, kreeg hij te horen dat hij dan zou
worden uitgesloten. Het heet dus BVP, maar het heeft er niets
mee te maken. Het heeft er nog niet naast gelegen op de plank.”
Een groot bezwaar vindt ze dat er subjectiviteit sluipt in de
gunning. “Veel van mijn cliënten noemen BVP het ‘nationale
fraude-instrument’. Dat komt omdat interviews een belangrijke
rol spelen bij de selectie. Dat is prettig voor de opdrachtgever.
Degene die hij het leukst vindt, krijgt de maximale score. Maar
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het is ook buitengewoon subjectief en weinig transparant. Je
krijgt er nooit je vinger achter. Een cliënt van mij won laatst een
aanbesteding op alle objectieve factoren, maar kreeg voor het
interview een zes. Nummer twee scoorde daar een tien en won
daardoor alsnog. Dan kun je naar de rechter gaan, maar dat is bij
voorbaat weinig kansrijk. De rechter kan dat niet controleren.”
Rechtszaken rond BVP-projecten zijn inderdaad zeldzaam.
Maar Wiebe Witteveen, inkoopmanager bij Rijkswaterstaat,
ontkent in een interview in Cobouw dat BVP leidt tot subjectieve
beoordelingen. Hij beschrijft de werkwijze bij de aanbesteding

Veel van mijn cliënten
noemen BVP het ‘nationale
fraude-instrument’

van de Hemelrijkse Waard en een aantal ingenieursdiensten.
Daarbij zijn volgens hem allerlei waarborgen ingebouwd om elke
zweem van vriendjespolitiek of subjectief gedrag te vermijden.
De schriftelijke beoordelingen gebeuren anoniem en de interviews worden door vier of vijf mensen onafhankelijk van elkaar
beoordeeld. “We motiveren elk cijfer en gaan ook in gesprek met
de afvallers over de sterke en zwakke punten. Daarin verschilt
een BVP-aanbesteding overigens niet van andere aanbestedingen”, aldus Witteveen in Cobouw.
Jeannine Peek ziet een ander potentieel gevaar van BVP: “De
huidige leveranciers hebben snel een voordeel als het gaat om
de meeste waarde toevoegen aan een bestaande ICT-omgeving.
Dat is op zich reëel, maar de overheid moet voorkomen dat
nieuwkomers of kleine leveranciers daardoor niet meer aan bod
komen.”

Digital.
Two steps
ahead
De manier waarop overheden werken, verandert voortdurend, net als de verwachtingen van burgers en bedrijven. De meeste overheidsorganisaties onderkennen de
noodzaak om digitaal te transformeren en met behulp
van digitale technieken burgers en bedrijven beter te
bedienen. Bestuurders komen in deze transformatie wel
voor een aantal uitdagingen te staan. De juiste digitale
oplossingen kunnen uw organisatie helpen op weg naar
de status van ‘digitale volwassenheid’. Ontdek hoe u ze
kunt gebruiken om digitaal te transformeren.

Voor meer informatie
Remko Reinders
Digital Customer Experience lead
remko.reinders@capgemini.com
Tel. 06 5246 4563
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Slimmere ICT helpt
Met verder geoptimaliseerde ICT-systemen
treden de Nederlandse Spoorwegen de
uitdagingen van de toekomst tegemoet.
Zo krijgen de 18.000 medewerkers de
beschikking over nieuw ingerichte werkplekken.
“Uiteindelijk willen we met verbeterde ICT een
flexibelere en slimmere organisatie creëren”, zo
schetst NS’ CIO Hessel Dikkers de ambities.

V

oor de Nederlandse Spoorwegen is een optimaal functionerende ICT van enorm belang. “De impact van een
ICT-storing in een van de kritische systemen op onze business
is groot”, bevestigt Hessel Dikkers, Chief Information Officer bij
de NS. “Zodra bepaalde ICT-systemen niet meer functioneren,
staan de treinen stil. Door de complexiteit van onze systemen is
er vervolgens een lange tijd nodig om alles weer aan de gang te
krijgen. Daarnaast is ICT essentieel voor het genereren van onze
inkomsten, nu al onze kaartjes elektronisch zijn. Valt het in- en
uitchecksysteem uit, dan vindt er geen verrekening meer plaats.”
Slimmere ICT
Een kapotte overwegboom of een defecte trein; storingen
zijn nooit volledig uit te bannen. Wel kan de NS de hersteltijd bij
storingen verkorten. “Dat is een van onze uitdagingen voor de
toekomst. Een andere ligt bij de jaarlijkse groei van het aantal
reizigers, met name tijdens de spitsuren. Ondertussen neemt
het aantal kilometers rails niet in gelijke mate toe. Dus om de
reizigers te kunnen bedienen moeten we – naast het slimmer
omgaan met storingen – ook slimmer gebruikmaken van de
beschikbare rails. Dat lukt alleen met het inzetten van slimmere
ICT.”
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NS de toekomst in

Nieuwe werkplekken
Daarom maakt de NS de komende tijd op verschillende terreinen een optimalisatieslag. Bijvoorbeeld door het vernieuwen
van de werkplekken van de circa 8.000 medewerkers op kantoor
en de 10.000 mensen op de treinen. “Ons nieuwe werkplekconcept is gestoeld op verschillende pijlers”, zegt Dikkers, uitkijkend over Utrecht Centraal. “Zo groeit de verwevenheid tussen
het plaats- en tijdonafhankelijk werken en de fysieke werkplekken. Daarnaast zien we de toenemende behoefte aan het delen
van data ten opzichte van het lokaal opslaan van informatie. In
de toekomst gebruiken we nog meer cloud- en internetgerelateerde ICT-oplossingen.”

waarop het eenvoudig is om toepassingen toe te
voegen of te verwijderen. Dat kan heel snel, door
een app direct uit de appstore te downloaden. De
mogelijkheden worden zo ongekend. Uiteindelijk
willen we met verbeterde ICT een flexibelere en
slimmere organisatie creëren.”
Partner
Na een aanbesteding werd KPN de partner die
de NS bijstaat bij de inrichting en het beheer van
de nieuwe werkplekken. “Alle leveranciers investeren op dit gebied en proberen aan te haken op de
laatste ontwikkelingen”, aldus de CIO. “Wij vonden
dat KPN een voorsprong op andere partijen had, in
prestaties en qua visie. KPN ziet hoe de webwereld
en de on-premisewereld bij elkaar komen, maar
ook hoe je op een serieuze manier mobiel naast de
fysieke en de virtuele werkplek neerzet. Achter al
deze mogelijkheden hangt één administratie, wat
het erg overzichtelijk maakt.”

Informatiebehoefte
“We constateren bovendien dat de mobiele wereld van
tablets en smartphones steeds sterker integreert met de klassieke werkstations. Binnen ons bedrijf bestaan heel veel mogelijkheden voor het gebruik van mobiel. Niet alleen onze reizigers
hebben continu behoefte aan informatie, dat geldt ook voor
onze medewerkers. We kunnen tevens een enorme slag slaan
in het gebruik van big data in combinatie met mobiele toepassingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze machinisten nu tijdens
hun werk direct feedback geven over energiezuinig rijden. Op
die manier besparen we substantieel op onze energiekosten.”

Transitie
Inmiddels is een transitieteam met medewerkers van NS en KPN druk bezig om de overgang
naar de nieuwe werkplekken voor te bereiden. De
daadwerkelijke start van de transitie staat gepland
voor augustus 2015. “De uiteindelijke voltooiing
van het proces is begin volgend jaar. Gezien onze
schaalgrootte is dit een vrij ambitieuze termijn.
Sowieso starten we met enkele pilots, te beginnen
met afdelingen met het minste risico wanneer er
storingen zouden optreden. Met processen die van
invloed zijn op het rijden van de treinen zijn we
iets voorzichtiger bij het uitrollen van de nieuwe
situatie”, aldus Hessel Dikkers.

Ongekende mogelijkheden
Het eenvoudig kunnen switchen van mobiel naar een desktopvariant – en alles wat daartussen zit – is volgens Dikkers wel
essentieel: “Het moet mogelijk zijn om on-premise te werken,
in de cloud of juist een mix van beide oplossingen te gebruiken.
Dat betekent dat er een goede integratie van deze varianten
noodzakelijk is. Daarom moet de technische infrastructuur aan
bepaalde vereisten voldoen. Ook willen we snel kunnen inspelen
op de continue stroom aan upgrades voor onze ICT-oplossingen.
Juist daarom kiezen we standaard voor flexibele werkplekken,
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parkeren met
p a r t n e r
P e g a s
MKB Brandstof

A

ls een organisatie flexibeler wil worden en snel nieuwe
wensen wil kunnen realiseren, moeten processen vlot en
met minimale inspanning kunnen worden opgezet en aangepast. Dat is precies wat BPM Company mogelijk heeft gemaakt
bij MKB Brandstof. “Het bedrijf is organisch vrij snel gegroeid,
maar zijn automatisering was nog heel erg als eilandautomatisering vormgegeven”, vertelt Eelco Vissinga, directeur van
BPM Company. Er was een back-endsysteem waarin de tanktransacties werden vastgelegd en waarmee het maandelijkse
facturatieproces werd uitgevoerd. Het bedrijf maakt ook gebruik
van allerlei dienstverleners, zoals Graydon, dat kredietwaardigheidschecks uitvoert voordat iemand echt klant kan worden. Bij de Kamer van Koophandel wordt nagegaan of iemand
tekenbevoegd is. En dan is er nog Travelcard, dat uit naam van
MKB Brandstof de fysieke tankpas verstrekt. Aan de ‘voorzijde’
is er de website waarop de klant zich kan aanmelden, naast
een klantportaal waar bestaande klanten een aantal gegevens
kunnen raadplegen. Maar dat alles werkte niet optimaal samen.
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Vissinga: “Wat eraan ontbrak was de mogelijkheid snel verder te
kunnen groeien en nieuwe diensten te kunnen toevoegen, zonder daarvoor ook meteen de organisatie fors te laten groeien. De
processen moesten vergaand geautomatiseerd over die eilanden
heen.”
In fasen
Als organisatie is MKB Brandstof met dertig medewerkers
niet zo groot. Maar de volumes zijn fors; er gaat jaarlijks inmiddels 200 miljoen liter brandstof door de administratieprocessen. Maar voor een groot ICT-project was geen ruimte. Toen BPM
Company met de Pega-software door de selectieronde kwam,
koos deze dan ook voor een gefaseerde aanpak. Vissinga: “We
zijn begonnen met de automatisering van het aanmeldproces
voor nieuwe klanten. Daar zat een aantal stappen in die veelal
handmatig werden afgehandeld. Mensen meldden zich aan op
de website, maar in de backoffice werd die informatie handmatig
in spreadsheets bijgehouden. We hebben het hele proces geautomatiseerd en gekoppeld aan de website zodat die informatie automatisch binnenkomt en de checks worden uitgevoerd.
Vervolgens wordt het proces in gang gezet.” De volgende fasen
waren het SEPA-compliant maken van de processen, het toevoegen van functies aan het klantportaal (zoals het melden van
verloren tankpassen – dat moest voorheen via het callcenter of
schriftelijk), en de optimalisatie van financiële processen.
Wijzigingen
Het bestaande ICT-landschap van MKB Brandstof is daarbij

MKB Brandstof
Het bedrijf MKB Brandstof is
opgezet rond de MKB Brandstofpas,
waarmee inmiddels ruim 80.000
mkb’ers en zzp’ers overal kunnen
tanken, autowassen en parkeren.
De transacties worden gebundeld op
één maandelijkse verzamelfactuur.
Om flexibeler te worden en beter
de concurrentie met andere partijen aan te kunnen – bijvoorbeeld
met nieuwe diensten als parkeren
– wilde MKB Brandstof zijn ICT-systemen aanpassen. Dat resulteerde in
de inzet van de Pega-applicatielaag
voor business process management
(BPM), die tussen de bestaande
back-endsystemen en de website
van MKB Brandstof is gezet. Pegapartner BPM Company ontwikkelde
en implementeerde de Pega-software en blijft betrokken bij verdere
aanpassingen.

BPM-tussenlaag
werkt voor mkb
én voor overheid
MKB Brandstof kan met behulp van
een extra softwarelaag veel sneller en
makkelijker verder groeien en nieuwe
diensten toevoegen. Pegasystemspartner BPM Company legt uit waarom
daarbij de grootte van een bedrijf er niet
zoveel toe doet.

y s t e m s

intact gebleven. Er is alleen stapsgewijs procesfunctionaliteit
uit de back-endsystemen gehaald en naar de Pega-proceslaag
overgebracht. In die laag zijn vervolgens veel makkelijker proceswijzigingen aan te brengen – ook door de eigen medewerkers.
Daarbij valt te denken aan vernieuwingen als het afrekenen bij
parkeergarages of de elektrische laadpaal. Een aantal medewerkers van MKB Brandstof is inmiddels getraind in het beheer van
de Pega-omgeving en het doen van kleine aanpassingen. Voor
grotere aanpassingen wordt BPM Company erbij geroepen. Vissinga: “Dat is een kwestie van schaalgrootte.”
Overheid
De parallel met de overheid is eenvoudig te trekken. “MKB
Brandstof heeft een relatief kleine organisatie, maar vaak gaat
het bij de overheid ook zo”, zegt Jan Willem Boissevain, Account
Executive bij Pegasystems. “Die heeft gewoon die flexibele laag
nodig. De overheid zet nogal in op het vervangen van de backofficesystemen, maar de Belastingdienst is er bijvoorbeeld al achter dat ze dat beter niet kunnen doen. Het komt uiteindelijk neer
op een flexibele tussenlaag die je in staat stelt te veranderen.
En het leggen van verbindingen is typisch iets wat met Pega heel
goed kan, evenals klein beginnen en vervolgens agile ontwikkelen, stapje voor stapje.”
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BPM Company is een softwareconsultancybedrijf met business
process management (BPM) als vertrekpunt. Het bedrijf is sinds 2011
partner van Pegasystems en heeft
zich vooral gespecialiseerd in de
inzet van de Pega-software, op basis
van het Pega7-platform. De consultants zijn dan ook door Pegasystems
gecertificeerd. Inmiddels telt BPM
Company achttien consultants die
ook bij grotere bedrijven als Rabobank en Achmea worden ingezet.
Jan Willem Boissevain, account
executive van Pegasystems: “BPM
Company is een typisch nichebedrijf
met hoogwaardige consultants die
snel kunnen acteren. En die binnen
tijd en budget opleveren.”

65

K I N G

de noodzakelijke verbindingen tussen
allerlei regelingen en wetten op sociaal
gebied.

Van buitenboordmotor
naar machinekamer
VNG haalt KING ‘naar binnen’ om uitvoeringskracht centraal te stellen
Nu gemeenten steeds
meer het voortouw nemen
om een moderne ‘nabije
overheid’ te worden,
kunnen bestuurders de ICTen uitvoeringsaspecten
daarvan niet op afstand
houden. Dat is een
belangrijke reden om KING
in de VNG te laten opgaan.
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G

rote veranderingen in i-land
komen eraan. Bij oppervlakkige
beschouwing gebeuren er niet zo voor de
hand liggende dingen: de VNG haalt KING
de organisatie in, het kwaliteitsinstituut
dat zich voornamelijk richt op informatie
en implementatie. En bij BZK wordt de
directie Burgerschap en Informatiebeleid ondergebracht bij andere onderdelen van het ministerie. De vraag die dan
opkomt is: we leven steeds meer in een
informatiemaatschappij en de specialisten bij uitstek worden minder zichtbaar.
Is de missie dan voltooid? Heeft het
kwaliteitsinstituut zijn missie volbracht
en is de informatievoorziening van de
gemeenten inmiddels helemaal op orde

en toekomstbestendig?
Je hoeft de krant maar open te slaan
om te weten dat dát nou echt te vroeg
gejuicht is. Gemeenten zijn volop bezig
met het uitvoeren van hun nieuwe taken
en denken hard na over nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden.
De informatievoorziening en alles wat
daarmee samenhangt is nog volop in ontwikkeling. De problemen die de SVB had
met uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten zijn grotendeels terug te
voeren op informatieproblemen (zijn de
facturen rechtmatig) en ICT-problemen
(het waren er wel erg véél). Ook de uitbetaling door gemeenten zelf is nog niet af.
En dan hebben we het nog niet eens over

De casus SVB is veelzeggend voor de
beweging die gemeenten willen maken.
Larissa Zegveld, directeur van KING: “De
klassieke benadering van de overheid,
met name het Rijk, is top-down. Regering
en Kamers kwamen een plan overeen, en
een instantie, bijvoorbeeld de gemeente,
mag het uitvoeren. De gemeenten zelf
probeerden dan te lobbyen voor zo veel
mogelijk bewegingsruimte en zo veel
mogelijk geld. Signalen uit de uitvoeringspraktijk werden genegeerd en als
het helemaal misging kostte dat een
bewindspersoon de kop. Of er kwam
later een enquête. Maar de gemeenten
draaien dit principe nu om. In de eerste
plaats door te claimen dat zíj de meest
nabije overheid zijn voor alle inwoners
en bedrijven, en dat initiatieven dus ook
van hen kunnen uitgaan. En in de tweede
plaats door de kennis van de medewerkers die weten hoe het gaat, mee te laten
spelen in de besluitvorming.”
En in zo’n beweging moet je soms
grote beslissingen nemen. Ten overstaan
van de medewerkers van KING gebruikte
Jantine Kriens, directievoorzitter van de
VNG, een metafoor die veelzeggend is. Ze
zei dat KING was opgericht als buitenboordmotor van de VNG, maar nu naar
de machinekamer van de VNG zelf moet.
Eerder al had Kriens gezegd dat de uitvoeringskracht van gemeenten centraal
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Larissa Zegveld, directeur van KING: “De
klassieke benadering van de overheid,
met name het Rijk, is top-down. Maar de
gemeenten draaien dit principe nu om”.
moest komen te staan. Dat was het begin
van een ommezwaai.
Larissa Zegveld hierover: “Dat is voor
ons en ook voor de VNG wennen. KING
bedient andere doelgroepen dan de VNG,
meer de uitvoerders en de ICT-specialisten. Dat zijn doelgroepen waar bestuurders zich vroeger toch wat verre van
hielden. Maar zonder de bestuurders gaat
het echt niet lukken om een 21e-eeuwse
omgeving te creëren. De nieuwe VNG richt
zich steeds meer óók op de gemeentesecretarissen en de directeuren Publieksdiensten, ICT en Burgerzaken. En in praktische zin gaat het werk gewoon door: wat
we als KING doen gaat deel uitmaken van
de producten en diensten van de VNG. En
wie ons belt, krijgt trouwens nu al het KCC
van de VNG aan de lijn.”
Theo Peters, teamleider GEMMA, is
ook positief. “Er wordt volop nagedacht
over de wijze waarop we onze gezamenlijke kennis kunnen inzetten om gemeenten
goed te ondersteunen. Ons werk gaat veel

over standaardisatie, zoals bij GEMMA.
Maar ook door ons werk aan de softwarecatalogus, waarmee gemeenten veel meer
kunnen zien over hun software, elkaar
kunnen raadplegen en uiteindelijk een
sterkere partij tegenover de leveranciers
kunnen worden. Juist de samenvoeging
met de VNG kan ons nog helpen meer en
meer ook bij bestuurders tussen de oren
te krijgen wat we doen en hoe belangrijk
een solide basis van informatie en informatievoorziening is. En hoe nodig dat is
bleek wel uit een naam die men voor ons
bedacht had: VNG ICT en Infrastructuur.
Klinkt mooi, maar ik moest wel uitleggen
dat we aan fysieke infrastructuur héél
weinig doen.” Al horen goede standaarden en afspraken over onder andere
beveiliging ook tot de ICT-infrastructuur.
Ingrid Hoogstrate, hoofd Inzicht en
Sturingsadvies van KING, hoeft minder uit te leggen: “De vernieuwde site
Waarstaatjegemeente is zo toegankelijk
geworden; iedereen die iets over een
gemeente wil weten kan erop terecht.
En de data zijn gebruikt voor de eerste
van een jaarlijkse publicatie, samen
gemaakt door VNG en KING: De staat van
de gemeente. Waarbij wij de gegevens
leverden en soms de statistische duiding
deden, en onze VNG-collega’s de politiekbestuurlijke aspecten belichtten.”
De veranderingen gaan enige tijd
vergen, maar tijdens de verbouwing gaat
de verkoop gewoon door, zoals dat in de
detailhandel heet.
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Worden ambtenaren vervangen door robots?

De media verdringen
zich om technologieën
met menselijke trekken
en voorspellen met veel
aplomb een massale
opkomst van robots. Ook
bij de overheid? Staan
we straks oog in oog met
overheidsdienaren die
geen koffie drinken, nooit
pauzeren en geen looneis
formuleren?
Door Cyriel van Rossum
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n de volksmond zijn robots in feite schijnbaar bezielde apparaten.
Van domme robots, of ze nu maaien, lassen of stofzuigen, kijken
we niet meer op, en voetbalrobots zijn eerder koddig dan een sensatie. Er
is eigenlijk ook niet zoveel aan te beleven. Ze mogen niet eens meer de
naam robot dragen, althans volgens de definitie van Vanessa Evers, hoogleraar sociale robotica aan de TU Twente. “Een robot kan de omgeving waarnemen, analyseert en interpreteert, neemt zelf de beslissing hoe erop te
reageren en onderneemt een fysieke actie.” Het zijn dit soort intelligente
robots die momenteel gehypet worden, in een melange van verwondering
en angst. “De media hebben de neiging om die angst te benadrukken en
te voeden”, zegt Evers. “Ik zie om mij heen veel minder reserves en bange
gedachten dan de media ventileren.”
Het zal niet lang duren tot domme robots overal opduiken waar ze de
mens smerig, gevaarlijk, monotoon en tijdrovende fysieke arbeid uit handen kunnen nemen. Robots die tomaten plukken, ramen zemen, daken,
riolen en dijken inspecteren of gemeenteplantsoenen wieden. Robots
waarover de meeste mensen zich niet erg druk zullen maken, afgezien van
de vrees voor werkgelegenheidsroof. Het is de slimme technologie die de
gemoederen veel meer zal verhitten.

hij. “De angst dat de machine het zal
winnen van de mens is diepgeworteld.”
In het Westen duikt de robot al sinds
de jaren vijftig van de vorige eeuw op
in films en strips als een destructieve
vijand, terwijl hij in mangastrips vaak
juist een heldenrol speelt en wordt
neergezet als een vriend door dik en
dun, een loyale buddy. In Zuidoost-Azië
is de houding ten opzichte van techniek al eeuwen fundamenteel anders
dan in het Westen. Al in de achttiende
eeuw vermaakten welgestelde Japanners
zich met mechanische poppen die thee
kwamen brengen of een goochelact ten
beste gaven. Het is ook tekenend dat
robotprogrammeurs in Japan er zeer veel
eer in leggen robots te laten dansen en
converseren.
Dat Japan de afgelopen decennia
ver voorliep op het Westen is volgens
Van Poelvoorde ook te verklaren uit de
demografie. “De vergrijzing is er een nog
groter probleem dan bij ons. De zorgvraag is enorm, ze hebben geen keuze.
Single job robots, die bepaalde huishoudelijke taken kunnen uitvoeren, zijn al
heel normaal, maar ook de sociale robots

Onbemind
Technologie is in de westerse wereld ambivalent. Enerzijds opent ze
nieuwe verschieten van een betere toekomst, anderzijds boezemt ze angst
in. De risico’s en kansen vechten om voorrang, zeker als het om robotica
gaat. Randall van Poelvoorde, van oorsprong marketeer, richtte met compagnons zeven jaar geleden Robots.nu op, een bedrijf dat de onbekendheid
en onbemindheid van nieuwe technologie tracht weg te nemen. “Het is de
meeste mensen niet duidelijk wat robotica is en wat die gaat doen”, zegt

Nummer 15 - juli 2015

69

Beeld: filmposter van de speelfilm Chappie uit 2015. Een film over robots met menselijke trekken.

Al het werk
naar de knoppen

Watson
De meest indrukwekkende prestatie
van kunstmatige intelligentie tot nu toe
werd geleverd door Watson van IBM. Een
denkmachine die op basis van alle mogelijke ongestructureerde en gestructureerde input – of het nu om twitterfeeds,
spreadsheets, opgenomen gesprekken
of wetenschappelijke rapporten gaat –
gevolgtrekkingen maakt en hypotheses
kan produceren, keurig netjes voorzien
van een betrouwbaarheidsindicatie en
het uitgewerkte denkproces waarop die
hypothese is gebaseerd. Daarin zijn alle
onzekerheden die hij is gepasseerd terug
te lezen. Was de befaamde schaakrobot
Deep Blue nog een idiot savant, Watson
stal de show door in de populaire kennisquiz Jeopardy! de allerbeste spelers te
verslaan.

De angst dat
de machine
het zal winnen
van de mens is
diepgeworteld
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Nederland aan de top?
zijn nu aan een razendsnelle opmars bezig.” Sociale robots zijn machines
die de mens gezelschap houden en ze mentaal en lichamelijk in beweging
houden.

maken voor menselijk contact met cliënten, terwijl het lichamelijke werk
door een robot wordt gedaan”, aldus Evers. Maar zij biedt anderzijds ook
de kans om flink op arbeidskrachten te bezuinigen.

Cloudrobots
De opmars van de robots is niet alleen te danken aan revolutionaire
ontwikkelingen op het gebied van de mechanica – de materialen en de
motortjes zijn in rap tempo veel goedkoper geworden – maar ook, of beter
vooral aan softwareontwikkelingen. Spraakherkenning is spectaculair verbeterd, kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich stormachtig en de cloud
opent werelden waarin compacte robots alwetend lijken, zelf redeneren en
zelf leren. Het ligt voor de hand dat de wetenschap delicate mechanica en
humanoïde intelligentie op termijn zal verenigingen in één robot.
“De overheid trekt zich al jaren steeds verder terug in internet. Daarmee volgt ze een trend die overal in de dienstensector is waar te nemen”,
aldus Van Poelvoorde. “Een analogie met commerciële callcenters ligt zeer
voor de hand. Die worden in hoog tempo gestript van mensen. Je zult
steeds vaker een kunstmatige dienstverlener aan de lijn krijgen.”
Het is een fluitje van een cent om een computer te laten herkennen
of een klant zijn geduld verliest of al opgefokt is als hij belt, en die dan
vervolgens vriendelijk door te verbinden met een medewerker van vlees
en bloed. Van Poelvoorde denkt dat de tijd niet ver is dat een overheidsdienst als de Belastingtelefoon zich van soortgelijke technologie gaat
bedienen. “De mensen die daar aan de telefoon zitten worden nu compleet
overvraagd. Ten eerste kan een normaal mens nooit het hele fiscale veld
overzien, daarvoor is het te complex en te veranderlijk. Ten tweede krijgt
de dienst doorgaans volstrekt ongestructureerde vragen van mensen die
vaak zelf niet eens weten wat ze precies willen vragen. Het is niet voor
niks dat de Belastingdienst telefonische info nooit zwart op wit vastlegt
in een mailtje. De kwaliteit van hun informatie is daarvoor gewoon niet
betrouwbaar genoeg en kan het menselijkerwijs ook nooit zijn.” Dit soort
taken komt het meest in aanmerking voor ‘robotisering’.

Zorgsector
In de media is veel aandacht voor de robotjes die nu opduiken in de
ouderenzorg. Robotjes die liedjes zingen, kopjes geven, meejuichen bij
een doelpunt, gelukzalig kunnen reageren op knuffelen, kortom de rol
van huisvriendje/huisdiertje kunnen vervullen. Tijn van der Zant, lector robotica aan de Hogeschool Windesheim in Almere en oprichter van
de startup Brobotix, krijgt een sik van de opgewonden verhalen over de
huidige generatie zorgrobots. “Ik noem het fantasierobots: poppetjes die
maar heel weinig kunnen. Met heel dure armpjes die misschien wat kleine
taakjes kunnen uitvoeren, maar die in feite heel gevaarlijk zijn. De Zorarobot doet van alles, maar er zit gewoon iemand achter die hem bestuurt.
Filmpjes van een robot die een handdoek opvouwt, worden versneld afgedraaid, want anders zou je meteen opvallen hoe krukkig dat gaat. Ja sorry,
ik moet even debunken want ik ben die grote verhalen zat.” Van der Zant
werkt aan een ‘echte’ zorgrobot: een rijdend pilaartje zonder gevaarlijke
uitsteeksels, en met een pad die een zelfgekozen avatartje laat communiceren met de oudere en hem of haar coacht om dingen zélf te doen. Zo’n
‘padbot’ is al te koop voor een paar honderd euro. Brobotix stopt hem vol
met zorgzame software.
Van der Zant is er zeker van dat er ambtelijke robots komen. Al was
het alleen al voor de 1,3 miljoen laaggeletterden. “Maar van een overheid
die niet eens een minister van ICT heeft, moet je niet verwachten dat ze
daar op korte termijn mee komt.”

Politieke vraag
Van Poelvoorde denkt niet dat dat proces binnen afzienbare tijd zal
leiden tot robotambtenaren in de publieke ruimte. Hij vindt een brede
opmars van robotisering in het onlinecontact tussen burger en overheid
daarentegen meer dan aannemelijk.
Ook Vanessa Evers rekent robots achter de balie niet tot het meest
waarschijnlijke scenario. “Mensen komen toch vooral aan de balie omdat
ze iets online niet voor elkaar krijgen. En als je daar al een robot zou
neerzetten, zal er toch altijd nog een mens stand-by moeten blijven, want
een robot kan alleen werken vanuit zekerheden. Als die ontbreken, zal een
ambtenaar de verantwoordelijkheid moeten nemen voor een uiteindelijke
keuze wat er moet gebeuren.”
Evers en Van Poelvoorde zijn het erover eens dat ambtenaren hun
handen vrij krijgen voor andere zaken, zoals contact met de burger. Al is
het zeer de vraag of de overheid ze daarvoor in dienst zal willen houden.
Een honderd procent politieke vraag. Hetzelfde geldt voor de zorgsector.
“Robotisering biedt de prachtige kans om mensen in de thuiszorg vrij te

Doemscenario’s
Vanessa Evers vindt dat de overheid een brede discussie op gang moet
brengen over vragen als hoe wenselijk en zinnig de introductie van robots
is op tal van publieke terreinen. “Japan zet daar heel sterk op in. Daar
loopt al sinds 1982 het Fifth Generation Computer Systems-project, waarmee de overheid nadrukkelijk het voortouw nam in de ontwikkeling van
kunstmatige intelligentie. De overheden in het Westen hebben zich tot op
heden nauwelijks laten zien op dit gebied.”
Maar Evers ziet wel tekenen dat er verandering op til is: minister
Asscher (SZW) maakte in september vorig jaar grote indruk met een
speech over robotisering van de economie en zijn ambtgenoot Bussemaker (Onderwijs) denkt hardop na over de rol die kunstmatige intelligentie
kan spelen in het onderwijs. “Asscher lag weliswaar onder vuur vanwege
de doemscenario’s die hij schetste in zijn speech, maar is buiten zijn eigen
portefeuille getreden om de impact van heel belangrijke ontwikkelingen te
benoemen.”
Over zijn doemgedachten zei Asscher zelf: “We moeten het inktzwarte
scenario kennen om een beter scenario te realiseren.”
De komst van de eerste personal robots (PR) zal het tempo van de
ontwikkelingen enorm opvoeren: de PR zal miljoenen gebruikers inspireren
om zelf nieuwe toepassingen – noem het robot-apps – te ontwikkelen. Als
het hek van de dam is, zal de overheid wel moeten volgen. “En diep moeten nadenken over regulering van de inzet van robots”, waarschuwt Evers.
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Tijn van der Zant is ook trustee van
de Robocup, de Wereldkampioenschappen voor robots. Er zijn drie categorieën:
rescuerobots, domestic robots (waaronder ook de nursing robots vallen) en
soccerrobots. “Het gaat eigenlijk om
benchmarks in competitievorm”, aldus
Van der Zant. “De tijd dat Japanners het
erepodium bevolkten is voorbij. Vooral
Duitsers doen het tegenwoordig ook heel
goed.” Nog verrassender is dat Nederlandse ontwikkelaars zijn doorgedrongen
tot de top.

En Defensie dan?
De Nederlands krijgsmacht is weliswaar verder op weg met robotica dan
enig ander deel van de overheid, maar
van vechtrobots is totaal geen sprake.
“De Explosieven Opruimingsdienst is al
heel lang bezig met robots, maar dat zijn
remote controlled exemplaren”, vertelt Eimert Hornstra van de Hoofddirectie beleid, kennis en innovatie van het
ministerie van Defensie. “Verder doen we
onderzoek naar onderwatervoertuigen die
geheel zelfdenkend mijnen opsporen en
onschadelijk maken.”
Hornstra: “Robotica wordt aangejaagd
door civiele domeinen en niet, zoals bij
veel andere technologische revoluties
het geval is geweest, door krachten uit
de militaire hoek.” Waar Defensie wél in
vooroploopt is onderzoek naar de impact
van geavanceerde technologie op de
mensen die ervan gebruikmaken.
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Kiesraad klaar voor
referendumformulieren
De Kiesraad handelt
vanaf 1 juli de verzoeken
tot het houden van een
raadgevend referendum
af. Gelukkig hoeven
ze niet met zakken vol
papieren formulieren
aan de slag. ICTU
digitaliseerde het proces
– voor zover mogelijk.
Freek Blankena

O

p 1 juli wordt de Wet raadgevend referendum (WRR) van
kracht. Burgers kunnen dan vragen om
een referendum over een wet die net
is aangenomen. Een referendum wordt
alleen gehouden als voldoende mensen
een verzoek daartoe indienen. In eerste
instantie zijn dat er 10.000 (het ‘inleidend verzoek’) die in een periode van vier
weken binnen moeten zijn, waarna de
procedure verder kan. Zijn er vervolgens
300.000 geldige ondersteuningsverklaringen binnen (‘definitief verzoek’), dan
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kan het raadgevend referendum in gang
worden gezet. Als de opkomst ten minste
dertig procent is en een meerderheid
daarvan tegen is, bespreekt de Kamer het
voorstel opnieuw.
De Kiesraad is belast met de afhandeling van alle verzoeken die binnenkomen.
Dat zou voor deze kleine organisatie een
lastige klus kunnen worden, realiseerde
Pamela Young zich. Zij is plaatsvervangend secretaris-directeur van de Kiesraad
en samen met Karin van der Mijnsbrugge,
de projectleider vanuit de Kiesraad, verantwoordelijk voor het traject. “Toen de
wetgeving bekend werd, hebben we ons
afgevraagd hoe we dit gaan afhandelen.
Ik zag bij wijze van spreken de vrachtwagens al voor komen rijden met zakken vol
formulieren en dacht: dat moeten we toch
anders gaan doen. Het lastige is dat je
niet weet hoeveel mensen daadwerkelijk
een verzoek gaan indienen, maar je moet
met veel verzoeken rekening houden.”
Papieren stroom
Uiteindelijk is gekozen voor een klein
team dat zich bezig gaat houden met het
referendum – met opschalingsmogelijkheden – en voor digitalisering, in samenwerking met ICTU. Maar helemaal digitaal
wordt het proces niet. “De minister vindt
het belangrijk dat de kiezers de verzoeken op papier indienen. Dat betekent dat
we wel te maken hebben met een papieren stroom.”

ICTU heeft daarom twee referendumapplicaties (RAPP) gebouwd om die
papieren stroom zo gestroomlijnd mogelijk in het proces te passen. “Het bleek
dat er best veel tijd en werk zou gaan zitten in het uitpakken en verwerken van die
post”, zegt Fred Uiterweerd, projectleider
vanuit ICTU. “Daarom hebben we contact
gezocht met de Belastingdienst; die heeft
er tenslotte ervaring mee.” De Belastingdienst (in Heerlen) werd ‘scanpartner’ en
zorgt er nu voor dat de ingevulde formulieren digitaal bij de Kiesraad binnenkomen. “Dat levert natuurlijk een flinke
tijdwinst op.”
Aan de voor- en achterkant van dat
papieren proces is alles wel digitaal. De
website die ICTU heeft gebouwd, laat zien
welke wetten er op enig moment ‘referendabel’ zijn (per jaar zijn dat er een paar
honderd), hoe een verzoek is in te dienen
en in welk tijdvak dit kan. De burger kan
er een formulier invullen en afdrukken,
om deze vervolgens handmatig te ondertekenen en per post op te sturen.
Schermwerk
De ingescande formulieren komen
digitaal binnen in de backofficeapplicatie
van de Kiesraad, waar medewerkers ze op
hun scherm kunnen controleren, categoriseren en tellen. Er is voorzien in een
koppeling met de GBA-V om te controleren of iemand kiesgerechtigd is. Ook zijn
er koppelingen met de Belastingdienst en

implementatie is de samenwerking met
de beheerpartij DICTU.
Eerste keer scrum
De site en de backofficeapplicatie zijn
gebouwd met de agile scrummethode
(waarbij een multidisciplinair team in
korte ‘sprints’ van twee weken afgesproken functionaliteit oplevert). En dat
moest in zes maanden tijd. “Dat is wel
krap”, zegt Uiterweerd. Maar het basissysteem is zo goed als klaar en getest. De
software scoort hoog op onderhoudbaarheid, volgens kwaliteitsnormen van SIG.
“Voor ons was het de eerste ervaring
met scrum”, zegt Pamela Young. “Ik zie
de voordelen dat je al heel vroeg een
bepaald resultaat boekt en goed kunt sturen als opdrachtgever. De werkwijze gaf
ook mooi inzicht in hoe intensief het proces eigenlijk is. Er zijn toch drie mensen
van de Kiesraad zo goed als fulltime mee
bezig, veel meer dan we dachten. Je ziet
ook hoe belangrijk die rol van productowner is. Die vormt de schakel, ook terug
richting de organisatie.”

Van boven naar onder: Pamela Young, plaatsvervangend secretaris-directeur van de
Kiesraad, Karin van der Mijnsbrugge, projectleider vanuit de Kiesraad en Fred Uiterweerd,
projectleider vanuit ICTU. Foto: Studio Oostrum
KOOP. Uiteraard voorziet het systeem ook
in managementinformatie.
Uiterweerd noemt schaalbaarheid als
belangrijk uitgangspunt voor de software. “De frontoffice is vrij eenvoudig
qua ontwerp, waardoor grote aantallen
burgers op die site terechtkunnen. Maar
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qua uitdaging is het traject behoorlijk
complex: het is een nieuwe wet met juridische vraagstukken eromheen. We hebben heel wat scenario’s doordacht, maar
uiteindelijk hebben we een vrij eenvoudig
werkproces ontwikkeld dat we goed kunnen ondersteunen.” Belangrijk bij deze

Rond het voorproces van het referendum geldt geen stemgeheim of andere
waarborgen die normaliter het stemproces omgeven. Daarom zag de Kiesraad
ook wel wat in het digitaal inleveren van
de verzoeken. “Er is ook in de regelgeving
een mogelijkheid opgenomen om dat alsnog te regelen, alleen moet dat dan met
nadere regelgeving worden ingevuld”,
zegt Young. “Vooralsnog heeft de minister daarvan afgezien.”
Uiterweerd: “Natuurlijk is er ook
nagedacht over het gebruik van DigiD en
de mogelijkheid van een geheel digitaal
proces. Als deze regelgeving wordt geactiveerd, kunnen we deze extra mogelijkheid ook benutten.”
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Nanja Appel, projectleider bij ICTU,
Hans Verweij, hoofd delivery management en directielid bij ICTU en Jaap
Korpel, adviseur bij ICTU. Foto: Studio
Oostrum

lijn), maar ook batenmanagement (werkt
het, wat we doen?) en procesmanagement doen ertoe. “Daar waar het faalt,
is er ergens met een van die drie iets
misgegaan.”
Modulair werken is ook een belangrijk uitgangspunt, want de relatief kleine
schaal waarop ICTU-projecten worden
uitgevoerd, is ook een succesfactor. “Als
ik naar de aanpak van zo’n megaproject
kijk slaat de schrik me om het hart”,
zegt Korpel. Verweij: “Modulair werken
zorgt ook voor prioriteiten en de goede
scherpte. Als de hoeveelheid stakeholders daardoor heel groot wordt, zijn wij

en kwaliteitsgedreven aanpak heb je een
probleem. Het is bijna altijd complex.
Je moet zorgen dat de juiste inhoud en
mensen worden ingebracht.” De ketens
waarmee ICTU te maken heeft staan een
standaardaanpak vaak in de weg, ziet
Appel: “Scrum gaat uit van ontwikkeling
binnen één organisatie, terwijl wij veel
ketenprojecten doen met verschillende
partijen met eigen werkwijzen. Je moet
dus afspraken maken die afwijken van het
standaard scrumboekje.”
Investeren
Geen ‘ICTU-handboek’ dus, maar wel

Het belang van succesfactoren
H

et goed laten verlopen van overheidsprojecten met een belangrijke ICT-component blijft een actueel
onderwerp. Voor ICTU is het alleen maar
meer gaan leven na het verschijnen van
het rapport-Elias. Hans Verweij, hoofd
delivery management en directielid bij
ICTU: “We hebben het onderzoek van de
commissie-Elias goed gevolgd en het rapport en de kabinetsreactie gezien. Daar
staan een paar behoorlijke regels in, voor
ons ook zeer herkenbaar.” Maar tegelijkertijd mist hij in die uitwerking aandacht
voor de elementen die naar succes leiden.
Jaap Korpel, een van de adviseurs bij
ICTU, ziet nu vooral aandacht voor controle, zoals de instelling van het Bureau
ICT-toetsing. “Ja, je kunt kijken naar wat er
moet gebeuren als het mis dreigt te gaan.
Maar wat er moet gebeuren aan het begín
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De problemen met ICT-projecten die de
commissie-Elias signaleerde, zijn niet zomaar
opgelost. Het is goed dat de faalfactoren worden
geïdentificeerd, vinden ze bij ICTU, maar wat zijn
nou eigenlijk de succésfactoren? Vroegtijdig alle
stakeholders op één lijn krijgen is in ieder geval
heel belangrijk.
Freek Blankena
om te zorgen dat het niet alleen niet misgaat, maar vooral ook gewoon góed gaat,
dat is voor ons een veel interessantere
vraag. Veel in het rapport-Elias is herkenbaar, maar dat is niet wat ons werk interessant, spannend en succesvol maakt.” Sinds
haar oprichting ziet ICTU – van en voor
de overheid – het als haar plicht om de
overheid te helpen met het succesvol laten

verlopen van projecten en van acceptatie
en ingebruikname van producten.
Succes
Van een succesvol project is voor ICTU
pas sprake als een product dat wordt
gebouwd, in beheer wordt genomen,
tevreden gebruikers heeft en het beoogde beleidsdoel realiseert. “En dat gaat

natuurlijk verder dan waar wij als ICTU
over gaan, maar het is wel waar wij een
bijdrage aan leveren”, zegt Nanja Appel,
projectleider bij ICTU. Doorgaans is er
een opdrachtgever met een beleidsdoel
en financiering, een groep eindgebruikers die heel ergens anders zit en vaak
ook nog een beheerorganisatie met eigen
afwegingen. Die spelers moet je vanaf
het begin met elkaar verbinden. “Daarbij
moet je vooral zo vroeg mogelijk expliciet
maken wat het verschil in belangen,
begrip en prioriteiten is. Een opdrachtgever heeft een bepaalde doelstelling die
ergens anders binnen de overheid moet
worden uitgevoerd, maar misschien hebben ze daar heel andere prioriteiten. Hoe
ga je daar dan mee om?”
Verweij: “Er zijn vaak vele spelers,
met hun eigen ICT-domeinen, en die moet
je met elkaar verbinden. Die eerste stap
is essentieel. Zet je die niet, dan kom je
in de problemen.” Hij laat de termen de
revue passeren: stakeholdermanagement
(hoe houd je de beïnvloeders op één
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als ICTU wel meer afhankelijk van een
goede opdrachtgever die snapt hoe stakeholdermanagement werkt.”
Meer dan ICT
‘ICT-projecten’ zijn nooit honderd
procent ICT-projecten; het gaat altijd
om meer dan alleen ICT. En dat inzicht
moet bestendigd. Korpel: “In het begin
is het verhaal vaak ‘context-plus-techniek’, maar als je niet oplet versmalt de
aandacht tot ‘hoe staat het eigenlijk
met het realiseren van de techniek’.” En
ook het ‘neerzetten’ van die techniek
vergt aandacht. “Wij nemen af en toe de
verantwoordelijkheid om te vragen: is er
al nagedacht over hoe het gebruikt gaat
worden?”
Verweij is beducht voor de neiging
standaardprojectmethodieken (Prince2,
scrum, lean enzovoort) als panacee te
zien. “Het is altijd een combinatie van
een aantal dingen. In softwareontwikkeling werkt agile scrum bijvoorbeeld goed,
maar zonder een goed kwaliteitssysteem

een benadering waarbij kennis en kwaliteit vooropstaan. “En die ontwikkelen
we verder”, zegt Verweij. “We investeren
sinds een paar jaar nadrukkelijk in de
ICTU-kwaliteitsaanpak, waarbij het gaat
om zowel softwarekwaliteit als gebruikskwaliteit, en Elias heeft ons gestimuleerd om dat nog meer te doen.” Korpel:
“Methodieken zijn zeker een hulpmiddel,
maar je kunt niet zonder inhoudelijke
achtergrondkennis. En die is over overheids-ICT-aspecten zoals architectuur,
open standaarden en basisregistraties
binnen ICTU in ruime mate aanwezig.”
Genoeg ervaring om het makkelijker te
maken in een vroeg stadium – soms zelfs
in een speciale ‘voorfase’ – problemen te
signaleren. “We willen die ervaring graag
delen.”

Een essay over dit onderwerp verschijnt
binnenkort op de website van ICTU.
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De Finnen durven
het anders te doen



Mobiliteit in de
stad

Ál het vervoer openbaar

M

obiliteit op een slimme manier organiseren is een van
de belangrijkste thema’s voor steden en stadsregio’s.
Laurens Lapré, Business Consultant bij CGI en gespecialiseerd
in mobiliteit: “We zien dat veel steden het lastig vinden om
te voorspellen hoe mensen zich door de stad bewegen. Hoe
voorspel en stuur je verkeersstromen? Dat is een belangrijke
vraag en er bestaan uiteenlopende oplossingen die steden
hierbij ondersteunen. Vaak is ITS, het gebruiken van intelligente
transportsystemen, de kern van deze oplossingen. CGI houdt
zich hier in diverse samenwerkingsverbanden mee bezig.”
Een van die samenwerkingsverbanden is Beter Benutten
ITS, waarin Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerken om de
bereikbaarheid in de drukste regio’s over de weg te verbeteren.
Het programma focust op de tien belangrijkste uitdagingen
voor steden, zoals een efficiënte en schone stedelijke distributie
en logistiek, het in goede banen leiden van het toenemende
fietsverkeer en het bevorderen van een goede doorstroming
op ringwegen. De komende jaren worden deze knelpunten
binnen dit programma in diverse projecten onderzocht en
aangepakt. Mobiliteit kent verschillende invalshoeken, vertelt
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Foto: Thomas Schlijper

Elke stad ademt ’s ochtends mensen in en
’s avonds weer uit. Meer asfalt en spoor is
lang niet altijd een optie voor deze groeiende
verkeersstromen, ze op een slimme manier in
goede banen leiden wél. Oplossingen verknopen,
expertise delen en samenwerken blijken de
sleutelwoorden voor intelligente mobiliteit.
Rob Krassenburg, die zich als Business Developer bij CGI richt
op de lokale overheid: “Zoals veiligheid, bereikbaarheid en
leefbaarheid. Deze grijpen vaak in elkaar bij het oplossen van
knelpunten voor steden. Zo is een goede doorstroming van het
verkeer niet alleen belangrijk voor de economie, maar ook voor
de luchtkwaliteit.”
Modellen en simulaties
Het oplossen van de belangrijkste knelpunten in mobiliteit
kan alleen in samenwerking. Er zijn immers veel partijen bij
betrokken, van de gebruikers tot de overheid, van leveranciers
van verkeerssystemen tot bouwers van apps die bestuurders
leiden naar lege parkeerplekken. Krassenburg: “CGI is een partij
die oplossingen van allerlei partijen aan elkaar kan koppelen
en optimaal laat fungeren. Dat is een van de redenen dat we
betrokken zijn bij Beter Benutten ITS.” Slimme mobiliteit staat
centraal in de Move Smarter-visie van CGI. Het is een van de
kernpunten van CGI, dat ook participeert in wetenschappelijk
onderzoek op dit terrein. Het werkt daarvoor samen met de
TU Delft in DiTTLab, waar voor diverse opdrachtgevers

oplossingen in slimme mobiliteit worden onderzocht.
Het lab biedt een geavanceerde onderzoeksinfrastructuur
waarin (open) verkeers- en vervoersdata uit sensornetwerken
worden geanalyseerd, in combinatie met modellering en
simulatie. Voor de Nederlandse Databank Wegverkeersgegevens
(NDW) doet het lab momenteel onderzoek naar hoe pieken in
verkeersdrukte te verklaren (en daarmee te voorspellen) zijn.
Voor Amsterdam ontwikkelt DiTTLab een Urban MobilityLab,
waarmee men verkeersstromen in en rond de stad wil begrijpen
en voorspellen. “In DiTTLab combineren we alle data die we
hebben over verkeersstromen. Vervolgens onderzoeken we
in modellen en simulaties ‘what-if’-scenario’s. Wat gebeurt
er als we bijvoorbeeld drie keer meer trams laten rijden, of
een parkeerplaats veel verder uit de stad gebruiken? Op deze
manier kun je onderzoeken wat de beste maatregelen zijn om
verkeersstromen in goede banen te leiden”, zegt Lapré.
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Van (deel)auto tot fiets: slimme mobiliteit betekent ook het combineren van verschillende vervoersmiddelen. Er is een trend naar gebruik in plaats van
bezit, zo is voor de jongere generatie het bezitten van
een auto niet vanzelfsprekend meer. “We gaan naar
mobiliteit als een vorm van dienstverlening. Al het
vervoer wordt openbaar. Je koopt een abonnement
voor een aantal kilometers per maand en vult die in
met diverse vervoersmiddelen”, zegt Lapré. Helsinki
wil dit model over tien jaar gerealiseerd hebben en
is daarmee het voorbeeld van een stad die mobiliteit
anders durft in te vullen. CGI helpt de stad bij het
realiseren van deze ambitie, vertelt Lapré. Zo ontwikkelde CGI een slim online vervoersinformatiesysteem,
waarin reizigers snel kunnen zien op welke manier
ze het snelst van A naar B komen. Het biedt voor elke
bestemming de drie meest optimale routes, voor alle
vormen en combinaties van vervoer. Ook de snelle
fiets- en wandelroutes.

Big data
CGI heeft een eigen expertisecentrum op het gebied van
verkeer en vervoer, waar driehonderd professionals werken aan
onderzoek en ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen. Bij CGI
wereldwijd houden meer dan drieduizend mensen zich met dit
onderwerp bezig. Lapré vertelt dat veel aandacht momenteel
uitgaat naar slimme combinaties van bijvoorbeeld groeiende
datastromen (big data) met innovatieve technologieën, zoals
sensoren die real-time informatie geven over verkeer. Het gaat
echter niet louter om nieuwe technologie. Lapré: “Intelligente
mobiliteit is een driehoek die bestaat uit slimme technologie die
mensen de juiste informatie geeft en verkeersstromen in goede
banen leidt, incentives waardoor mensen hun gedrag aanpassen
en een businesscase, want een innovatieve dienst kost geld
en dat moet uiteraard wel gefinancierd worden.” In Nederland
zijn met name de stadsregio’s actief om mobiliteit intelligenter
te maken. Logisch, want met groeiende verkeersstromen is
mobiliteit hét vraagstuk voor de stad.
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Praktijkervaring met iBurgerzaken laat het zien:

Klantcomfort en
werkdrukvermindering
Met al 75 gemeenten die de dienstverlening
van de toekomst in huis hebben, worden
burgerzaken en selfservice steeds meer
synoniem. Experimenten en praktijkervaring bij
durfgemeenten leveren waardevolle lessen.

W

aalwijkse uitvaartondernemers digitaal overlijdens
laten aangeven en betalen; kersverse ouders in Almelo
de onwelkome gang naar de balie besparen door hen in het
ziekenhuis online aangifte te laten doen; de gemeente Oss die
haar doel van 95 procent digitale dienstverlening bijna heeft
bereikt en de besparingen daarvan in een uniek beloningsmodel
deelt met de dienstverlener. Het zijn enkele voorbeelden van de
onstuitbare opmars van digitalisering van burgerzaken met een
groot effect op gemeenten, burger, ondernemer en hun werkwijze, communicatie en financiële stromen.
Waalwijk, Almelo en Oss zijn ‘durfgemeenten’ die in co-creatie met PinkRoccade Local Government een voorbeeldfunctie op
zich hebben genomen voor de lokale overheid. Met resultaten
die hen zelf verrassen. In alle projecten was het verhogen van
het percentage zelfwerkzaamheid van de burger een belangrijke
doelstelling. De berekeningen gingen uit van zeventig procent.
In de praktijk blijkt dit overal boven de negentig procent te liggen met een uitschieter naar 97 procent. Mat Keijers, Product
Manager Burgerzaken, verklaart dit succes uit de combinatie
van drie factoren: gebruikersvriendelijke apps voor de burger;
gerichte communicatieactiviteiten van de gemeente naar de
burger; en het bijstellen van het gemeentelijk beleid om het
digitale kanaal te stimuleren.
Nieuwe wet
De gemeente Waalwijk verklaart de bereidheid bij onderne-
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mers om digitaal zaken te doen uit de tijdwinst die zij boeken.
Tijdens de proef werd het verplichte baliebezoek bij elk overlijden teruggebracht tot één verzamelafspraak per week en met
de inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening
burgerlijke stand per 1 juli vervalt deze verplichting helemaal. Ook de betaling wordt bij iedere aangifte direct digitaal
afgehandeld via iDeal. De tijdwinst die de uitvaartondernemer
boekt, komt ook ten goede aan de nabestaanden. Die kunnen
eerder naar de notaris, omdat de stukken eerder binnen zijn.
Niet verwonderlijk dus dat al in de eerste maand 97 procent van
de aangiften digitaal plaatsvond. Directeur Bedrijfsvoering en
Dienstverlening Eric de Laat van Waalwijk: “iOverlijden is de
nieuwste digitaliseringsslag op het gebied van burgerzaken. Het
grote verschil tussen deze en de andere burgerzaken-apps is dat
de gemeente nu te maken heeft met ondernemers in plaats van
burgers. Dat maakt het makkelijker, omdat deze professionals de
aangifte meerdere malen doen. Daardoor hebben zij ook zoveel
belang bij de invoering ervan.”
Standaardtaken
Tijdwinst en werkdrukvermindering zijn het andere grote
voordeel. Want digitaal aanleveren door de burger of ondernemer betekent immers ook: efficiënte digitale verwerkingsprocessen met minimale foutmarges en dito werkdruk. Op basis van
ervaringen in de afgelopen jaren zijn berekeningen gemaakt die
voor specifieke processen een tijdwinst tot vijftig procent opleveren. Een financiële vertaling van de maatschappelijke tijdwinst – dus voor gemeente en burger – voor een geheel digitale
afdeling burgerzaken kwam al in 2014 uit op ruim 75 miljoen
euro op jaarbasis. De tijdwinst hoeft echter niet per definitie
in klinkende munt te worden uitgekeerd. Mat Keijers: “Wij zien
dat durfgemeenten heel bewust een onderscheid maken tussen
financiële winst en kwaliteitswinst. Het digitaal afhandelen van

Kersverse ouders wordt in Almelo de onwelkome gang naar de gemeentebalie bespaard door hen in het ziekenhuis online aangifte te laten doen. Foto: Dreamstime
standaardtaken in burgerzaken betekent ook dat ambtenaren
meer tijd kunnen besteden aan complexe gevallen en aan burgers die om wat voor reden ook minder zelfwerkzaam zijn.”
Nieuw rekenmodel
In de gemeente Oss is de financiële component van digitale
dienstverlening op bijzondere wijze uitgewerkt: met een geheel
nieuw partnermodel voor de software. De gemeente betaalt er
geen implementatiekosten voor en veel lagere basiskosten. De
beloning van de leverancier vindt plaats op basis van de gerealiseerde besparing: de helft daarvan gaat naar de gemeente
Oss, de andere helft is voor PinkRoccade. PwC meet objectief die
voordelen voor beide partijen.

Besparen in praktijk
Op basis van ervaringsgegevens met durfgemeenten
heeft PinkRoccade Local Government berekend welke
tijdsbesparing mogelijk is bij de diverse taken van een
afdeling burgerzaken. Op http://bit.ly/1JMqUma vindt
u de tabel met de te verwachten resultaten bij een
gemeente met negentigduizend inwoners.
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De voordelen voor de gemeentelijke organisatie zijn evident:
geen grote investeringen in software vooraf, lage basiskosten,
een hoge mate van flexibiliteit en zekere financiële planning.
Het systeem is bovendien eenvoudig schaalbaar.
Valkuilen
Klantcomfort en werkdrukvermindering komen niet zomaar
uit de hoge hoed bij de invoering van digitale dienstverlening.
Er zijn wel degelijk valkuilen te vermijden. Gerichte voorlichtings- en reclamecampagnes zijn nodig om burgers te wijzen op
het bestaan van de digitale dienstverlening. Daarnaast helpt
het om burgers nadrukkelijk te sturen in de richting van digitale
communicatie; bijvoorbeeld door deze als eerste aan te bevelen.
Ook de dienstdoend ambtenaar moet wennen en blijkt, zoals het
project in Oss aantoont, in het begin nog veel te willen controleren, waardoor de initiële tijdwinst wat vermindert. Goede voorlichting over het nieuwe proces, maar ook simpelweg accepteren
dat een dergelijke vernieuwing enige ‘inwerktijd’ vergt, is aan te
bevelen.

Wilt u meer weten, de durfgemeenten en PinkRoccade Local
Government staan u graag te woord.
mat.keijers@pinkroccade.nl, 06-29527442
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iBestuur Congres 2016

In de aanloop naar het iBestuur Congres 2016 verkent de iBestuur-redactie samen met de organiserende partijen,
de ministeries van BZK, W&R en EZ, en Nederland ICT, in een serie artikelen de stand van zaken en de uitdagingen rondom
hét congresthema: Digitaal 2017.

Op weg naar het iBestuur Congres 2016, op weg naar Digitaal 2017!

‘Maak ICT-risico’s bespreekbaar’
Hoe ambtenaren en bestuurders kunnen omgaan
met integriteit en veiligheid

Onhandigheid met sociale media, slordige omgang met wachtwoorden, niet-integer handelen – als het om ICT gaat blijven er
risico’s, ondanks de genomen maatregelen. Een goede bespreekcultuur is essentieel om die risico’s te minimaliseren, vinden
Lucas Lombaers en René Bagchus van het ministerie van BZK.

B

urgers en bedrijven kunnen hun
zaken met de overheid in 2017
waar mogelijk digitaal doen. En Nederland lijkt goed op weg om deze doelstelling te halen. In de Digital Economic Society Index van de Europese Commissie is
in februari bekendgemaakt dat Nederland
op de tweede plaats staat op de nieuwe
Europese e-overheidsranglijst. Hierbij
is gekeken naar het gebruik van digitale
formulieren door burgers, voorinvulling van formulieren door de overheid
op basis van al beschikbare (persoons)
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gegevens, het aanbod van open data en
de beschikbaarheid van digitale diensten rond levensgebeurtenissen zoals
verhuizingen en geboortes. De Nationale Ombudsman meldt daarnaast in zijn
jaarverslag over 2013 dat de kwaliteit van
digitale overheidsdienstverlening vooruitgaat en stelt dat burgers in beginsel
positief staan tegenover digitale dienstverlening en ook de behoefte hebben hun
zaken met de overheid digitaal te doen.
Hetzelfde geldt ook voor bedrijven, aldus
Lucas Lombaers en René Bagchus van het

ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Informatiseringsrisico’s
Lucas Lombaers is directeur van de
directie Arbeidszaken Publieke Sector
(APS) en onder andere verantwoordelijk
voor het integriteitsbeleid binnen het
openbaar bestuur. Hij wijst erop dat de
ontwikkelingen op het terrein van informatisering naast kansen ook een aantal
inherente risico’s en kwetsbaarheden met
zich meebrengen, bijvoorbeeld voor de
integriteit van ambtenaren en bestuurders. “Een aantal van die risico’s is niet
nieuw. De overheid beschikt sinds jaar en
dag over bepaalde bevoegdheden, informatie en middelen die voor derden, maar
ook voor eigen medewerkers verleidelijk
zijn voor misbruik. Wat we wel zien is dat
enkele van deze kwetsbaarheden toenemen en verschuiven. Dat wil overigens
niet zeggen dat overheidsorganisaties nu
geen waarborgen hebben georganiseerd,
maar het is toch goed om hier alert op te
zijn.” Lombaers verwijst daarbij naar het
onderzoek ‘Integriteit in ontwikkeling’
dat zijn directie vorig jaar heeft laten uitvoeren. Dit onderzoek beschrijft diverse
maatschappelijke en beleidsmatige
trends en ontwikkelingen en de mogelijke
effecten daarvan op de integriteit van
het openbaar bestuur, evenals de effecten van ontwikkelingen op het terrein van
informatisering.
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“Het gebruik van sociale media is
typisch zo’n voorbeeld. Dat blijkt, naast
een kans om draagvlak voor beleid te creëren, echt een ontwikkeling waar zowel
ambtenaren als bestuurders in de praktijk
nogal eens over struikelen. Informatie
wordt immers steeds sneller gedeeld en
bijdragen op internet blijven vaak jarenlang staan. Bovendien wordt het onderscheid tussen functie en persoon in de
praktijk door veel mensen niet gemaakt.
Daar moet men zich dus wel bewust
van zijn als men iets online zet”, aldus
Lombaers. Het is een thema waar ook
binnen de sector Rijk de nodige aandacht
aan is besteed via een richtlijn omtrent
het gebruik van online communicatie.
Het onderwerp vindt daarnaast ook een
plekje in de nieuwe modelgedragscode
Rijk die momenteel wordt herzien.
René Bagchus, directeur van de
directie Burgerschap & Informatiebeleid,
noemt een ander risico: “Als DigiD wordt
geDDoSt kan de digitale overheidsdienstverlening plat komen te liggen. En als
een gemeentelijke website wordt gehackt
staat de digitale dienstverlening stil.
Dit illustreert onze grote afhankelijkheid van informatieveiligheid. Hackers
blijven steeds nieuwe trucs ontwikkelen,
en digitale ontwikkelingen gaan zo snel;
het is soms lastig om het beveiligingsen privacybeleid op hetzelfde tempo te
laten lopen. Het is daarom van belang
dat thema’s als integriteit en informa-

Lucas Lombaers, directeur van de directie Arbeidszaken Publieke Sector (APS) en onder andere
verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid binnen
het openbaar bestuur wijst erop dat de ontwikkelingen op het terrein van informatisering naast
kansen ook een aantal inherente risico’s en kwetsbaarheden met zich meebrengen, bijvoorbeeld
voor de integriteit van ambtenaren en bestuurders.
Foto: De Beeldredaktie
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Integriteit als
speerpunt bij
inkoop

Optimaal
gefaciliteerd,
integer gebruikt

In 2014 heeft de minister voor
Wonen en Rijksdienst, mede naar
aanleiding van mogelijke onregelmatigheden bij ICT-aanbestedingen, extra maatregelen genomen
om de integriteit bij inkoop van het
Rijk te verbeteren. In dit verband
is besloten tot het vormen van een
werkgroep integriteit bij aanbesteding onder leiding van de Chief
Procurement Officer (CPO) Rijk. De
werkgroep zal met een samenhangende aanpak komen, waarin alle
maatregelen, alsmede de aanbevelingen uit de quickscan Inkoop
en Integriteit van de ADR, geïntegreerd worden opgepakt.
Integriteit wordt verder
versterkt doordat de CPO Rijk in
zijn jaarlijkse gesprekken met
de departementale coördinerend
directeuren inkoop de rijksbrede
waarborgen bespreekt en doordat
de minister voor Wonen en Rijksdienst jaarlijks onderzoek op het
gebied van integriteit bij inkoop zal
laten uitvoeren. Ook zal de gedragscode Integriteit Sector Rijk dit jaar
worden vernieuwd.

Internet is een open infrastructuur
die voor iedereen toegankelijk is.
Medewerkers van de overheid krijgen
via de werkplekken online toegang
en daarmee een beveiligde omgeving
om in te werken. Beperkt persoonlijk
gebruik van internet en e-mail van
de werkgever voor privédoeleinden is
toegestaan, mits dit niet storend is
voor de dagelijkse werkzaamheden
en het computernetwerk. Aan het
gebruik van die online mogelijkheden zijn, per verschijningsvorm, wel
weer risico’s verbonden, die echter
niet allemaal technisch te ondervangen zijn. Zo bieden leveranciers van
sociale media of clouddiensten zodanig open faciliteiten dat berichtenverkeer of gegevens over de gebruikers voor kwaadwillenden relatief
makkelijk te ondervangen zijn. Voor
het vergroten van de weerbaarheid
en ter vermijding van eventuele
risico’s hebben overheidsorganisaties internet- en e-mailgedragscodes
opgesteld waarin afspraken over
gebruiksmogelijkheden van digitale werkplekken en online gedrag
omschreven worden. Uitgangspunt is
dat iedere gebruiker van de digitale
voorzieningen zelf verantwoordelijk
is voor zijn of haar gedrag op en het
gebruik van die voorzieningen. Het
programma iBewustzijn is ontwikkeld om medewerkers bewust te
maken van bestaande wettelijke
rechten en plichten en van de mogelijke risico’s, zodat zij in staat zijn
om de daarbij behorende verantwoordelijkheid te kunnen nemen. In
het gebruik van de digitale faciliteiten wordt van de ambtenaren
professioneel en integer handelen
verwacht. Ook geldt bij het gebruik
van e-mail nog de gebruikelijke restrictie in verband met de geheimhoudingsplicht van de ambtenaar.

tieveiligheid een vast onderdeel zijn
van de reguliere bedrijfsprocessen van
overheidsorganisaties.”
Goede bestuurscultuur
Lombaers is het daarmee eens. “Integriteitsschendingen binnen overheidsorganisaties zijn funest voor het imago
van de gehele overheid, omdat burgers
nu eenmaal in de meeste gevallen niet
het verschil tussen overheidsinstellingen
maken. En wat het problematisch maakt is
dat zij, indien zij niet adequaat geadresseerd worden, niet stoppen, maar aanzetten tot grotere schendingen, een soort
sneeuwbaleffect. Ze kunnen daarnaast
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soortgelijk gedrag bij anderen oproepen.
Integriteit is daarom iets dat continu op
de bestuurlijke agenda dient te staan.”
Hij ziet daarbij een belangrijke rol
weggelegd voor bestuurders en managers. “Het begint natuurlijk met het
goede voorbeeld geven. Maar om echt
te kunnen slagen moeten organisaties
vooral ruimte bieden voor tegenspraak.
Medewerkers en managers moeten elkaar
kunnen én durven aanspreken wanneer
zij dingen zien gebeuren die niet goed
gaan of die niet door de beugel kunnen.
Het creëren van zo’n cultuur begint al in
de top. Want wanneer daar al geen tegenspraak wordt geduld, ontstaat het risico
op zonnekoninggedrag. En natuurlijk
moeten bestuurders onder meer mogelijke verleidingen en risico’s zo veel mogelijk wegnemen, door bijvoorbeeld het
opzetten van een volwaardig integriteitsbeleid, het stimuleren van integriteitsbesef en handhavend optreden wanneer de
situatie daar om vraagt.”
Informatieveiligheid
Het belang van een bespreekcultuur
is ook groot bij het thema informatieveiligheid, volgens Bagchus. “Het is zaak
dat we in het openbaar bestuur informatieveiligheid net zoals personeel en
financiën gaan behandelen. Informatieveiligheid als standaardonderdeel in het
bedrijfsplan, tijdens functioneringsgesprekken als item en het stimuleren van
een bespreekcultuur in organisaties zijn
de ingrediënten om de volwassenheid
van dit thema te vergroten.” De Taskforce
Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) heeft in 2013 en 2014 de
verschillende overheden ondersteund bij

BIOS en
ontwikkeling
risicoprofiel
organisaties
Voor praktische ondersteuning
op het terrein van integriteitsbevordering kunnen overheidsorganisaties ook vrijblijvend terecht
bij het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).
Dit bureau is opgericht op initiatief van het ministerie van BZK en
biedt een groot aantal praktische
instrumenten en handreikingen,
waaronder de recent vernieuwde
weerbaarheidsapplicatie IRMA. Met
behulp van dit digitale instrument
kunnen organisaties bijvoorbeeld
op eenvoudige en efficiënte wijze
inzicht krijgen in de meest urgente
kwetsbaarheden voor de organisatie, de oorzaken hiervan en mogelijke beheersmaatregelen. Hierbij
meet IRMA tevens de volledigheid
en perceptie van het integriteitsbeleid. Medewerkers schetsen zelf
een realistisch beeld en formuleren praktische oplossingen. IRMA
faciliteert dit proces op een snelle,
anonieme en veilige manier.
Bovendien is BIOS constant
op zoek naar nieuwe innovatieve
instrumenten die bestuurders kunnen ondersteunen bij het borgen
van de integriteit van de organisatie. Zo werkt BIOS momenteel aan
een instrument dat managers een
snel overzicht kan geven van de
quick wins op integriteitsgebied.
Meer informatie over BIOS vindt u
op integriteitoverheid.nl.
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René Bagchus, directeur van de directie Burgerschap & Informatiebeleid: “Als DigiD wordt
geDDoSt kan de digitale overheidsdienstverlening plat komen te liggen”.

dergelijke vraagstukken en heeft diverse
instrumenten ontwikkeld om bestuurders,
topmanagers, maar ook medewerkers mee
te geven op welke wijzen informatieveiligheid is te verankeren in organisaties.
Een bespreekcultuur is hier ook onderdeel
van.”
Voor de medeoverheden is de directie
van René Bagchus daarnaast, naar het
voorbeeld van het Rijk, vorig jaar een
campagne iBewustzijn Overheid gestart.
iBewustzijn Overheid is een jaarlijks
terugkerende campagne van twee weken
in het najaar en heeft als doel medewerkers bewust te maken van het belang
van informatieveiligheid en stimuleert
daarmee de dialoog onder management
en medewerkers bij de overheid. Zo is
een filmpje gemaakt waarin werknemers

gewezen wordt op de gevaren van het
nieuwe werken, zoals het verliezen van je
iPad of het opslaan van belangrijke documenten op je privéschijf. Tevens is er voor
bestuurders een speciale app ontwikkeld,
genaamd de iVeiligheidsapp, waarmee
ze heel makkelijk het informatiebeleid in
hun eigen organisatie kunnen checken.
“Zonder informatieveiligheid geen
optimale dienstverlening, en zonder
integriteit geen legitieme dienstverlening. Deze twee thema’s zijn nauw met
elkaar verbonden en het is zaak dat we
gezamenlijk in het openbaar bestuur de
dialoog met elkaar aangaan en elkaar
hierop blijven aanspreken. Verankering in
de reguliere bedrijfsprocessen van overheidsorganisaties blijft daarom ook voor
de toekomst een punt van aandacht”,
aldus Lombaers.
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Meer samenwerking
op weg naar één overheid
De dienstverlening van
de overheid krijgt een hoger
cijfer, ook nu het gebruik
van het digitale kanaal
toeneemt. Dat is niet alleen
bemoedigend in de aanloop
naar Digitaal 2017, maar ook
voor de samenwerking met de
Digicommissaris en met de
VNG, die de Digitale Agenda
2020 net heeft aangenomen.
Nicole van der Steen
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“

e overheidsdienstverlening is
meer gedigitaliseerd en wordt
beter gewaardeerd. De ontwikkelingen gaan de juiste kant uit”, stelt Anja
Lelieveld, programmamanager Digitaal
2017 bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Lelieveld
trekt deze conclusie op basis van het laatste monitoronderzoek naar de kwaliteit
van de overheidsdienstverlening. In deze
kwaliteitsmonitor geven burgers de overheidsdienstverlening gemiddeld een 6,9
op een schaal van 1 tot 10.
Een jaar eerder deelde de kwaliteitsmonitor gemiddeld een 6,8 uit. I&O
Research hield het onderzoek onder 2.196
burgers en ondernemers in opdracht van
het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De resultaten van de monitor zijn in juni
gepresenteerd, samen met een meting
van adviesbureau Deloitte, dat constateert dat de gemiddelde volwassenheid
van de overheidsdienstverlening 57 procent is. Lelieveld: “Maar de bandbreedte

hierin is heel groot. Grote uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst en
ook veel grote gemeenten hebben een
forse slag gemaakt. Daar is vaak al tachtig
tot negentig procent van de diensten
gedigitaliseerd.”
Meer digitaal
Lelieveld vindt het bemoedigend dat
de waardering voor de dienstverlening
is gestegen, ondanks en misschien ook
dankzij de verdergaande digitalisering.
“In algemene zin gaat het goed. Voor
het eerst sinds de kwaliteitsmonitor
is gehouden stijgt het gebruik van het
digitale kanaal. Ook de houding tegenover digitalisering verandert. Een ruime
meerderheid denkt dat de overheidsdienstverlening uitsluitend digitaal zou
kunnen.” Maar ook Lelieveld ziet dat er
nog een versnelling moet komen, met
name onder een deel van de gemeenten
en kleinere uitvoeringsorganisaties. “We
hebben de afgelopen jaren hard gedigitaliseerd, maar we zijn er zeker nog

Anja Lelieveld, programmamanager
Digitaal 2017 bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Foto De Beeldredaktie

niet.” Uit de meting blijkt dat sommige
gemeenten meer dan tachtig procent
‘digitale volwassenheid’ halen, terwijl
andere lager dan twintig procent scoren.
Ook tussen provincies en waterschappen
komen grote onderlinge verschillen naar
voren.
2015 mooi jaar
Lelieveld laat weten dat er bewust
voor is gekozen om niet zomaar ‘met
veel bombarie’ de resultaten van de
onderzoeken naar buiten te brengen.
“We gebruiken de resultaten om met de
verschillende overheden in gesprek te
gaan en bij hen te toetsen of ze het beeld
herkennen. We kijken samen naar mogelijke verbeteringen en hoe wij hen daarbij
kunnen helpen. KING houdt samen met
ons op basis van de resultaten een aantal
expertbijeenkomsten waarin gemeenten
verbeterideeën uitwisselen. Met de grote
uitvoeringsorganisaties, provincies en
waterschappen doen we hetzelfde.” Partijen bij elkaar brengen, het gesprek met
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elkaar aangaan en samen aan resultaten
werken vindt Lelieveld een van de leukste
aspecten van haar rol als programmamanager. “We laten zien hoe ver we zijn en
overleggen met partijen hoe het beter
kan, en hoe we daarbij kunnen helpen.”
Lelieveld trekt daarbij ook samen op
met Digicommissaris Bas Eenhoorn. Ze
constateert dat hij door zijn aanjaagfunctie alle partijen bij de overheid sterker in
beweging heeft gebracht en dat deze ook
steeds beter samenwerken. “Het is fijn
dat Eenhoorn boven de partijen staat. Er
wordt meer over muren heengekeken en
aan uitwisseling van informatie gedaan.
We zijn met alle partijen in gesprek en
iedere partij draagt zijn steentje bij.
Natuurlijk helpt het ook dat 2017 dichterbij komt. Er wordt meer urgentie gevoeld.
Gemeenten melden zich spontaan. 2015
wordt een mooi jaar waarin we de vruchten van die samenwerking beginnen te
plukken”, gelooft Lelieveld. De programmamanager ziet de Digitale Agenda 2020
als een van de veelbelovende bewij-

2015 wordt een mooi
jaar waarin we de
vruchten beginnen
te plukken
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Jan Westmaas, voorzitter VNG-commissie
D&I.
Foto De Beeldredaktie

zen hiervan. De VNG ontwikkelde deze
onlangs samen met gemeenten. Kern van
de Digitale Agenda 2020 van gemeenten
is meer samenwerken: ‘Wat samen kan,
ook samen doen.’

We gaan meer
samen doen en
muren afbreken

‘Muren afbreken’
De agenda is tijdens het VNG jaarcongres op 2 en 3 juni gepresenteerd en
kreeg volgens de voorzitter Jan Westmaas
grote steun. Westmaas: “We willen meer
dan vroeger de ‘agenda zetten’, proactief
zaken oppakken. We hebben inmiddels
geleerd dat we sterker in de lead moeten
zijn om de digitalisering en dienstverlening goed op te pakken. Je kunt dat een
trendbreuk noemen.” ‘Massaal digitaal,
maatwerk lokaal’ is een van de pijlers van
het plan. Westmaas: “Gemeenten hebben
zelf heel goede ideeën. We gaan deze
mooie initiatieven nauwgezet monitoren
en ondersteunen. Het is het allerbeste
als die ideeën ontwikkeld worden in deze
kleine laboratoria. Vervolgens kunnen we ze van daaruit opschalen, zodat
andere gemeenten er gebruik van kunnen
maken.” Lelieveld is blij met het initiatief,
en geeft aan dat het beleidsprogramma
van VNG in overleg met het programma
Digitaal 2017 en het programma van
de Digicommissaris is ontwikkeld. “Je
vindt er veel dezelfde uitgangspunten in
terug.”
Westmaas benadrukt het belang van
samenwerking tussen overheden. “We
zien het Rijk en de gemeenten steeds
meer als één platform, want alleen
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Rapportcijfer
overheidsdienst
verlening door ‘de keten’
2014

6,9

2013

6,8

2010

6,7

2009

6,6

2008

6,7

Verdeling rapportcijfer 2014
14% geeft een 5 of lager
16% geeft een 6
27% geeft een 7
40% geeft een 8 of hoger
Bron: ‘De kwaliteit van de overheidsdienstverlening 2014’ van I&O Research in opdracht
van het ministerie van BZK.

Aanbod digitale dienstverlening
Adviesbureau Deloitte legde per onderzocht product vast of het mogelijk is dit
digitaal aan te vragen en liet er een beoordeling van de mate van digitalisering
op los. Een product met alleen informatie online zonder aanvraagformulier is
in deze meting 0 procent digitaal volwassen. Is een aanvraagformulier digitaal
te downloaden en te printen, dan telt dit voor 33 procent; is het aanvraagformulier ook digitaal in te vullen en te verzenden, dan is met 66 procent digitalisering gerekend. Als hierachter DigiD of e-Herkenning zit, komt de digitale
volwassenheid voor dit product op 100 procent.
Gemeenten lopen iets achter met 51,8 procent op basis van 55 onderzochte
producten. De provincies scoren 48,1 procent met 29 onderzochte producten.
De waterschappen scoren het hoogst met 73,4 procent met 14 producten. Het
aanbod van de producten voor burgers is met een gemiddelde score van 61,3
procent over het algemeen hoger dan producten voor ondernemers met een
gemiddelde score van 54,2 procent.

Top tien digitale volwassenheid gemeenten
samen kunnen we de digitalisering
optimaal regelen, denk bijvoorbeeld ook
aan wetgeving die online dienstverlening ondersteunt.” Voor Westmaas is de
Digitale Agenda 2020 leidend, maar er is
nadrukkelijk verbinding gezocht met de
Digicommissaris en Digitaal 2017. “Onze
agenda past er prima in.” Westmaas geeft
aan dat hij merkt dat gemeenten echt
verder willen en ook tijdens het congres
benadrukten met de agenda aan de slag
te willen. Hij meent dat de noodzaak tot
digitalisering gemeenschappelijk wordt
gedeeld. “Niet alleen door de gemeenten,
maar ook door onze inwoners.” Hij ziet
de agenda als een mooi middel om ook
gemeenten die nog achterlopen erbij te
trekken. Westmaas: “We gaan de achterstanden inlopen, meer samen doen en
muren afbreken.”
Regie op gegevens
Om de digitalisering verder te versnellen werkt het programma Digitaal
2017 samen met de VNG, departementen,
uitvoeringsorganisaties, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en Digicommissaris
Eenhoorn aan een gezamenlijke implementatieagenda. Lelieveld: “We maken
hierin concreet welke stappen er nog
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’s-Gravenhage; Rotterdam; Molenwaard; Alphen Chaam; Venlo; Utrecht; Zoetermeer; Leiden; Deventer; Heerlen
De gemeenten ’s-Gravenhage en Rotterdam hebben met een score van 83,9
procent de hoogste score. Het verschil is met minder dan een tiende procent
in het voordeel van de gemeente ’s-Gravenhage. Over het algemeen scoren
gemeenten met meer inwoners hoger dan kleinere gemeenten.
Bron: meting aanbod digitale dienstverlening van Deloitte, april 2015

gezet moeten worden om de doelstellingen in 2017 te halen.” Nadat we in maart
2015 een eerste voorzet voor deze implementatieagenda hebben gemaakt zijn we
nu hard bezig met verdere uitwerking. De
agenda loopt langs drie plateaus: in 2015
ligt de nadruk op de digitale beschikbaarheid van informatie, in 2016 staat digitalisering van de transacties centraal en in
2017 moet er een toegankelijke, digitale
overheid zijn. Nieuw is dat de implementatieagenda er nog een stap aan toevoegt, namelijk meer regie van de burger
en ondernemer over de eigen gegevens.
Lelieveld hoopt dat de Regieraad Dienstverlening de gezamenlijke implementatieagenda in september accordeert.
Ambitie
“De agenda is ambitieus”, beaamt
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Lelieveld. De regiedoelstelling sluit volgens de programmamanager aan op een
wet die nog in voorbereiding is, namelijk
de Wet GDI, de Generieke Digitale Infrastructuur, voorheen iNUP. Binnenlandse
Zaken en Economische Zaken werken
aan deze wet die onder andere inzage in
gegevens en correctierecht regelt voor
burger en ondernemer. Lelieveld: “We
zijn niet alleen aan het digitaliseren,
ook onze wijze van werken verandert. De
overheid moet gastheer worden voor de
vraag van burgers en bedrijven. Dienstverlening draait tenslotte om burgers en
bedrijven; we mogen hen nog meer als
uitgangspunt nemen.” Om deze reden zet
de overheid volgens Lelieveld meer en
meer levensgebeurtenissen centraal bij
de inrichting van de overheidsdienstverlening. “Wat moet je doen als je ver-

huist, een bedrijf opzet of werkloos ben
geworden.”
Lelieveld benadrukt: “De vraag van
de burger of ondernemer moet centraal
komen te staan zodat deze één overheid
ervaart. Dat is immers ook de gedachte
achter de digitalisering.” Nu signaleert
de kwaliteitsmonitor nog dat de gegevensuitwisseling tussen ketenpartners geregeld nog niet accuraat is of uitblijft. Toch
is ze positief. “De samenwerking wordt
als geheel wel beter beoordeeld.” Ze wijst
erop dat nu ook een belangrijke randvoorwaarde voor de digitalisering geregeld is, namelijk de financiering van de
GDI. Daarnaast worden voorbereidingen
voor pilots met het eID Stelsel getroffen,
een nieuwe manier van identificeren voor
burgers en bedrijven. “Er wordt dus ook
op dit vlak voortgang geboekt.” Lelieveld
concludeert: “Voor de digitale overheidsdienstverlening hebben we dit jaar
belangrijke stappen gezet.”
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p a r t n e r

ICT: puzzel voor

gevorderden?

D

e ICT-industrie heeft in haar relatief korte
Wat kunnen we doen om de beeldvorming over ICT te
bestaan vele fantastische, soms disrupverbeteren en het ongenoegen te temperen? Best
tieve technologieën voortgebracht. In eerdere
bijdragen in dit magazine hebben we daar
veel, als we kijken naar de uitgangspunten die
voorbeelden van gegeven, zoals Cognitive
de ICT-industrie en ICT-organisaties
Computing en Hybrid Workstations. En
hoewel enkele van die technologieën
hanteren.
snel mainstream zijn geworden, blijft de
leercurve steil. Menigeen is van mening dat er
geen toekomst denkbaar is zonder de vruchten van de
ICT-industrie. Ook de overheid omarmt alle kansen die ICT
biedt. Of het nu gaat om ondersteuning of vernieuwing van primaire overheidsprocessen of om het mogelijk maken van de compacte
rijksdienst (óók een bestuurlijk vraagstuk…): zonder ICT zal het niet lukken.

significante besparingen mogelijk. Legacysystemen zijn lastig te
beheren omdat ze vaak niet meer voldoen aan de nieuwe eisen.
Migratie van de huidige IT is vaak te complex wegens organisatorische, procesmatige en technische afhankelijkheden en zal
daarom te veel tijd en geld in beslag nemen.
3 Leveringsmodel centraal (cloud)
De nieuwe ICT-dienstverlening is volledig geïndustrialiseerd en
‘lean’. Processen en

Maar de praktijk kan weerbarstig zijn. De ontwikkelingen in de ICT-industrie gaan
zo snel dat fricties niet altijd vermijdbaar blijken te zijn. Gebruiker, opdrachtgever, opdrachtnemer en leverancier zitten samen in hetzelfde schuitje – niet altijd tot elkaars genoegen. De
beelden zijn bekend: CIO’s verzuchten dat ze met de handen in het haar zitten over de te
volgen IT-strategie, IT-bedrijven zijn log en hebben geen oog voor de noden van hun (overheids)klanten, en ICT en verspilling zijn praktisch synoniem. Zie ook de bevindingen van
de commissie-Elias.

We noemen er vijf:

1 Samen gaat het beter
Geen organisatie kan haar
ICT-processen meer zelfstandig
beheren, daarvoor zijn de systemen
te complex geworden. ICT-projecten
zijn alleen succesvol als organisaties
samenwerken met de specialisten van ICTbedrijven. De vlucht vooruit wordt ingezet
als organisaties best practices uit de buitenwereld zullen weten in te passen. Denk aan
referentiearchitectuur, governance, IT-automatisering en innovatie. Dit maakt het mogelijk om grote
veranderingen versneld door te voeren.

2

Met minder applicaties een betere
informatievoorziening realiseren
Door het aantal applicaties drastisch te verminderen zijn
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Beeldvorming
Is ICT dan een onlegbare puzzel geworden? Dat is de verkeerde conclusie. ICT is
niet zomaar tot in de haarvaten van de samenleving doorgedrongen en omarmd
door politiek en bedrijfsleven, maar juist omdat die zo veel mogelijkheden
biedt. Het is ieders wens om wendbare en beheersbare state-of-the-art
IT-producten en -diensten tegen acceptabele kosten te verkrijgen. Wat
kunnen we doen om de beeldvorming te verbeteren en het ongenoegen
te temperen? Veel. Onder andere door duidelijk te maken dat de ICTindustrie en ICT-organisaties wel degelijk duidelijke uitgangspunten hanteren om de
puzzel goed gelegd
te krijgen.

I B M

diensten
worden waar
mogelijk gestandaardiseerd. Zo realiseert een ITorganisatie een enorme efficiëntieverbetering. Samenwerking met
de markt draagt bij aan een versnelde
transformatie van de IT-dienstverlening. En pas alleen maatwerk toe waar het
toegevoegde waarde heeft; ‘standaard’ moet
de norm zijn. Het bespaart niet alleen kosten,
maar maakt een organisatie ook wendbaarder
omdat ze kan profiteren van investeringen door de
markt.

5 Secure by design
Security vergt een geïntegreerde aanpak, vastgelegd in
een securitybeleid. Bij het ontwerp en de ontwikkeling van een
nieuw
systeem of proces moet security als een set ontwerpcriteria worden meegenomen in plaats van
achteraf via ‘hardening’ toegevoegd. De criteria moeten gaan over mensen en hun rol,
over data, applicaties en de infrastructuur.

Het bovenstaande is allemaal geen hogere wiskunde, maar
toch is het lastig voor elkaar te krijgen. In het bedrijfsleven is
de onrust over uit de hand gelopen projecten wellicht minder
zichtbaar dan in het glazen huis van de overheid (denk aan de
commissie-Elias), maar ook het bedrijfsleven is naarstig bezig
grip te krijgen op zijn IT. Voor de oplossing van menig huidig of
toekomstig maatschappelijk probleem levert ICT een belangrijke
bijdrage. Ook het beter functioneren van de overheid zelf valt
niet los te maken van een goede (en soms betere) inzet van ICT.
Daarom zien wij de publieke aandacht vooral als een aanmoediging: laat die vooral louterend werken.

George van Duyneveldt en Rob Nijman, IBM Nederland BV

4 Mobiel is de kern
In lijn met de mobiele revolutie staat in de digitale
transformatie van de overheid ‘mobiel’ centraal. Ook de
mogelijkheden om via sociale media te communiceren met de
overheid zullen helpen de afstand tussen burger en overheid te
verkleinen.
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Jac Klijs, burgemeester van Moerdijk

Welke maatregelen zijn er na de brand in 2011 genomen om
een vergelijkbare ramp te voorkomen?
“Een van de eerste acties was om op het industrieterrein
windvanen in de masten te hijsen, zodat werknemers en bezoekers bij een toxische wolk weten welke kant ze op moeten lopen.
Overigens een maatregel die samen met de ontwikkeling van een
dashboard voor bedrijven en burgers in 2010 was bedacht door
gemeente en brandweer. Op het bedrijventerrein is nu ook een
eigen brandweerkazerne gevestigd.
Verder hebben we een nieuw bestemmingsplan opgesteld
met een betere ordening van de veiligheidsrisico’s. Na ChemiePack zijn we ook vaker onaangekondigde controles gaan doen.
Daarnaast proberen we bij het bedrijfsleven een cultuuromslag

Als er geen tijd

oftewel Alert4Omgevingen, een alerteringssysteem gericht
op BHV’ers, dat we in 2014 samen met de Veiligheidsregio en
Centric hebben geoperationaliseerd. Bedrijven werken met
een BHV-plan, waardoor één seintje al genoeg is om het hele
draaiboek voor crisisbeheersing in werking te stellen. Voor de
informatievoorziening aan burgers ligt dat anders.”
Wat doet u om hen te informeren in geval van een calamiteit?
“We gebruiken NL Alert. En mede naar aanleiding van de
brand bij Shell bekijken we of we de regionale zender ook kunnen inzetten als informatiezender, bijvoorbeeld door boodschappen te laten meelopen in een balk. Aan geluidswagens is
geen behoefte meer en foldertjes belanden bij het oud papier.

te verliezen is

Omgevingsdashboard bevordert zelfredzaamheid inwoners Moerdijk
te bereiken zodat men zich meer realiseert dat bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, niet
de overheid.”

Moet ik binnen blijven? Met ramen en deuren
gesloten? Wat is er eigenlijk aan de hand? Goede
communicatie over calamiteiten is belangrijk
om omwonenden en werknemers tijdig te
informeren. Dankzij het Omgevingsdashboard
weten de inwoners van de industrierijke
gemeente Moerdijk straks wat hen te doen staat,
mocht het misgaan.

90

D

e aanwezigheid van zware industrie en chemiebedrijven
geeft de regio rond Moerdijk een economische sleutelpositie, maar brengt ook risico’s mee voor de veiligheid, het
milieu en de volksgezondheid. Dat die risico’s niet denkbeeldig
zijn, bleek begin 2011 toen op het industrieterrein brand uitbrak bij het bedrijf Chemie-Pack. Aan de spanning tussen industriële bedrijvigheid en veiligheidsrisico’s is wel wat te doen,
maar veiligheidsrisico’s trekken zich niets aan van gemeentegrenzen. De gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant,
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Havenschap Moerdijk hebben daarom de handen ineengeslagen, een samenwerking die resulteerde in het Actieprogramma Moerdijk Veilig.
Een belangrijk onderdeel van effectieve risicobeheersing is
de communicatie met burgers en bedrijven: in de zogenaamde
‘koude fase’, als er nog niets aan de hand is, maar ook in de
‘warme fase’, wanneer het zaak is de schadelijke gevolgen te
beperken. Daarover een gesprek met Jac Klijs, burgemeester
sinds september 2011 – dus na de brand bij Chemie-Pack.

Maar de overheid heeft wel de plicht om te controleren of
bedrijven die verantwoordelijkheid daadwerkelijk nemen.
“Jazeker, maar ik heb bezwaren tegen het huidige systeemtoezicht. Bedrijven die hun zaken niet netjes op orde hebben,
krijgen vaak herstelperiode na herstelperiode. Voor je het weet
zit je drie jaar lang in een situatie die vanuit veiligheidsoverwegingen onwenselijk is. Gelukkig is er tijdens de controles steeds
meer aandacht voor de veiligheidsaspecten en de mogelijke
gevolgen van het niet op orde hebben van een vergunning. Daar
moeten we strakker op sturen, vind ik. Daarom ben ik ook lid
van het dagelijks bestuur van zowel de Omgevingsdienst als de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, juist om een kruisbestuiving te krijgen.”
In het actieprogramma zegt u: geef mensen een handelingsperspectief voor als er iets gebeurt.
“Risico’s kun je nooit uitsluiten. Maar we doen alles om te
voorkomen dat er calamiteiten optreden. Zorgvuldige en snelle
communicatie met omwonenden als zich een incident voordoet,
is van levensbelang. Voor bedrijven gebruiken we het CBIS,
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Tegelijkertijd wordt digitale informatievoorziening steeds
belangrijker. Daarom breiden we de website van de gemeente dit
jaar uit met een zogenaamd Omgevingsdashboard voor burgers
dat informatie toont over de risico’s in de directe omgeving. Bij
een incident verkleurt het beeld op de kaart en zie je relevante
informatie bijna realtime. Op die manier bieden we inwoners
een handelingsperspectief. Het dashboard voor burgers put uit
dezelfde informatiebron als het systeem voor bedrijven en wordt
gevuld met informatie van verschillende hulpdiensten, zoals de
politie, brandweer en de Geneeskundige Hulp bij ongevallen en
Rampen (GHOR).”
Bijna iedereen heeft tegenwoordig een telefoon met internetverbinding. Spelen sociale media ook een rol in de
berichtgeving?
“We gaan ook Twitter-berichten doorplaatsen binnen het
portaal. Zodat we in geval van een incident bijvoorbeeld binnen enkele minuten berichten van de veiligheidsregio kunnen
retweeten. Wie niet over Twitter beschikt, volgt deze berichten dan binnen het dashboard. Samen met Centric hebben we
bedacht hoe het Omgevingsdashboard eruit moet zien en hoe
alle verschillende databronnen aan elkaar verbonden moeten
worden. Centric bouwt het niet alleen, maar heeft ook aan de
wieg gestaan van de ideevorming.”
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Hoe CGI haar klanten
weerbaar maakt tegen

550.000.000
cyberaanvallen
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

Juli
1 juli	‘Valkuilen en beren op de weg, hoe gaat u
hiermee om als CISO?’
IBD. Informatiebeveiligingsdienst
http://bit.ly/1f56KZs
9 juli

‘Hoe kom ik tot een beveiligingsplan?’
IBD. Informatiebeveiligingsdienst
http://bit.ly/1C0ZO4t

/
/

September
3 september

Avond van de digitale economie
organisatie: ECP en Nederland ICT
http://bit.ly/1JMEJ4a

10 september	“Dienstverlening is van ons allemaal.
Hoe?”
KING. Kenniscentrum Dienstverlening
http://bit.ly/1B8WJ74

/
/
/

Een abonnement
op iBestuur?

/

ibestuur.nl/service!

/

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

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

cginederland.nl/cybersecurity

/
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iBestuur magazine is een onafhankelijke uitgave van
de Nieuw Domein Uitgever.
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> R
 ight to challenge
Doe-democratie in de praktijk

> Maak je druk
over werkgeluk!

> Subsidiëren kan
transparanter

i B e s t u u r d e r

2.0

Het sijpelt mooi door
Hoe staat het met uw werkgeluk? Wordt u blij van uw dagelijkse werkzaamheden of zijn die vooral een
belasting? Waar doet u het eigenlijk voor? Ook ambtenaren 2.0 vragen zich dat af. Ik in ieder geval en
Daniëlle Jansen ook; zij deelt haar bespiegelingen met ons in deze Ambtenaar 2.0-achterkant (of was het
voorkant?) van iBestuur magazine.
Waar ik als bestuurslid van de stichting Ambtenaar 2.0 energie van krijg is de constatering dat dingen aan
het veranderen zijn. Het gedachtegoed en de werkwijze van Ambtenaar 2.0 sijpelen steeds verder door. Zo
zien we dat de geest en werkwijze van de jaarlijkse Dag van de Ambtenaar 2.0 navolging krijgen. Onder
andere in #defnet15, een vanuit militaire ambtenaren georganiseerde tegenhanger over Defensie in de
netwerksamenleving.

Op die eigen devices gebruiken we natuurlijk het liefst onze ‘eigen’ apps. Tim Aarts laat zijn licht schijnen
op de apps die u anno 2015 écht niet kunt missen. En hoe u die betaalt? Misschien is civic crowdfunding
de oplossing. Als u het maar integer doet!

Subsidiëren kan transparanter

A12

Chemische treinen, industriële bedrijven, opslag van gevaarlijke stoffen:

Welke apps heb je in
2015 nu echt nodig?

een greep uit de risico’s waarover u inwoners wilt informeren. Zeker
bij calamiteiten. Met het omgevingsdashboard geeft u inwoners online
inzicht in de risico’s in hun directe omgeving én realtime informatie bij
een incident. Zo vergroot u de zelfredzaamheid en weten de bewoners
wat ze moeten doen om zichzelf en hun naasten in veiligheid te
brengen.
Ga voor meer informatie naar www.centric.eu/omgevingsdashboard

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

A14

Werkgeluk:
iets om je druk over te maken?

www.centric.eu
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Civic crowdfunding

5, juli 2015

Dirk Jan van der Wal
Ambtenaar 2.0

ine voor de iOverheid.

Bevorder de zelfredzaamheid binnen
uw gemeente bij calamiteiten

> Right to challenge
Doe-democratie in
de prakt

Onafhankelijk kwartaalmagaz

OMGEVINGSDASHBOARD

Ook op andere gebieden zien we verandering. Leest u dit magazine op papier of op uw eigen device? Van
hevige discussie over de risico’s van Bring Your Own Device, zijn we, na schoorvoetende acceptatie, op het
punt aangekomen dat organisaties BYOD als de standaard hanteren.

ijk

> Maak je druk
over werkgeluk!

> Subsidiëren kan
transparanter

Right to
challenge
Doe-democratie in de praktijk

[A4]

En verder ...
‘Bring your own’
De discussie is over [A11]

A3

De overheid zoekt
manieren om de
doedemocratie in de
praktijk te brengen.
Actieve burgers willen
meer eigenaarschap
van hun wijk. Kan het
‘right to challenge’burgerinitiatief en
doedemocratie een vlucht
geven? Waarom is het
überhaupt nodig? Hoe
regel je het en wat zijn
voorwaarden voor succes?

H

et right to challenge (rtc) is het recht van burgers om tegen de
gemeente te zeggen: “Dat kunnen wij beter.” Daarmee kunnen ze
de mogelijkheid afdwingen om voorzieningen of taken van de overheid
over te nemen. Denk aan groenonderhoud, het runnen van een buurthuis
of eenvoudige zorgtaken. Het rtc lijkt de volgende stap op weg naar de
open overheid en participatiemaatschappij. De spelregels veranderen: niet
de overheid, maar burgers bepalen waar en hoe ze hun rol willen pakken.
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) bevat een
amendement met het right to challenge. Daarin staat dat gemeenten in
hun beoordeling van plannen de sociale meerwaarde van bewonersinitiatieven meenemen, zoals kennis over de wijk, vrijwillige inzet en betrokkenheid. Het is aan de gemeenten dat recht vorm te geven in hun WMOverordening. Het rtc mag zich verheugen op grote belangstelling: lokale
politieke partijen formuleren hun standpunten, buurtrechten komen voor
in visies en collegeakkoorden, een aantal gemeenten is er al mee aan de
slag gegaan.
Zeggenschap
Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) pleit al
langer voor invoering van buurtrechten, waar het rtc er één van is (zie
kader). Thijs van Mierlo, projectleider Buurtrechten: “Buurtrechten geven
burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. De rechten
geven bevoegdheden die passen bij de verantwoordelijkheden die burgers in deze tijd krijgen. Zij kunnen meer zelf bepalen wat goed is voor
hun wijk. Daardoor bereiken ze dat de dienstverlening aansluit op hun
wensen.” Zelf taken overnemen kan ook een hulpmiddel zijn om andere
doelen te bereiken, zegt Van Mierlo. “Je kunt op groenonderhoud bijvoorbeeld geld overhouden en dat investeren in volwasseneneducatie of
werkgelegenheid.”

Right to challenge
geeft burgerinitiatief

Buurtrechten

wind in de zeilen

Door Mariëlle de Groot
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
Remco Liefers en Jurjen van der Weg
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Het fenomeen ‘buurtrechten’ is
afkomstig uit Engeland. Ze zijn in de
Localism Act wettelijk vastgelegd.
Naast het right to challenge zijn
dat bijvoorbeeld:
• Right to bid. Het recht van de
gemeenschap op het in eigendom
krijgen van maatschappelijk vastgoed of het krijgen van zeggenschap hierover.
•R
 ight for neigbourhood planning.
Recht voor de gemeenschap om
een ontwikkelingsplan te maken
voor het gebied waarin ze wonen.

A5

Thijs van Mierlo, projectleider Buurtrechten: “Buurtrechten geven burgers meer zeggenschap over hun directe
leefomgeving.”

Big society
Een van de koplopers in het ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving is de gemeente Leeuwarden. Het
eerste Nederlandse ‘bewonersbedrijf’ zag er in 2013 het
levenslicht. In de wijk Heechterp-Schieringen werken bewoners samen om de leefbaarheid te verbeteren en armoede te
verminderen, met projecten in groenonderhoud, catering,
afvalpreventie, energieopwekking en schoonmaak. Behaalde
winst wordt geïnvesteerd in de wijk. Inmiddels lopen er
meerdere succesvolle bewonersinitiatieven. Zo lopen er pilots
in vijf wijken met buurtondernemerschap, met projecten in
groenonderhoud, werkgelegenheid, energie en jeugdwerk.
Ambitie
De Leeuwardense raad heeft inmiddels een motie over
right to challenge omarmd. Bestuurlijk-juridisch medewerker Remco Liefers is bezig dat in de WMO ‘formeel’ vorm en
inhoud te geven. “De ambitie is groot. Leeuwarden wil dat
bewonersinitiatieven meer gaan doen. In de zorg betekent
dat dat vrijwel alle lichtere vormen van zorg en ondersteuning zo veel mogelijk wijkgericht en via bewonersinitiatieven worden opgepakt.” Het formele deel betreft bijvoorbeeld
de WMO-verordening, beschikbare budgetten en aanbestedingen. “In onze aanbestedingen hebben we ruimte ingebouwd zodat bewonersinitiatieven mee kunnen doen. Er is
een ander regime op van toepassing dan voor de gevestigde
instellingen; bewonersinitiatieven hoeven bijvoorbeeld aan
minder harde kwaliteitscriteria te voldoen. In contracten
met zorgverleners is de voorwaarde opgenomen dat ze bewonersinitiatief in de wijk ruimte moeten geven.”
Het college in Leeuwarden heeft ook opdracht gegeven te
onderzoeken hoe het recht ook kan ‘landen’ in het wijkenen dorpenbeleid. Jurjen van de Weg, projectleider Toekomst
wijken- en dorpenbeleid: “We zeggen eigenlijk tegen onze
bewoners: ‘Als je iets wilt, geef het aan. Dan kijken wij als
gemeente hoe we kunnen faciliteren.’ Daarnaast kijken we
of we datgene wat we formeel geregeld hebben voor de zorg,

A6

Serious ambtenaar & right to
challenge
De gemeente Leeuwarden heeft Serious Ambtenaar
de opdracht gegeven met ideeën te komen over het
rtc. De resultaten:
• Een advertentietekst met procesbeschrijving en
criteria voor het right to challenge om burgers op
te roepen met initiatieven te komen in het sociaal
domein.
• Voorstel om geld vrij te maken uit het reguliere
budget, waarmee experimenten gerealiseerd kunnen worden.

ook voor andere terreinen moeten doen en hoe we de ervaring die we hebben opgedaan in onze pilots goed kunnen
benutten bij nieuwe initiatieven.”
Kip-ei
De drie decentralisaties in de zorg geven gemeenten de
nodige prikkels om taken daadwerkelijk los te laten. Liefers.
“De uitdaging is dat de overheid samen met de buurt zorgt
dat het er goed gaat. Er wordt door het Rijk gekort op de
WMO. We willen zo goed mogelijk zorg kunnen verlenen
voor onze burgers, die zo goedkoop mogelijk is. Wijkgerichte
alternatieven zijn vaak goedkoper en zorgen voor meer sociale cohesie, is de gedachte. We zeggen bijvoorbeeld: we sluiten bepaalde doelgroepen uit van het vervoer dat we hebben
ingekocht. Alleen cliënten in een rolstoel kunnen daar nog
gebruik van maken. Iedereen die van zijn voordeur naar de
auto kan lopen, maakt gebruik van buurtdiensten.” Zo ‘challengt’ de overheid ook de samenleving om zelf dingen op te
pakken.”
Het is nog even zoeken naar de beste manier om dat
voor elkaar te krijgen, zegt Liefers. “Je wilt de ruimte
geven, maar tegelijkertijd voorkomen dat mensen tussen wal
en schip raken. Moet de overheid toch een basisniveau blijven bieden in wijken waar bewonersinitiatieven niet van de
grond komen? Dat is een beetje een kip-eidiscussie. Bovendien is het uitgangspunt dat men in de wijk vanuit saamhorigheid iets voor elkaar doet. Zodra je daar door aanbesteding op moet inschrijven en de gemeente voor alle informele
zorg in de wijk geld gaat betalen, bereik je niet wat je wilt.”
Burgers moeten zich ervan bewust zijn dat de overheid
ook aan het bezuinigen is, vindt Van Mierlo. Zijn advies:
“Zorg ervoor dat je de cijfers paraat hebt. Vanuit Engeland
horen we ook steeds: ‘Zorg dat je niet te ver onder de prijs
gaat zitten, want dat is uiteindelijk niet duurzaam.’ Ik denk
dat bewoners als ze een goed plan schrijven op wijkniveau
behoorlijk concurrerend kunnen zijn met de professionals,
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alleen al vanwege hun continue aanwezigheid in de wijk.”
Toch spreekt de LSA liever van samenwerking, zegt Van
Mierlo: “Overheid en bewoners staan niet tegenover elkaar,
maar hebben dezelfde uitdaging.”
Er is ook geleerd van de Engelse ervaringen. “Daar is
vooral ingezet op wetgeving. Het vereist echter veel bureaucratische vaardigheden en tijd om bestaande dienstverlening
open te breken. Belangrijker is dat de overheid openstaat
voor initiatieven uit de samenleving en open communiceert
over de besteding van publieke middelen in de wijk.” Er ligt
ook een taak voor de overheid om de weg voor bewonersinitiatieven te plaveien, benadrukt hij. “Door communicatiever
te zijn over de mogelijkheden voor bewonersinitiatieven en
actief ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld op juridisch en
financieel gebied.”
Intentie belangrijker
Toch is het wel belangrijk het recht vast te leggen. “Het
zorgde in Engeland wel voor een meer uitnodigende houding
bij de overheid.” Een ander belangrijk argument om het wel
te ‘regelen’ is af te komen van de willekeur. “Soms wordt
niet het plan beoordeeld, maar wie iemand is. Door het recht
vast te leggen heeft iedereen een gelijke kans.” Ook Van der
Weg zet meer in op de intentie van de overheid: “Het formele right to challenge heeft een belangrijke functie om een
formeel systeem in beweging te krijgen door de machtsbalans wat te veranderen. Met alleen het formele regelen ben
je er echter niet. Ik denk dat wanneer bestuur en organisatie geloven in samen oplossingen zoeken, je dat recht niet
eens nodig hebt.”
Succesverhalen verkopen
Wat maakt dat een overheidsorganisatie succesvol is in
het overdragen van taken aan de samenleving? Van der Weg
ziet drie rode draden. “De eerste is: durf het te proberen.
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De tweede is niet je eigen belang centraal te stellen, maar
te luisteren naar de ander en tot een gezamenlijk belang
komen.” Zo creëer je eigenaarschap. Dat lukt niet als je
alleen maar wilt bezuinigen. “Dan ben je alleen met je eigen
belang bezig en gaat het niet werken. Het is het belang van
de bewoners om in een plezierige wijk te wonen. Als je dan
vraagt: wat hebben jullie van ons nodig om zelf aan de slag
te gaan, dan heb je een heel ander gesprek met elkaar.” Tot
slot is het ‘verhaal’ van belang. “Succesverhalen kunnen
mensen inspireren. Binnen de organisatie én in de samenleving. We hebben dat gezien met energiecoöperaties. Dat
begon een paar jaar geleden met één succesvol initiatief.
Inmiddels zijn het er dertig. Mensen praten met elkaar en
vragen: ‘Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?’”
Weerbarstig
Hoe verder je wilt gaan met burgerinitiatieven, hoe meer
je tegen barrières aanloopt in Europese Regelgeving, maar
ook in de landelijke wetgeving, ervaart Liefers. “Denk aan
het aanbestedingsrecht, het subsidierecht en de belastingwetgeving. Een voorbeeld: In Amsterdam liep er een
buurtinitiatief waarbij mensen op bijstandsniveau voor
elkaar kookten: voor een euro de kliekjes van je buurman
overnemen. De Belastingdienst zag dat echter als inkomsten
uit onderneming. Of als je het taxivervoer door bewonersinitiatieven wilt invullen en daar wat geld voor vraagt voor de
coördinatie: je loopt snel tegen belemmeringen in de taxiwetgeving aan.” Er zal dus meer moeten kantelen dan alleen
de gemeentelijke overheid. Liefers: “Wat we zelf als gemeente creatief kunnen oplossen, doen we natuurlijk. Maar er
ligt ook een landelijke opdracht om te kijken wat je binnen
de kaders van die wetgeving kunt organiseren. En misschien
moet sommige wetgeving ook aangepast worden.”

Meer lezen?
Het rtc en buurtrechten zijn hot, er is veel over te lezen en te
doen. Bijvoorbeeld:
• www.lsabewoners.nl/meer-over-buurtrechten: meer informatie over buurtrechten en een overzicht van gemeenten die
ermee aan de slag zijn.
• www.open-overheid.nl heeft een ‘community of practice’
rond de invoering van het rtc en een toolkit voor een open
aanpak.
• Op www.jijmaaktutrecht.nl vind je een overzicht van bewonersinitiatieven op de kaart.
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Ieder zijn eigen
platform?

Civic crowdfunding
maakt financiering van
burgerinitiatieven veel
transparanter. Waar voorheen
de weg naar het gemeentehuis
bepaalde of een subsidie werd
verstrekt, komt steeds vaker
de volledige financiering van
initiatieven online. Misschien de
volgende stap in democratisering
van overheidsfinanciën?

inzichtelijk te maken hoe de financiën
van de projecten eruitzien, inclusief
onze bijdrage.” Als gemeenten laten
zien welke projecten zij steunen en
daarover communiceren, komt daar
vanzelf een reactie op vanuit de maatschappij. Door dan te luisteren naar
wat inwoners van deze projecten vinden wordt een discussie gehouden over
nut en draagvlak van subsidies voor
projecten. “Uiteindelijk is het natuurlijk de raad die gaat over budgetten
en de regelingen, maar wij gaan graag
de discussie aan op basis van de input
die wij nu krijgen met crowdfunding”,
aldus wethouder Fit.

Door Tim Aarts

Subsidiëren
kan transparanter
T

ijdens het flexwerken in ons
gemeentehuis raakte ik in
gesprek met een licht gefrustreerde
collega. Een bekende inwoner was het
weer gelukt om een subsidie te krijgen
voor een van zijn vele projecten. Het
fascineerde mij dat het project irritatie
opwekte bij deze collega. Het was een
leuk project, een openbaar toegankelijk
evenement dat bijdroeg aan een grotere
vitaliteit in de kern waarvoor het georganiseerd was. Toen ik opmerkte dat
het toch mooi is als mensen zich vrijwillig voor de maatschappij inzetten,
bleek dat de irritatie ergens anders zat:
het voelde onrechtvaardig dat subsidies
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jarenlang naar dezelfde personen ging.
“Het voelt alsof ik steeds geld toeken
aan de handigste mensen. Ik wil wel
integer zijn, maar in dit systeem kan
het niet”, merkte zij op.
Jarenlange subsidierelaties
Zo kwam ik terecht in de verhalen
van de jarenlange en niet-transparante subsidierelaties. Ik hoorde over
personen die op het laatste moment
subsidies regelden voor bevriende
organisaties, omdat zij de weg naar het
gemeentehuis zo goed wisten te vinden. En ook richting de grote fondsen
bleken er behoorlijk wat ‘vaste klan-
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ten’ te zijn die de weg naar het loket
goed wisten te vinden. Dit heeft twee
nadelen. Ten eerste: doordat altijd
gevraagd wordt om co-financiering,
blijken steeds dezelfde financiers een
rol te spelen bij nieuwe projecten. Hoe
toon je in zo’n versteende situatie nog
maatschappelijk draagvlak aan? En ten
tweede: door deze bestaande netwerken zijn nieuwe netwerken nog maar
amper in beeld bij de gemeente. Hoe
zorg je dan voor een subsidiebeleid dat
de gehele maatschappij dient?
Deze vraagstukken spelen al jaren;
je weet dat je als gemeente bijdraagt
aan goede projecten, maar je weet ook
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dat
er méér
mogelijk is en dat
het soms wringt als het gaat
om integriteit en legitimiteit bij
subsidieverstrekking. Daarom besloot
de gemeente Medemblik om vanaf april
2015 het subsidieproces voor het Activiteiten- en Kernenbudget (AKB) helemaal online te zetten: van aanvraag
tot co-financiering. Dit budget heeft
als doel om activiteiten te steunen die
de vele kernen in Medemblik vitaal
moeten houden.
Discussie aanzwengelen
“We moeten terug naar de tekentafel”, aldus wethouder Joset Fit. “De
regels van en de bijdragen vanuit het
AKB moeten we weer toetsen in de
maatschappij. Dit willen we doen door
inzichtelijk te maken wat wij doen
voor de verschillende kernen en door
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Meer dan een hype
“De groei van civic crowdfunding
past helemaal in de tendens van een
zich terugtrekkende overheid en een
meer ondernemende samenleving. Er
zijn daarom maar weinig overheden die
het niet aanmoedigen dat burgers zelf

Ik wil wel
integer
zijn, maar
in dit systeem kan
het niet

Er zijn momenteel in Nederland enkele tientallen platforms
voor crowdfunding. Het is dus
mogelijk om eenvoudig aan te
sluiten bij wat er al is. Zo bouwde
het Alkmaarse slimmersamen.
nl een site op het platform van
crowdaboutnow, werkt Amsterdam
met voorjebuurt.nl en het WestFriese initiatief Het Lukt Ons!
draait op het platform van onepercentclub.com. Het is vrij eenvoudig om deze omgevingen na te
bouwen voor andere regio’s, maar
het is ook mogelijk om individuele projecten door te verwijzen
naar een van de vele crowdfundingplatforums. Een overzicht is te
vinden op www.douwenkoren.nl/
crowdfunding-in-nederland/

steun en financiële middelen werven
voor hun initiatieven”, aldus Martijn
Arnoldus van het platform voorjebuurt.nl. Toch is het geen hype, maar
een groeiende vorm van financiering.
Uit onderzoek naar crowdfunding in
Nederland door het bureau Douw en
Koren blijkt dat ondertussen al zes
miljoen euro opgehaald wordt en dat
het bedrag de afgelopen jaren ook
exponentieel is gegroeid. De verwachting is dat deze lijn zich doorzet. Dat
ziet ook Bart Lacroix, medeoprichter
van crowdfundingwebsite 1%-club en
leverancier van het Medemblikse platform Het Lukt Ons! Hij denkt dat dit
komt doordat het slagingspercentage
voor civic crowdfunding heel hoog is:
81 procent. Bart: “Projecten hebben
een hogere kans van slagen dankzij
de grote betrokkenheid van lokale
bewoners en gemeenten.” Inwoners
zijn zeker bereid om bij te dragen aan
het verbeteren van hun eigen leefomgeving en dat zal altijd zo blijven.
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B o r s j e

Digitale dienstverlening
selfservice stelt de klant centraal

BYO

‘Bring Your Own’discussie is over
V

oor het iBestuur Mobility-congres
begeleidde ik een sessie over Bring
Your Own Device. Ik was erg verbaasd dat
dat een topic was, want ik hoor er niets
meer over in het Ambtenaar 2.0-netwerk.
Snel even teruggekeken op de Ambtenaar
2.0-site: de laatste posts hierover dateren
uit 2012.

7x24 uur dienstverlening
vanuit huis, dankzij selfservice

Mijn indruk is dat de discussie is
stilgevallen omdat de ICT van overheidsorganisaties in een aardig rap tempo is
veranderd. De smartphones zijn gemeengoed geworden. Ik zie zelden nog een
collega met een knopjestelefoon. Er zijn
tablets beschikbaar en thuiswerken is bij
vrijwel iedere overheidsorganisatie technisch mogelijk. Bij de ministeries zijn er
in ieder geval twee browsers beschikbaar.
Wie met werkapplicaties wil werken op
een tablet heeft nog enig doorzettingsvermogen nodig. Deze zijn voor desktops
ontwikkeld; daarmee moet je niet op een
tablet willen werken.

Gemeenten staan voor grote uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen.
iBurgerzaken is ontwikkeld in co-creatie met 25 kwartiermakergemeenten. Selfservice voor en door
burgers is het uitgangspunt met werkdrukvermindering voor ambtenaren als gevolg. Nu een aantal
gemeenten live zijn met iBurgerzaken maken we voorzichtig een eerste balans op; dé bewijslast dat we de juiste weg hebben ingeslagen. In de praktijk blijkt dat, met gerichte acties,
selfservicepercentages van meer dan 90% worden gerealiseerd met iBurgerzaken. Minstens zo
belangrijk is de werkdrukvermindering binnen de gemeente als de burger een deel van de werkzaamheden zelf uitvoert. Meer dan 75 gemeenten maakten al de keuze voor iBurgerzaken.
Wilt u meer weten? Neem contact op met Mat Keijers (06-29527442)

Marie Louise Borsje
Strategisch adviseur
ministerie van
Economische Zaken

Tevreden management | Tevreden ambtenaren | Tevreden burgers

Innoveren doe je samen

www.pinkroccadelocalgovernment.nl
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Ik herinner mij veel discussie over de
browsers en over het internetbeleid. Dat
was de kern van Bring Your Own. Als je
niets mag downloaden, een browser hebt
die ‘web 2.0’-tools niet aankan én een
ICT-afdeling die toegang tot bepaalde
websites verbiedt, dan is een eigen device
de oplossing. Het gevolg was dat daardoor buiten de bedrijfssystemen om werd
gewerkt. Hoe zit het dan met archivering,
informatiebeveiliging en ondersteuning
bij problemen?

Bij de Belastingdienst is het beleid
nu dat de medewerker bepaalt welke
apps hij nodig heeft. Zo wordt IMDb door
de douane gebruikt om te controleren
of de hoesjes van film-cd’s correct zijn.
Een afdeling beheer of security bedenkt
dat niet. Een mooie ontwikkeling. De
invulling van het werkproces wordt niet
bepaald door de ICT-afdeling, het hoort
bij de werkvloer (de term ‘de business’
viel erg vaak tijdens het congres).
De BYOD-discussie is verschoven
van de werkvloer naar ICT. Met vragen
als: hoe kun je de werkapplicaties ‘verappen’ en hoe zorg je dat de apps van de
organisatie op verschillende devices en
besturingssystemen kunnen draaien? De
medewerker heeft al niet meer door wat
er op de achtergrond speelt. BYOD is voor
hem geen issue meer.
De discussie of iedere medewerker met
een eigen device moet werken krijgt bij
de ABN AMRO een interessante wending.
De discussie gaat niet meer over of de
medewerker een eigen device mág, maar
dat hij met een eigen device móét werken. Een werkgever die helemaal geen
devices meer levert... Dat gaat ver. Moet
de werkgever niet zorgen voor voorzieningen om het werk uit te voeren? Of is
dit een interessante optie voor bezuiniging? Sssst, verstop gauw deze iBestuur.
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Werkgeluk:
iets om je
Verschillende
rapporten laten
alarmerende cijfers
zien. We zijn met z’n
allen vaak helemaal
niet meer gelukkig
op het werk. Is daar
eigenlijk iets mis
mee? Want waarom
zouden we ons druk
moeten maken om
geluk op het werk?

Door Daniëlle Jansen
Beeld Dreamstime
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D

e nieuwe campagne ‘Herken Pesten’ van het ministerie van Sociale
Zaken legt de vinger op een zere plek. Steeds meer werknemers
worden gepest op het werk. Vorig jaar was een half miljoen werknemers
het slachtoffer van werkpesterijen. Niet zo verrassend dat zeventig procent
van de werknemers in het onderzoek aangeeft niet meer betrokken te zijn
bij hun werk. Is het niet te zweverig om je druk te maken over werkgeluk?
Moeten we nu allemaal de werkdag niet langer beginnen met een kop koffie, maar met een halfuur in de meditatieruimte?
Steeds meer onderzoek laat zien dat gelukkigere werknemers hardere
werkers zijn die meer geld opbrengen, minder kosten maken, meer innovatieve ideeën verzinnen en er zelfs voor zorgen dat de collega’s om hen
heen zich ook gelukkiger voelen. Het loont dan ook de moeite om serieus
aandacht te besteden aan werkgeluk. De hamvraag: hoe kun je er als organisatie voor zorgen dat jouw medewerkers zich beter voelen en ook op de
werkplek gelukkiger zijn?
CHO
Sommige organisaties zien de oplossing in een Chief Happiness Officer.
Zo houdt Marjolein Nuvelstein zich sinds eind vorig jaar als Chief Happiness Officer bezig met het arbeidsgeluk van Delftse bibliotheekmedewerkers. Een CHO, vaak een HR-medewerker, zoekt uit waar het hart van de
werknemers sneller van gaat kloppen. En de CHO houdt zich meestal niet
bezig met het oplossen van problemen, maar stimuleert juist actief positieve elementen waardoor werknemers gelukkiger worden.
Werknemers worden gelukkiger op het werk wanneer ze deel kunnen
uitmaken van een groter geheel, zo lang ze maar wel zien dat hun eigen
werkzaamheden een nuttige bijdrage leveren aan de organisatie. Fiona
Atighi, directeur informatiehuishouding bij DigiDoc (het digitale archief
van de rijksoverheid), vindt het belangrijk om met haar team de vraag ‘wat
draagt onze organisatie bij aan de wereld’ te beantwoorden. “Ook binnen
een afdeling die niet direct betrokken is bij het primaire proces van de
overheid is het belangrijk om dat gevoel van ertoe doen te benadrukken”,
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druk over te maken?
vertelt ze. “Wij zorgen er immers voor dat het ‘huis van de
overheid’ op orde is zodat de beleidsmedewerkers hun werk
zo goed mogelijk kunnen doen.”
Symbool
Medewerkers willen graag bijdragen aan een visie: waarom zijn wij hier als organisatie, waar werken we aan, wat is
het doel waarvoor we iedere dag weer aan de slag gaan? Zelf
heeft Atighi heel duidelijk een antwoord op die vragen: “Als
allochtone vrouw heb ik veel te danken aan de Nederlandse
overheid toen ik indertijd vanuit Iran naar Nederland kwam.
Het was de overheid die mij heeft opgevangen en geholpen,
mij heeft ondersteund zodat ik kon studeren en hier een

gen wat minder. Ik wil vooral de nadruk leggen op het verder ontwikkelen van die kwaliteiten waar een medewerker
goed in is, waar hij plezier in heeft. Juist in een gevarieerd
team heb je een goede mengeling van allerlei kwaliteiten”,
vertelt ze enthousiast. “Ik wil graag een omgeving creëren
waar ik het zelf leuk vind om binnen te komen, waar iedereen zich veilig voelt en geïnspireerd meedoet.”
Dynamiek
Vaak wordt overmatige controle, waarbij iedere actie door
een manager in de gaten wordt gehouden, beschouwd als
grote verstoorder van werkgeluk. Atighi hierover: “Op welke
afdeling ik ook aan het werk ben, voor mij is het altijd heel

Werknemers worden gelukkiger wanneer
ze deel zijn van een groter geheel
leven kon opbouwen. De overheid staat voor mij symbool
voor een land dat mij heeft geholpen.”
Voor werkgeluk blijkt tot slot ook de relatie met collega’s
en de direct leidinggevende belangrijk. Atighi wil, als haar
rol als sociale manager aan het woord komt, niet vergeleken
worden met de moeder van een gezin. “Voor mijn kinderen
ben ik niet zo streng”, zegt ze lachend. “Of misschien soms
toch wel”, vervolgt ze met enige zelfspot. De basis van haar
managementstijl is de wens om de eigenheid van iedere
medewerker te zien. “Ik accepteer de eigenheid van iedereen
en weet dat iedereen veel dingen goed kan en sommige din-
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duidelijk: dit werk kunnen we alleen met z’n allen samen
doen. Wij doen dit, we gaan er samen voor. Zo ontstaat
een dynamiek zonder dat het om mij als manager gaat. Het
wordt groter. Mensen worden blij van dingen samen doen.
En mensen willen ook verantwoordelijk zijn. Ik probeer
vooral een verbinder te zijn tussen mensen. En tussen mensen en doelen. Ook als manager hoef je het niet allemaal te
weten, altijd de sterkste te zijn. Het is ook zoveel leuker als
de medewerkers de ruimte krijgen en je niet continu hoeft
te sjorren. Zoiets van ‘oh, zo kan het ook’. Het wordt steeds
minder controlfreakerig. En dan gebeuren de mooiste dingen
in een team.”
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