i estuur
a

g

a

z

i

n

e

estuur
a m b t e n a a r

2.0

i

> Hans Wanders
is ‘Baas Bit’
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De Belastingdienst opereert tegenwoordig weliswaar
‘subjectgericht’ en ‘informatiegestuurd’, maar is geen Big Brother, zo betoogt COO Hans
Blokpoel elders in dit magazine. Dan is het toch wel even slikken als je leest dat de fiscus
inmiddels jaarlijks 3 miljard kentekenfoto’s krijgt doorgestuurd van de politie. Twee jaar
geleden ging dat nog ‘maar’ om 120 miljoen kentekenfoto’s. De politie bouwt echter
gestaag verder aan een speciaal netwerk van kentekencamera’s waarmee via automatic
number plate recognition (anpr) real time auto’s kunnen worden gecheckt. De politie vangt
er boeven en wanbetalers mee, de Belastingdienst leaserijders die privé met hun wagen op

iBestuur Congres 2016

Dutch iDesign | iOntwerp voor een slimmer Nederland
Woensdag 20 januari 2016 | De Woonindustrie Nieuwegein
Tijdens het iBestuur Congres 2016 kunt u met eigen ogen
zien hoe de iOverheid van morgen vandaag al in de maak is.
Op één dag komen boegbeelden en aanjagers uit overheid,
wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij bijeen om het
fundament te verstevigen van onze iSamenleving. Bruikbare
oplossingen en inventief iOntwerp bieden kansen voor
de realisatie van een slimmer Nederland waarmee we
internationaal vooroplopen. Dat is de kracht van Dutch
iDesign, het Nederlandse antwoord op een volwassen
informatiemaatschappij.
Op woensdag 20 januari 2016 opent De Woonindustrie haar
deuren voor de moderne bestuurder die met beide benen in
de (i-)samenleving staat. Samen bouwen we aan een digitale
overheid die recht doet aan wat de samenleving van ons vraagt.
In een steeds veranderende omgeving die nieuwe eisen stelt aan
onze dienstverlening treden we als één overheid naar buiten.
En leggen we de basis voor een aantrekkelijk Nederlands kennisen ondernemersklimaat.

Erbij zijn
Deelname aan het iBestuur Congres is op uitnodiging. Wilt u er graag
bij zijn op woensdag 20 januari om Dutch iDesign met eigen ogen te
zien en te beleven? Dan zijn er twee mogelijkheden. Bent u bestuurder
of beslisser in het openbaar bestuur, dan kunt u een request for
invitation doen. Vertegenwoordigt u een ICT-organisatie, dan komt u
in aanmerking voor een betaalde kaart à € 700,-. Leden van Nederland
ICT betalen € 350,- (vrij van btw). Er is een beperkt aantal kaarten
beschikbaar.
Meer weten
Op de website www.ibestuurcongres.nl vindt u steeds meer informatie
over programma en sprekers. Hier kunt u ook uw request for invitation
doen, of een betaalde kaart aanschaﬀen. Uw vragen kunt u altijd stellen
via info@ibestuurcongres.nl.

stap gaan. De dienst rapporteerde deze cijfers zelf aan de rechter die moet oordelen of een
leaserijder zich terecht in zijn privacy voelt aangetast. Uitspraak volgt nog.

Het Europese Hof van Justitie geeft weer een andere draai aan
het verhaal. Die oordeelde in een beroep in een Roemeense zaak, dat personen wier
persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen verschillende overheidsinstanties daarover
moeten worden geïnformeerd. Die uitspraak zou de digitale overheid wel eens een flinke
wind in de rug kunnen opleveren. Als de Belastingdienst jaarlijks drie miljard maal een
melding doet naar autorijdend Nederland via de Berichtenbox dan komt dat paradepaardje
van digitale dienstverlening eindelijk ook eens tot volle wasdom. Dan hebben we het over
een kleine tien miljoen berichten per dag. Dat is pas Massaal Digitaal!

Maar alle gekheid op een stokje. Ook voor de overheid geldt: je moet
niet alles willen wat kán. Juist de justitieketen leert dat de surveillancestaat niet werkt:
de politie beschikt over steeds meer data maar uiteindelijk leidt maar een paar procent
van alle meldingen van een misdrijf tot daadwerkelijke bestraffing van een dader.
Peter Lievense

Het iBestuur Congres 2016 is een publiekprivaat non-profit initiatief van het Rijk
(ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | DG Bestuur en
Koninkrijksrelaties | DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, ministerie van
Economische Zaken | DG Bedrijfsleven en Innovatie), de Digicommissaris en
Nederland ICT. Powered by ICTU en Logius, met medewerking van VNG en iBestuur.
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Estland!

iBestuur uitgelezen?
Draai ‘m om en lees verder
in iBestuur Ambtenaar 2.0
over open data bij de NVWA,
e-burger in Estland en de
beperking van papier.
iBestuur magazine is er ook digitaal!
Elk kwartaal op de mat, als pdf via
iBestuur.nl en via de iBestuur app
voor iPhone/iPad. Download gratis in de
app store.
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> Juist pa
pier
beperkt

Hans Wanders is sinds 1 maart CIO Rijk. De commissie-Elias
volgde hij als CIO van Randstad vanuit een ooghoek. “Pas toen ik
wist dat deze baan vacant zou komen ben ik het gaan volgen en
begonnen mijn handen te jeuken.” En toen? Een wiskundige tussen
bestuursambtenaren. “Het helpt als een i-functionaris bij de overheid
met zijn voeten in de ICT-modder heeft gestaan.”
Baas BIT heeft er zin in.

I

n de zomer ging het aan de zorg van Wanders toevertrouwde Bureau
ICT-toetsing (BIT) van start. Dat moet de beheersing van ICT-projecten gaan versterken door vooraf de risico’s en de haalbaarheid te toetsen.

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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In de kring van ICT-beleidsmakers bij de overheid, Kamerleden, leveranciers en ICT-watchers heeft iedereen wel een opvatting over de samenstelling en de werkwijze van het BIT. Het is net het Nederlands elftal.
(Lachend:) “Ja, zo maak je van mij de Louis van Gaal van de RijksICT. De Kamer heeft bij motie gevraagd of we ervoor kunnen zorgen dat
het BIT zo veel mogelijk bestaat uit mensen die speciaal voor het BIT zijn
geworven, aangevuld met externe experts. Aan de andere kant is er de
emotie: we gaan toch niet consultants het werk van andere consultants
laten beoordelen? Ik denk dat het BIT een verstandige mix moet zijn van
de kwaliteit die je voor dit soort toetsen nodig hebt. Ik heb vrede met het
feit dat we nu aan het begin iets meer externen hebben dan uiteindelijk
de bedoeling is. Goede mensen binnen de overheid zijn er natuurlijk wel,
maar die zitten nog op belangrijke projecten waar we ze niet graag willen
weghalen. Ik vind het tijdelijk werken met externen daarom goed uit te
leggen. We wilden ook snel van start, het eindrapport van de commissieElias is er immers ook alweer een tijdje.”

Hans Wanders is

‘Baas BIT’
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Om het BIT-toetskader te ontwikkelen hebt u al geoefend
met een drietal door ministeries aangeleverde projecten.
Hoe ging dat?
“We hebben voor de zomer een werkwijze voor het BIT
opgesteld, een toetskader ontwikkeld en een aantal mensen
gezocht. Om nu zomaar met zo’n theoretisch bedachte BITformule toetsen te gaan uitvoeren vonden we onverstandig.
Daarom is gekozen voor proefpilots. We hebben departementen gevraagd om zaken aan te leveren waarmee we konden
oefenen. Dat leidt nu tot drie informele BIT-adviezen waar
de opdrachtgevers ook nog echt wat aan kunnen hebben.”
Want de uitkomst was: niet aan beginnen?
“Naadje Pet en Hopeloos zijn we bij die pilots niet tegengekomen, maar verder kan ik er niets over zeggen. We hebben afgesproken dat deze adviezen, in tegenstelling tot ons
werk straks, vertrouwelijk blijven.”
U kunt straks ICT-projecten van het Rijk niet stopzetten
als dat project negatief wordt getoetst.
“Ik mag adviseren wat ik verstandig acht. In het theoretische geval dat onze conclusie is dat een project nergens

in heel grote stappen in één keer vanuit het hier en nu in
het walhalla te willen stappen. Daar krijg je grote, complexe
en langlopende projecten van die per definitie heel risicovol
zijn. Daar moet intern ook voldoende tegenwicht aan worden
geboden, zodat je samen de juiste proporties vindt.”
Er ontstaat bij beleidsmakers vast een neiging om te gaan
werken met projecten die net kleiner zijn dan die 5 miljoen. Dan kunnen ze toetsing door het BIT ontlopen.
“Nou, dan denk ik dat het BIT zijn eerste doel heeft
bereikt; kleinere projecten! Daar ben ik dan blij om. Het
mag geen boekhoudkundige truc worden, maar als men in
plaats van een groot project van 12 miljoen echt kiest voor
drie losse projecten van elk 4 miljoen die na elkaar worden
ingevoerd, dan denk ik oprecht dat het risico al aanzienlijk is
gereduceerd.”
We hebben nu het BIT, dus er kan niets meer fout gaan.
Gaat u ook aan verwachtingsmanagement doen?
“Ik denk niet dat het BIT een panacee is voor alle problemen in de overheids-ICT. Daar is veel meer voor nodig.
De hele i-functie binnen de rijksoverheid moet krachtiger

Een ontspannen dialoog met de
markt is van wezensbelang
over gaat en niet meer is te repareren, dan kan ik adviseren
om helemaal te stoppen. Het is alleen niet aan mij om dat
besluit te nemen. Dat is aan de betrokken minister.”
Het BIT moet in zijn eerste jaar alle projecten van het Rijk
en van de meeste ZBO’s met een ICT-component van meer
dan 5 miljoen toetsen. Hoeveel projecten verwacht u te
moeten beoordelen?
“Onze inschatting is dat het om zo’n dertig nieuwe projecten per jaar zal gaan. Dat is de vuistregel waarmee we nu
werken.”
Wat is u het afgelopen halfjaar het meest opgevallen?
“Ik heb veel gedreven ambtenaren ontmoet die Nederland beter willen maken en die daar erg ambitieus in zijn. Ik
zie een neiging bij de overheid om vanuit die gedrevenheid
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en effectiever gaan opereren, maar het BIT kan wel een
aanjager en een middel zijn om dat te bereiken. Het is een
vergissing om te denken dat er geen nieuwe ongelukken
meer zullen optreden. Er zal heus nog wel eens een project mislukken. Zelfs een project waarvan het BIT in eerste
instantie heeft gezegd: ga maar van start.”
De overheids-ICT ligt onder een vergrootglas. Een van uw
taken als CIO Rijk is het leveranciersmanagement. Hebt u
al een manier gevonden om met de markt te praten zonder dat daar allerlei gedoe van komt?
“Het gaat om het vinden van een balans. We moeten op
een transparante manier aanbesteden, maar de overheid is
zelf geen ICT-bedrijf, dus hebben we kennis nodig van buiten. Een ontspannen dialoog met de markt is van wezensbelang, maar daar zit spanning op. Dat is ingewikkeld. Het feit

dat de overheid onder een vergrootglas ligt maakt mensen
kopschuw en dat is jammer. Mijn boodschap aan de leveranciers is: verplaats je in de positie van de ambtenaar. Realiseer je dat die wel hongerig is naar kennis, veel vragen heeft
en graag wil luisteren, maar dat je een ambtenaar ook snel
in verlegenheid brengt. Wees terughoudend met de verleidingstechnieken die elke verkopende organisatie nou eenmaal gebruikt. Werk samen aan een manier van omgaan die
elke kritiek – ook onder het vergrootglas – kan doorstaan.
Het moet niet tot angst en kramp leiden, maar dat gebeurt
nu wel af en toe. Ik blijf erop hameren dat het voor de overheid geen oplossing is om de luiken naar beneden te doen
en te roepen: ‘U hoort het wel als we een tender in de markt
zetten.’ Blijf praten, hoe dan ook!”

verdubbeld. Ik denk dat de overheid best wel wat meer
bèta’s zou kunnen gebruiken. Ik ben inderdaad wiskundige
en zoveel lopen er niet rond bij de overheid. Het helpt als
mensen met een i-functie binnen de overheid eerder echt
met hun voeten in de ICT-modder hebben gestaan. Iets meer
de ingenieursinvalshoek van: wat is de slimste aanpak voor
het probleem dat we gaan oplossen en een Hollandse ‘we can
do it’-mentaliteit zijn accenten die ik wel graag zou willen aanbrengen. Het kan daarnaast geen kwaad als iedere
beleidsmaker wat meer weet van ICT. Nog belangrijker vind
ik dat beleidsmakers zich op zijn minst realiseren dat ICT
complex is en dat ze de juiste vragen moeten leren stellen
aan de mensen die daarvoor hebben doorgeleerd. Ze hoeven
wat mij betreft niet allemaal ICT’ers te worden.”

Wat vindt u van het voornemen om ICT-bedrijven bij aanbestedingen ook te beoordelen op in het verleden geleverde prestaties, de zogenaamde ‘past performance’?
“Ik ben geen specialist in aanbestedingen, maar daar
zitten hoe dan ook juridische complicaties aan vast. Om
dat zwaar mee te laten wegen bij een aanbesteding lijkt me
erg ingewikkeld, maar we gaan dat wel onderzoeken. De

We weten steeds maar niet hoeveel het Rijk uitgeeft aan
ICT. De schattingen daarover lopen zeer sterk uiteen. Gaat
u dat mysterie oplossen?
“Het feit dat de schattingen zo uiteenlopen is ongemakkelijk en daar wil ik wat aan doen. Ik ben in overleg met
Financiën over hoe we tot betere schattingen kunnen komen
en hoe we in stapjes de boekhouding van de departemen-

BIT is geen panacee voor alle
problemen in de overheids-ICT
commissie-Elias was natuurlijk gefocust op het falen van
projecten. Dan heb je geen oog voor de vele dingen die goed
gaan. Ik zou er overigens niets tegen hebben als bij geslaagde projecten ook duidelijk wordt gemaakt welke leveranciers
daaraan hebben bijgedragen.”
De rol van CIO bij de verschillende departementen wordt er
zo’n beetje bijgedaan door mensen die daarnaast nog een
heleboel andere verantwoordelijkheden hebben. Vindt u
dat daarmee voldoende recht wordt gedaan aan het belang
van ICT voor de rijksoverheid?
“Dat statement laat ik voor uw rekening. In de kabinetsreactie is toegezegd dat er aan wordt gewerkt om de positie
van de i-functie te versterken. Er wordt meer geïnvesteerd in
de kwaliteit van het eigen ICT-personeel. Er zijn opleidingen
voor leidinggevenden en de pool van ICT-deskundigen wordt
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ten kunnen aanpassen zodat een aantal grote ICT-posten
steeds makkelijker zichtbaar wordt. En we moeten definities
gelijktrekken zodat – als we praten over ICT – we het allemaal over hetzelfde hebben. Zo hoop en verwacht ik dat we
in kleine stapjes steeds meer bij het goede antwoord komen,
maar op de cent nauwkeurig zullen we het nooit weten.”
U bent alweer de derde CIO Rijk. In het bedrijfsleven zitten
CIO’s gemiddeld drie jaar op hun post. Bij het Rijk hebben
we dat nog niet gezien. Hoe lang blijft u eigenlijk?
“Wat moet je daar nou van zeggen? Ik ben hier ruim zes
maanden en ik heb het erg naar mijn zin. Ik voel me helemaal
senang in de rol van aanjager en kadersteller en van voorzitter van het ICT-stelsel bij de rijksoverheid. Ik heb het op de
posten waar ik tot nu toe in mijn leven heb gezeten redelijk
lang uitgehouden. Voorlopig ben ik dus nog niet weg.”
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Den Haag - 10, 17, 24 nov en 1 dec

Smart Cities

Den
Haag - xx, xx, xx, xx maand
Mastercourse
Smart City:
“I know it, when I see it!”
Iedereen heeft het erover,
maar wat is het? Big data,
burgers en bedrijven die het
zelf doen, technologie die
de overheid rechts inhaalt,
maar ook kansen voor duurzaamheid en economie.
Smart Cities in 4 avonden:
• maatschappelijke
en technologische
uitdagingen
• nieuwe vormen van mobiliteit als voorbeeld
• stimuleren van economische ontwikkeling
• bestuurlijke aanpak en
visie

www.ibestuur.nl/academie

Bingo!
IT-aanbestedingen:
Bingo!
V

oor mij is het een spookbeeld:
over pakweg vijftien jaar samen
met bejaarde dames en heren in een of
ander ongezellig zaaltje van een verzorgingstehuis iedere dinsdagmiddag van
twee tot half vier ‘verplicht’ bingo spelen.
Langzaam maar zeker op weg naar de
dood… Laat de ballen maar vallen!
Een vrolijk vooruitzicht? Ach, het is
niet moeilijk aan dat idee te wennen,
zeker niet nu overheidsinstanties in ons
land rete-serieus de bingo tot officieel
onderdeel van de IT-aanbestedingspraktijk hebben gemaakt. Zo deed bijvoorbeeld de provincie Utrecht het, die eerder
dit jaar voor de inhuur van IT-adviseurs
een systeem van loting heeft gehanteerd.
De preselectie van de diverse inschrijvers
werd – ongelogen – gedaan met een ‘Ballenmachine’, zo’n ding dat je ook bij de
bingo gebruikt. Wellicht door de provincie
aangeschaft bij Bart Smit, voor nog geen
twee tientjes.
In het keurige proces-verbaal van
de loting, opgemaakt en ondertekend
door een ongetwijfeld nette en aardige
provinciejurist, wordt het apparaat zelfs
met een hoofdletter aangeduid, als ware
het God of zoiets. Ieder balletje een uniek
nummer, net zoveel als er inschrijvers
zijn. Wie of wat je bent als leverancier
doet er uiteindelijk dus noppa, niks, nada
toe. De gekleurde ballen bepalen of je
wel of niet mag meedoen. Zo werkt dat
dus: geef het volk (een beetje) brood en
(vooral veel) spelen…

U bent bestuurder of professional bij gemeente, uitvoeringsorganisatie of beleidsdepartement en u wilt
aan de slag met een Smart City-pilot of project.
Deze mastercourse biedt een visie en perspectief.
Vier avonden, vier masters, vier cases en
Marcel Thaens.

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

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

S c h e l v e n

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur
inzake ICT

Experience the commitment ®
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Voor een keurig IT-bedrijf moet het
een klap in het gezicht zijn om door een
bingoapparaat te worden afgeserveerd. Is

het illegaal wat de provincie doet? Absoluut niet. Het oogt zelfs lekker onpartijdig en dat is wel zo handig om ongezellige rechtszaken te voorkomen. Bijkomend
voordeel: als behandelend ambtenaar
hoef je nauwelijks te denken. Dat doen
de ballen wel voor je. Maar getuigt het
van enig respect voor marktpartijen? Dat
absoluut niet. Niet alles wat legaal is, is
ook wijs. Sterker nog, het heeft tegenover IT-bedrijven zelfs iets onzedelijks om
serieuze business met grote publieke en
zakelijke belangen met een kansspelletje
af te doen. Hoe kun je als baas van een
IT-bedrijf dat zich op de publieke sector
richt nou serieus bezig zijn als het zakelijke succes van jouw bedrijf staat of valt
met een ballenmachine? Knappe jongen
die mij dat kan uitleggen.
Dat wat de provincie Utrecht doet,
stemt tot diepe droefheid. Maar ach,
misschien is enig relativeren hier op zijn
plaats. De praktijk van het aanbesteden is
immers sowieso een wereld vol met spelletjes. Bekend zijn de talloze wiskundige
rekenspelletjes van aanbesteders die in
hun aanbestedingsstukken marktpartijen
opzadelen met onbegrijpelijke spreadsheets vol met verplichte – al dan niet
fictieve – rekenmodellen, waarvan de
zinnigheidswaarde bovendien soms ver te
zoeken is. Aanbesteden en spelletjes: ze
vormen inmiddels een solide stelletje.
Het heeft er alle schijn van dat werkers uit de aanbestedingswereld te zijner
tijd goed getraind het bejaardenhuis
intrekken. Fraai toch? Bingo!
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Jeannine Peek:

Zakendoen zonder
praten kan niet
Wat bespreekt
Jeannine Peek, de
kersverse voorzitter
van brancheorganisatie
Nederland ICT,
eigenlijk met de
overheid? Wat is
het wensenlijstje
van de Nederlandse
ICT-industrie en hoe
voorkom je steeds weer
nieuwe ophef over
te intieme contacten
tussen ICT-bedrijven
en ambtenaren?

Door Bas Linders
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Nederland ICT heeft formeel een overlegstructuur met de overheid, de
iDialoog, maar kennelijk is dat niet afdoende om te voorkomen dat er
steeds weer rumoer ontstaat over contacten tussen individuele ICTbedrijven en mogelijke opdrachtgevers aan de kant van de overheid. Hoe
gaat u dat voorkomen?
“Als ik het antwoord zou weten, dan zou ik er goed opstaan. Natuurlijk
heb ik ook de publicaties over een aantal ongelukkige voorbeelden gezien
en gelezen. Daar zie je dat ook de overheid zelf met dat vraagstuk worstelt
en initiatieven heeft ontplooid waar vraagtekens bij worden gezet. Over
individuele bedrijven kan en wil ik niets zeggen, maar als branche wil je
natuurlijk je kennis en kunde delen met de overheid. Aan de andere kant
heeft de overheid behoefte aan informatie die uit de markt komt. De vraag
is nu: hoe doe je dat op zo’n manier dat het ongecompromitteerd is en
dat is best wel lastig. Wij leren onze salesmensen om hun bedrijf zo goed
mogelijk te positioneren, maar dat heeft natuurlijk zijn grenzen. Daar zullen we een oplossing voor moeten vinden die niet langer aanleiding geeft
tot allerlei rumoer in de pers. Wat je ook niet wilt is dat we stoppen met
praten en dat overheid en bedrijfsleven zaken met elkaar doen zónder met
elkaar in gesprek te zijn. Dat kán ook helemaal niet. Ik zou het vervelend
vinden als we in een soort kramp schieten en als gevolg van een aantal
incidenten helemaal niet meer met elkaar spreken. We moeten dus zoeken
naar vormen waarbij je kennis kunt delen zonder dat iedereen daar een
ongemakkelijk gevoel bij krijgt.”
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Maar voor je het weet bemoeien hoogleraren ambtelijke
ethiek zich ermee en vindt de pers al die contacten tussen
bedrijven en de overheid maar verdacht. Hoe kun je als
brancheorganisatie aan je eigen achterban uitleggen wat
er wel en niet kan of kan dat niet omdat bedrijven daarin
hun eigen verantwoordelijkheid willen hebben?
“Ik vind dat je altijd met een extra bril naar het zakendoen met de overheid moet kijken. Dat je altijd als er vragen
komen moet kunnen uitleggen wat je doet en dat er geen
twijfels mogen zijn over de wijze waarop dat gaat. Die vraag
moeten individuele bedrijven zich altijd stellen en wij als
branchevereniging moeten ze daarbij ondersteunen en onze
leden ook behoeden tegen de valkuilen die zich kunnen
voordoen bij het zakendoen met de overheid.”
Hoe moet de overheid kennis ophalen bij ICT-marktpartijen? Een groepsgesprek?
“Soms is het lastig om – als je verschillende concurrenten bij elkaar in één ruimte hebt – echt een goede dialoog
te hebben. Dus ik kan me ook voorstellen dat je als overheid
nadenkt over hoe je op bepaalde thema’s waar je meer infor-

ICT-projecten van de overheid. De commissie-Elias heeft de
overheid ook aanbevolen om dat vaker te gaan doen. Aan
de kant van de overheid is inmiddels veel ervaring opgedaan
met zogenaamde ‘Gateway Reviews’ waarbij de eigen ICTbetrokkenen proberen de kansen en risico’s van projecten
goed in te schatten. Ik ben dan ook blij dat men bereid is
de daar opgebouwde kennis nu ook te gaan delen met de
markt. We gaan in het kader van het iBestuur-congres van
begin volgend jaar bekijken hoe dat het beste kan. Dat is
een heel goede ontwikkeling die zeker gaat bijdragen aan
het verbeteren van de praktijk rondom vaak complexe ICTaanbestedingen en de uitvoering daarvan.”
Aanbestedingen blijven complexe, dure, bewerkelijke en
tijdrovende processen voor de industrie. Er zijn steeds
vaker partijen die daarom overheidsopdrachten gewoon
links laten liggen.
“Wat ik jammer vind is dat veel aanbestedingen – door
de voorwaarden die de overheid hanteert – eigenlijk onbereikbaar zijn voor ICT-MKB-bedrijven, waardoor er geen
sprake is van gelijke kansen op de markt. Je zou willen dat

Ik zou het vervelend vinden als we
in een soort kramp schieten
matie vanuit de markt over wilt hebben bedrijven uitnodigt
om daarover informatie en kennis aan te leveren. Ook aan
de kant van de overheid zie je de worsteling hoe je daarmee
moet omgaan. Misschien moet je dan op zoek naar een zakelijke setting waarbij bedrijven hun verhaal kunnen doen zonder dat ze meteen ook naar elkaar hoeven te luisteren. Maak
het in elk geval transparant. Geef aan: dit is het onderwerp
en dit zijn de bedrijven waarmee we in gesprek zijn.”
De commissie-Elias heeft een serie aanbevelingen gedaan
om overheidsaanbestedingen gestructureerder en transparanter te laten verlopen. Allemaal om ongelukken onderweg te voorkomen. Wat doet de industrie aan ‘damage
control’?
“We proberen dat onder meer door de zogenaamde
‘haalbaarheidstoetsen’ aan te bieden waarbij verschillende
bedrijven vooraf hun inzichten geven over voorgenomen
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het meer een offertetraject wordt zoals dat in het bedrijfsleven gebruikelijk is, zodat je op basis van gesprekken over de
voorstellen die bedrijven doen uiteindelijk als opdrachtgever
een keuze maakt op basis van aangedragen ideeën, kundigheid, innovativiteit en prijs. Dat is beter dan de invuloefeningen die bij overheidsaanbestedingen nu nog domineren.”
De overheid hanteert ook haar eigen inkoopvoorwaarden
(ARBIT), daar heeft uw branche nogal moeite mee.
“Ja, ik vind het vreemd dat je niet met de verkopende
partij praat over de leveringsvoorwaarden. De basis van
zakendoen is toch dat je het samen eens wordt over de
voorwaarden waaronder je dat doet en het eenzijdig opleggen van voorwaarden is dus eigenlijk heel raar. Volgens mij
is het belangrijk om in dialoog te zijn en naar voorwaarden
te komen die voor beide werken. Die ARBIT is ook weer zo’n
voorbeeld waarbij door de uitgangspunten die de overheid

hanteert kleine bedrijven domweg niet aan de bak kunnen
komen, omdat ze daaraan nooit kunnen voldoen.”
Bent u tevreden over de wijze waarop de overheid haar
eigen digitalisering aanpakt?
“Het zou mooi zijn als de overheid zelf het voorbeeld
wordt van hoe je de samenleving met behulp van ICT vormgeeft en vooruithelpt. Als je het belangrijk vindt dat er meer
digitaal wordt gedaan, dan moet je je dienstverlening ook zo
inrichten dat mensen dat ook als een vooruitgang ervaren.
Een digitaal proces dat mensen juist op afstand zet van de
overheidsdienstverlening helpt dan natuurlijk niet. Digitaal
moet niet betekenen dat burgers geen overheidsorganen
meer kunnen bellen of dat ze nooit meer iemand te spreken
kunnen krijgen.”
Er is – juist vanuit de technologiewereld - een vrij fors
verzet tegen het voorstel van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, in de volksmond de ‘afluisterwet’. Het
komt niet vaak voor dat Nederland ICT en ‘Bits of Freedom’
op één lijn zitten. Wat is er aan de hand?
“Wij willen heel graag voorop blijven lopen bij de ontwikkelingen op digitaal gebied. Wij zijn op dit moment de
nummer vier op de lijst van digitale economieën. Op het
moment dat je dit soort wetgeving gaat introduceren in
Nederland alleen en niet in Europees verband, zet je een
rem op de vernieuwing en op de kansen dat innovatieve
technologiebedrijven zich hier willen vestigen of hier willen
blijven. Dat moeten we dus niet willen. De overheid moet
beter kijken in welk internationaal kader we zitten en hoe
het elders wordt aangepakt. Aan Nederlandse overregulering heb je niks. Daarnaast worden de verantwoordelijkheid
en de kosten ook neergelegd bij onze achterban, zoals de
datacenters en telecombedrijven en dat vinden we uitermate
unfair.”
Op de ICT-arbeidsmarkt zijn nogal wat zzp’ers – vaak via
intermediairs – actief. Blijft dat zo als straks de VAR niet
meer bestaat?
“We maken ons veel zorgen over de Wet deregulering
beoordeling arbeidsrelaties (DBA) omdat volstrekt onduidelijk is hoe die wet straks wordt toegepast. Heel veel ICTbedrijven maken gebruik van zzp’ers en dat is een goede
zaak. Ze zorgen voor flexibiliteit en brengen vaak specifieke
kennis in die bedrijven niet permanent in huis kunnen
hebben. De relatie met die mensen of met hun intermediairs was tot nu toe geregeld via de zogenaamde Verklaring
Arbeids Relatie (VAR) en op het moment dat je die VAR laat
verdwijnen – en dat doet dit wetsvoorstel – is niet langer
helder of bedrijven het risico lopen dat ze zzp’ers gedwon-
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gen in dienst moeten nemen of achteraf moeten opdraaien
voor sociale premies. Er is over dit voorstel onvoldoende
nagedacht. Onze bedrijven willen het niet en de betrokken
zzp’ers ook niet. We zijn met de overheid in gesprek om zo
snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over hoe de Belastingdienst de uitvoering wil gaan aanpakken.”
Nederland ICT rapporteert regelmatig over dreigende
tekorten aan ICT’ers in de toekomst. Hoe zijn die te
voorkomen?
“We moeten iets doen aan het structurele tekort aan ICTarbeidskrachten dat op middellange termijn gaat ontstaan.
Ik denk dat we op dit moment een groot tekort hebben aan

Kinderen zouden
moeten leren dat
je een computer
ook kunt stúren
mensen die láter iets in de ICT zouden willen doen. De vraag
is dan hoe je dat kunt bevorderen. Dat begint volgens mij al
vroeg. Mijn jongste dochter krijgt op haar basisschool wél
de mogelijkheid om Chinees te kiezen, maar waarom krijgt
ze niet ook de mogelijkheid om een programmeertaal te
leren? Het is heel goed als kinderen leren begrijpen dat je
een computer kunt sturen en zich ook bewuster worden van
de ICT-intensiteit van de wereld waarin ze leven. Dan gaan
ze ICT volgens mij ook veel eerder leuk vinden en neemt de
kans toe dat ze zich later op een baan in die sector zullen
gaan richten. Het is niet goed dat we steeds meer moeten
uitwijken naar Oost-Europa of naar India als het gaat om
ICT-werk. Gelukkig zien we inmiddels wel een verhoogde
instroom op de ICT-opleidingen op alle niveaus, maar het
blijft een van onze zorgdossiers bij onze contacten met de
overheid. Mijn punt is dat men ook daar moet inzien dat het
een maatschappelijk belang is dat we dit op orde krijgen. De
overheid heeft overigens zelf ook goede ICT’ers nodig.”

15

p a r t n e r

K P N

Gericht
aan de
slag als je
de wereld
beter
begrijpt
De explosieve toename van data vraagt
om een structuur: het kunnen scheiden van
relevante en irrelevante informatie. Een
geografisch informatiesysteem (GIS) is daarvoor
een geschikt middel. “Een kaart creëert context
van de wereld om ons heen en maakt het
mogelijk in te zoomen op die ene plaats waarin
je bent geïnteresseerd”, zeggen de bestuurders
van Esri Nederland.

W

achtend op de fotograaf jongleert Mark Herbold, CEO
van Esri Nederland, met een wereldbol. “We hebben de
hele wereld in onze hand”, lacht hij naar zijn collega Jeroen van
Winden (CTO). Hiermee geeft hij meteen de kern van het latere
gesprek weer: “Met geo-software is de wereld beter te begrijpen”, stelt Herbold. “Zo kun je gericht werken aan veranderen.”
Esri is de grootste speler ter wereld op het gebied van geografische informatiesystemen. Vanuit het Nederlandse hoofd-
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Bestuurders beheren vaak voor miljoenen aan assets. Het effectief
managen daarvan bespaart een heleboel geld. Jeroen van Winden,
CTO ESRI Nederland (l) en Mark Herbold, CEO ESRI Nederland

de CEO en CTO van Esri een duidelijke boodschap: achterblijven
is géén optie. “Bestuurders beheren vaak voor miljoenen of zelfs
miljarden aan assets. Het effectief managen hiervan voorkomt
niet alleen problemen, maar bespaart juist een heleboel geld.
Dit besef is er wel degelijk in de meeste bestuurskamers. Als
bijvoorbeeld een nutsbedrijf een beter op risico’s gebaseerd
besluit neemt over het onderhoud van hun netwerk, scheelt dit
al gauw tien tot twintig miljoen euro. Bovendien leidt dit tot
minder netwerkuitval, wat onvrede bij klanten voorkomt. In
zo’n geval heb je al snel een businesscase die een investering
verantwoordt.”

kantoor kijken Herbold en Van Winden uit over het centrum
van Rotterdam. “Met geografische informatie is allerlei kennis
te verkrijgen”, zegt Herbold, die als voorbeeld een project in
de Rotterdamse haven noemt. “Daar liggen aanlegsteigers en
boeien, zijn scheepsbewegingen en transportroutes. Waar alles
ligt en hoe schepen zich bewegen, dat is informatie die met een
geografisch informatiesysteem bijeen te brengen is en op een
laagdrempelige manier te ontsluiten. Alle medewerkers kunnen eenvoudig bij de kennis, waardoor ze onderling efficiënter
samenwerken. Daardoor werken medewerkers doelgerichter en
ontstaat een enorme kostenbesparing.”
Explosie van informatie
In het digitale tijdperk is een verschuiving gaande van eigen
data naar open en big data. “De hoeveelheid informatie die
de komende tijd op ons afkomt, explodeert”, zegt Jeroen van
Winden, al twintig jaar werkzaam bij Esri Nederland. “Alles staat
met elkaar in verbinding. Om te begrijpen wat er gebeurt is het
dus van wezenlijk belang om te kunnen verbinden. Nu er sensoren zijn en apparaten steeds vaker smart worden, kan dat wel,

want ze hebben altijd een geografische locatie. Met een GIS verbind je locatie-informatie en creëer je context van de wereld om
je heen. Je kunt dan ook specifiek inzoomen op die ene plaats of
filteren op het element waarin je bent geïnteresseerd. Daardoor
is relevante van irrelevante informatie te scheiden.”
Herbold vult aan: “We merken dat diverse overheden, zoals
departementen en waterschappen, maar ook havens of Schiphol
steeds meer op basis van beschikbare informatie hun bedrijfsvoering doen. Waar het eerder een lastig en langdurig proces
was om deze informatie boven tafel te krijgen, is dat niet nu
niet meer zo. Juist omdat de technologie ervoor zorgt dat data
toegankelijk worden via de kaart. Letterlijk met één druk op de
knop kan een lokale bestuurder bijvoorbeeld een actuele kaart
van verkeersongevallen bekijken of achterhalen waar de meeste
criminaliteit is.”
Een verantwoorde investering
Voor bestuurders die twijfelen over het consequentere
gebruik van feitelijke informatie bij hun besluitvorming hebben
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Samenwerking
Esri biedt op het web GIS-functionaliteit aan als een service (SaaS), waarmee de gebruiker wordt ontzorgd. Voor het
optimaal functioneren van dit platform is samenwerking met
verschillende partijen noodzakelijk. “Op onze respectievelijke
gebieden zijn wij belangrijke spelers. KPN biedt als service de
infrastructuur die in Nederland wordt gehost, waarop wij ons
platform aanbieden”, zegt Herbold. “Vervolgens bedienen we
onze klanten met een geconfigureerde oplossing. Dat resulteert
in samenwerkingen en er ontstaat één geheel. KPN en wij moeten er onderling voor zorgen dat de eindgebruiker van dit proces
niets merkt. Vergelijk het met Facebook: de gebruiker denkt niet
na over hoe de site werkt en wanneer onderhoud plaatsvindt.
Facebook is er gewoon. Dat is een eis die de moderne gebruiker
van toepassingen verlangt. Zo hebben grote organisaties ontdekt dat het veel goedkoper en effectiever is om een hoop ICToplossingen niet meer in eigen beheer te hebben. Esri en KPN
bieden een betrouwbare omgeving om geografische informatie
in de cloud op te slaan.”
Een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren is het
gebruik van open data. Esri speelt graag een rol in het laagdrempelig maken van deze trend. “Met veel data kunnen gebruikers meteen aan de slag”, vertelt Van Winden. “Uiteindelijk
willen we met alle informatie bedrijven, overheden en burgers
slimmer maken. Zo kunnen ze beter begrijpen wat er in hun
omgeving gebeurt en dus betere besluiten nemen.”
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Nieuw leven voor oude

P e g a s y s t e m s

systemen

informatie gepresenteerd die hij nodig heeft
om een bepaalde stap uit te voeren.” De oude
systemen worden daarbij vooral als gegevensbron gebruikt – en als zodanig steeds
geactualiseerd.

N

et zoals de overheid beschikken financiële instellingen
vaak over een aantal oudere systemen die soms wel
dertig of veertig jaar geleden zijn gebouwd om een bepaalde
administratie bij te houden. Ze doorstonden de tand des tijds
met regelmatige aanpassingen, upgrades en softwarematige
‘schillen’. Maar het aantal mensen in de organisatie dat nog
weet hoe ze precies in elkaar zitten wordt gevaarlijk klein en
nieuwe aanpassingen worden steeds duurder.
Een grote financiële instelling merkte dat ook. Deze beschikte over een omvangrijk ‘closed book’-portfolio – een verzameling oudere financiële producten met een lange looptijd die niet
langer worden aangeboden, maar waarover nog wel premies
worden betaald en waarvoor nog allerlei mutaties en verzoeken
binnenkomen. Daar gaat veel werk in zitten. Het aantal polissen
neemt op den duur wel af, waardoor er wel minder mensen nodig
zijn voor het beheer, maar de kosten per polis lopen gestaag op,
omdat het systeem nu eenmaal moet blijven draaien.
Veel systemen
Adviesbureau YNNO, een partner van Pegasystems, werd
ingeschakeld om bij de betreffende instelling te kijken hoe
het afhandelen van klantverzoeken flexibeler en goedkoper
kon. Robert-Jan Snijders, directeur van YNNO, trof daarbij nog
een complicerende factor aan. Er moesten ook nog eens drie
verschillende organisatieonderdelen worden samengevoegd tot
één. Dat verdrievoudigde het aantal systemen; elk label had systemen voor relatiebeheer, polisadministratie, incasso, excasso,
uitkeringen en de registratie van tussenpersonen. “Dus wat je
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met een mooi woord de businesslogica noemt, was niet alleen
in meerdere systemen ondergebracht, maar ook nog eens in de
hoofden van mensen. Het doorvoeren van een mutatie vergde
de invoer van gegevens in meerdere systemen, bijvoorbeeld
omdat een bedrag niet vanzelf werd doorgegeven van het ene
naar het andere systeem. Medewerkers moesten veel kennis
hebben over die verschillende systemen.”
Met software van Pegasystems heeft YNNO die inefficiëntie grotendeels kunnen wegwerken. Daartoe is de BPM-laag
(business process management) van Pegasystems boven op al
die systemen geïmplementeerd. “Die onderliggende systemen,
meestal op mainframes, zijn prima systemen om gegevens in
op te slaan. Maar in de loop der jaren is er steeds functionaliteit
aan toegevoegd. Daardoor is het ook zo lastig wijzigingen door
te voeren als er iets aan de wet- en regelgeving verandert, nog
even los van het feit dat deze systemen ook verouderd zijn.”
Functionaliteit verplaatst
Met de Pega-laag hoeft de medewerker niet meer te weten
waar (in welk systeem) de gegevens precies ingevoerd moeten worden. Het proces, dus welke stappen je moet doorlopen
als bijvoorbeeld een polis wordt afgekocht of zijn einddatum
bereikt, is in de laag zelf geconfigureerd. Het werk kan op
die manier ook van de ene aan de andere medewerker worden overgedragen. “Op het moment dat die medewerker zo’n
stap uitvoert, wordt de informatie die hij dan nodig heeft ook
daadwerkelijk uit de systemen gehaald, zonder dat hij hoeft te
weten welke gegevens waar staan. Hij krijgt ook alleen maar die

Beeld Dreamstime

Oudere systemen die hun oorspronkelijke werk moeten blijven doen, maar
qua beheer steeds kostbaarder worden, kunnen een nieuw leven krijgen
door een extra softwarelaag te gebruiken waarin de actuele processen
worden ondergebracht. Een voorbeeld uit de financiële sector.

YNNO
YNNO is een adviesbureau dat zich specialiseert in het ontwerpen en implementeren van nieuwe manieren van werken, met een
focus op innovatie en het beheer van bedrijfsprocessen. Zij helpt
organisaties om werkprestaties te verbeteren aan de hand van drie
aspecten: bits, bricks en brains.
De filosofie van YNNO is dat de mensen (brains) in een organisatie het belangrijkste zijn en dat de virtuele en fysieke werkomgeving (bits en bricks) ondersteunend zijn.
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Zo’n laag is niet zomaar ingevoerd,
relativeert Snijders. “De doorlooptijd van
het project is voor een groot deel bepaald
door de koppelingen die we moesten leggen
tussen de Pega-laag en de onderliggende
systemen.” Zo’n koppeling kan worden gerealiseerd met een zogenaamde ‘enterprise
service bus’ (ESB). Dit is een soort verkeersregelaar die de informatiebehoefte van de
medewerker vertaalt, bijvoorbeeld bij een
afkoopverzoek van een klant. “De bus weet
dan dat er informatie uit de polisadministratie en uit de betalingssystemen moet komen
en welke adviseur bij de polis betrokken
was.”
Uiteindelijk vergde de (stapsgewijze)
aanpak een jaar of vier. Nu beheert deze
financiële instelling de gehele portefeuille
met de Pegasystems-software. De kosten
zijn aanzienlijk verlaagd en de flexibiliteit is
toegenomen.
“Financiële instellingen en overheden
leunen nog zwaar op hun verouderde systemen”, zegt Jan Willem Boissevain, Account
Executive bij Pegasystems. “Net zoals bij
financiële instellingen hoeft dit voor de overheid geen belemmering te zijn om digitaal
te gaan. Dat vereist wel een radicaal andere
benadering. De blik, die bij traditionele ITontwikkeling naar binnen was gericht, moet
worden verlegd naar de buitenwereld: zoals
die door klanten wordt beleefd. Pegasystems
helpt de brug te slaan van de verkokerde
legacy naar een gepersonaliseerde benadering van burgers en bedrijven via ieder
gewenst kanaal.”
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worsteling
V a n

H e e s

Digitale worsteling
V

errassend, die onderlinge reacties
op het mediumgebruik van professionals. Regelmatig starten vergaderingen met het uitwisselen van ervaringen
met verschillende devices. De bewondering voor de modernste smartphones
wordt afgewisseld met discussies over het
gebruiksgemak van tablets van verschillende merken en verschillende platforms.
Het gaat allemaal nog niet vanzelf goed,
dat is wel duidelijk.

Sinds kort werk ik nauw samen
met een aantal softwaredevelopers uit
België. Het zijn snelle jongens en heel
relaxed, met goede contacten in de VS.
Een moderne tool voor samenwerken heb
ik inmiddels op mijn tablet gedownload.
Deze integreert vanuit verschillende
applicaties de informatie uit e-mail,
documenten en planningssoftware. Maar
in het weekend was het uit met de pret.
Ik moest nieuwe software downloaden
en dat leverde allerlei gedoe op. Ik doe
dat natuurlijk verkeerd en u doet dat
uiteraard allemaal probleemloos...!?
Administratie van wachtwoorden erbij en
een trage internetverbinding op zondag.
Direct een klacht ingediend, want de
beloofde 100 MB/sec werd met net 4 MB/
sec up- en download bij lange na niet
gehaald. En dat terwijl het een bedrijfsaccount is, met navenante kosten. Als alles
weer draait ben je vier uur verder. Dolblij,
want je moet er niet aan denken dat je de
week begint zonder apparatuur die doet
wat je wilt.

Marijke van Hees
Zelfstandig ondernemer en
raadslid Enschede
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ten van technologie als je als oudere van
85 moet knokken voor nummerbehoud als
je overstapt op de service van een andere
provider? Dat geeft geen vertrouwen in
leveranciers. Daar wil je niet van afhankelijk zijn. Zolang de basis voor het benutten van ICT op de eerste laag, connectiviteit, nog problemen geeft heeft de wereld
die erboven zit, die van de systemen en
toepassingen, last van wantrouwen en
gaat de technologische revolutie langzamer dan nodig. Moeten we elke oudere
trekkingsrecht geven op ICT-ondersteuning? Is dat nodig om eHealth echt betekenis te laten krijgen?
Gebruiksgemak is mooi en allerlei
apps leveren op zichzelf best een prestatie, maar het totale woud van applicaties
dat je kunt benutten in een wereld vol
gebruiksgemak veroorzaakt ongemak. De
basis voor grootschalige maatschappelijke
toepassing moet op orde zijn en stabiel
en eenvoudig. Anders krijgt geavanceerd
gebruik geen grootschalige verspreiding.
Een digitale worsteling ga je immers het
liefste uit de weg.

Het is dit gedoe dat menig gebruiker
zenuwachtig maakt en de angst voor ICT
in stand houdt. Want wat als het niet
werkt? Hoe te komen tot het beter benut-
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K I N G
Veel onbenutte kansen voor participatie

Het belang van i voor
de bestuurder

D

e Burgerpeiling is een onderdeel
van Waarstaatjegemeente.nl van
VNG-KING. Het is een standaard voor
burgeronderzoek waarmee gemeenten
de mening en de betrokkenheid van hun
inwoners kunnen meten. Met vragen die
nauw aansluiten bij de leefwereld van
mensen. Aan de recente Burgerpeiling
namen 48.000 mensen in 64 gemeenten deel. Zij beantwoordden vragen over
hun leefomgeving, over participatie en
over hoe tevreden zij zijn met hun eigen
leven. Mark Gremmen, werkzaam voor het
project Waarstaatjegemeente.nl bij KING,
gebruikte de informatie die dit opleverde
voor het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘Kwetsbare groepen in een inclusieve samenleving’.
Het onderzoek biedt interessante en
onverwachte uitkomsten. Zo blijkt eenzaamheid niet het meest voor te komen
bij ouderen, wat wel vaak wordt gedacht.
Niet ouderen, maar sociaal geïsoleerden
blijken het meeste last te hebben van
eenzaamheid. “Als gemeenten eenzaam-
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heid willen bestrijden, kunnen zij zich het
beste op die groep richten”, zegt Gremmen. Zo’n 4,4 procent van de volwassen
bevolking is sociaal geïsoleerd. Het gaat
hierbij vooral om niet-westerse allochtonen, vrouwen in eenoudergezinnen met
vaak een mantelzorgtaak en een laag
inkomen, alleenstaande 75-plussers en
overbelaste mantelzorgers.
Durf te vragen
Een ander interessant inzicht gaat
over vraagverlegenheid. Hulpbehoevende
ouderen en andere kwetsbare burgers
blijken vaak anderen niet om hulp te
vragen omdat ze vinden dat ze niets terug
kunnen doen. Ongeveer 45 procent van
de ouderen kampt met deze vraagverlegenheid, zo blijkt uit het onderzoek.
Wanneer deze mensen wel participeren, kunnen zij deze vraagverlegenheid
overwinnen. Opvallend genoeg hoeft
deze participatie niet te betekenen dat ze
concreet iets doen voor die buurman of
buurvrouw die hen helpt: ‘iets’ doen voor

de maatschappij, hoe klein ook, geeft al
het gevoel dat men ertoe doet. “Wederkerigheid speelt dus een belangrijke rol bij
het vragen en aanvaarden van hulp, een
inzicht waar gemeenten mee aan de slag
kunnen om deze kwetsbare groep meer in
hun kracht te zetten”, zegt Gremmen.
Wie zijn die kwetsbare burgers?
Het onderzoek brengt specifieke
kwetsbare groepen in beeld, groepen die
extra aandacht van de gemeente nodig
hebben. Naar schatting 3,3 miljoen mensen in Nederland kampen met een grote
variatie aan beperkingen en aanverwante
uitdagingen, zo blijkt uit het onderzoek.
Een kwart van de volwassenen geeft aan
het lastig te vinden volwaardig deel te
nemen aan de maatschappij. De situatie
van 1,1 miljoen mensen is zorgwekkend te
noemen. Zij hebben een beperkt sociaal
netwerk, nemen nauwelijks deel aan de
maatschappij en hebben een of meerdere
(lichamelijke of geestelijke) beperkingen.
Zij hebben doorgaans een combinatie van
uitdagingen op het vlak van taal en cultuur, inkomen en (geestelijke) gezondheid. Ook mantelzorgers vormen een risicogroep: van alle mantelzorgers voelt 40
procent zich in zekere mate belemmerd in
de dagelijkse bezigheden en 10 procent
ervaart overbelasting.
Kansen voor participatie
In het onderzoek is mensen gevraagd
of zij participeren en wat zij doen. Dat

Foto: Dreamstime

Om hun taken in het sociaal domein goed uit te
voeren hebben gemeenten informatie nodig over hun
inwoners. De Burgerpeiling van VNG-KING biedt die
informatie: interessante gegevens over onder meer de
mate waarin mensen participeren. Een diepteanalyse
van de gegevens levert voor bestuurders waardevolle
sturingsinformatie op.

Hulpbehoevende ouderen en andere kwetsbare burgers blijken vaak anderen niet om hulp te vragen omdat ze vinden dat ze niets terug
kunnen doen. Wederkerigheid speelt een belangrijke rol bij het vragen en aanvaarden van hulp, een inzicht waar gemeenten mee aan
de slag kunnen.
levert een breed scala aan activiteiten
op, waaruit blijkt dat veel Nederlanders
al heel actief zijn voor hun buurt, hun
leefomgeving en goede doelen. Maar er
zijn ook veel mensen die weinig tot niet
participeren en die aangeven graag meer
te willen doen. Dat zijn vooral jongeren

er voor welk soort participatie (zoals
burenhulp of vrijwilligerswerk) liggen. De
kracht van dit onderzoek is dan ook dat
het niet alleen inzicht biedt, maar tevens
een concreet handelingsperspectief voor
gemeenten. Jantine Kriens, directeur
VNG: “Door het onderzoek komt interes-

Het blijkt dat veel Nederlanders
al heel actief zijn voor buurt,
leefomgeving en goede doelen
en mensen uit de kwetsbare groepen. Ze
doen nu nog weinig omdat ze niet weten
wat er mogelijk is. Gemeenten kunnen
deze potentie benutten door deze groepen veel gerichter voor te lichten over de
mogelijkheden en voordelen van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Het onderzoek
brengt per groep in kaart welke kansen
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sante informatie boven tafel waarmee
gemeenten het gesprek kunnen aangaan
en hun sociaal beleid verder kunnen
ontwikkelen.”
De kracht van data-analyse
Het onderzoek toont aan dat het analyseren van data interessante en bruik-

bare sturingsinformatie kan opleveren.
VNG-KING heeft een schat aan informatie
die gemeenten in staat stelt hun beleid
beter te laten aansluiten bij de behoeften
van hun inwoners. “Dit onderzoek is nog
maar het begin”, zegt Larissa Zegveld,
directeur KING, “want we beschikken over
een spreekwoordelijke berg data waar
we nog veel meer informatie uit kunnen halen. Dat gaan we de komende tijd
ook doen.” Zo verschijnt er in december
een tweede onderzoek op basis van de
Burgerpeiling. Zegveld wijst erop dat
gemeenten ook zelf aan de slag kunnen
met de informatie uit Waarstaatjegemeente.nl. Deze geeft in een dashboard
inzicht in hoe gemeenten ervoor staan op
verschillende maatschappelijke terreinen,
zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd.
Het onderzoeksrapport vindt u op:
http://tinyurl.com/numlgkd
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Meer over de achtergronden en ambities van de
Omgevingswet (en kritische kanttekeningen bij
de business case) in het artikel ‘Megaproject met
haken en ogen‘ op http://bit.ly/1gN1hXm.

‘Elias’ smoort
mega-ambitie niet
Gemeenten, provincies en waterschappen, althans hun koepels,
sloten begin juli een bestuursakkoord met minister Schultz van
Haegen over de invoering van een wet die alles rond de fysieke
leefomgeving moet regelen. Omgevingswet: na het rapport-Elias
een megaprogramma met mega-ambities.

delen de ambitie om in 2024 alle relevante
“Partijen
beschikbare informatie, zowel over de van toepas-

sing zijnde wet- en regelgeving als de gegevens over de
fysieke omgevingskwaliteit ter plaatse, met één klik op de
kaart beschikbaar te hebben en begrijpelijk te tonen”, aldus
het bestuursakkoord tussen Rijk, VNG, IPO en UvW. Het
duurt nog negen jaar, wat een illustratie mag heten van een
bij partijen bestaand besef van de omvang van hun gedeelde
ambitie.
Maar ook als je er negen jaar over mag doen is de beoogde verandering gigantisch: zes betrokken ministeries (IenM,
EZ, BZK, WenR, VenJ en OCW), enkele tientallen wetten
en meer dan honderd regelingen op de schop, ruim twintig (categorieën van) gegevensleveranciers, dat alles in de
uitvoering samenkomend in een ‘Laan van de Leefomgeving’

annex ‘Digitaal stelsel Omgevingswet’, met tien ‘informatiehuizen’ erlangs, hetgeen op termijn jaarlijks 327 miljoen aan
baten zou kunnen opleveren.
Je kunt ook zeggen dat je er tweeënhalf jaar over mag
doen (zij het dan over het behalen van een bescheidener,
maar nog altijd ambitieuze doelstelling), want dan moet de
wet ingaan en een aantal digitale voorzieningen af zijn. Als
stap op weg naar 2024, aldus het bestuursakkoord, ‘committeren partijen zich aan de doelstelling om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2018) digitaal met de
Omgevingswet te werken, waarbij het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd blijft en de eerste winst met het
digitale stelsel bereikt wordt’.
Dat is het tweede van drie bekeken scenario’s: wettelijk
minimum met behoud van bestaande dienstverlening. Dit
Xxxxxxxxx

Door Peter Mom
Beeld Dreamstime/Blinkerd
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Wetten die de Omgevingswet geheel of
grotendeels vervangt
betekent onder meer dat huidige digitale voorzieningen,
Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, welke regels gelden er?, is een vergunning nodig?), Omgevingsloket online
(OLO, of vergunning nodig is, deze digitaal aanvragen) en
het landelijke portaal Ruimtelijkeplannen.nl, ‘gekanteld
moeten worden tot één voorziening’ en ‘een gebruiker straks
op een kaart kan klikken en kan zien welke regels gelden
voor die locatie’.
Laan
Medio 2012 is IenM begonnen met de ‘digitalisering’ van
de Omgevingswet. Na een verkennende fase liep van december 2013 tot september vorig jaar een definitiefase. De toen
opgeleverde definitiestudie ‘Naar de Laan van de Leefomgeving’ was basis voor de gesprekken die tot het bestuursakkoord hebben geleid. Cees Moons, eerder trekker van het
programma ‘Versnelde effectieve inzet van basisregistraties’,
werd gevraagd voor de verkenning en definiëring. Hij is de
eerste om toe te geven dat nog veel onzeker is en moet worden uitgezocht, uitgebroed en uitgewerkt. En hij verstrekt
spontaan het verslag van een Gateway Review die zijn digitaliseringsprogramma en de wetsimplementatie fileerde en
resulteerde in de score oranje/rood: geslaagde implementatie
onzeker, dringende maatregelen noodzakelijk.
Dat was najaar 2014. Sindsdien heeft het al sedert 2012
lopende IenM-programma ‘Eenvoudig Beter’, preluderend op
de Omgevingswet en inmiddels met een zestig man sterke
programmadirectie, niet stilgelegen. Moons is erg te spreken
(‘uniek’) over de samenwerking daar tussen wetgevingsjuristen en digitaliseringsmensen. In plaats van een wet formuleren en deze over de schutting gooien, waarna informatievoorziening de ICT-ondersteuning moet zien te fiksen,
zijn de twee disciplines samen opgetrokken, zodat van een
in het ene domein bedachte maatregel de consequenties
voor het andere domein meteen bekeken konden worden en
voortdurend afstemming mogelijk was. “Dat heeft een flinke
inspanning gekost, maar die samenwerking is er nu”, zegt
hij.
Tien informatiehuizen
Wat sinds september vorig jaar volgens Moons niet veranderd is, is de stand van zaken rond de tien informatiehuizen. Destijds zijn aanwezigheid en kwaliteit van databestanden en toetsingsinstrumenten globaal bekeken, en ook
de governance. Dat bezorgde vijf informatiehuizen de code
rood, drie de code oranje en twee groen. De definitiestudie
waarin de situatie is beschreven noemt hij ‘een inspirerend
concept’, dat niet alleen de basis was voor het bestuursakkoord, maar met het sluiten daarvan ook vastere vorm heeft
gekregen. Echter: “Dat plaatje van de informatiehuizen zou
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er nu hetzelfde uitzien. Dat is nog steeds actueel.”
Nu moet de concretisering van het concept krachtig
ter hand worden genomen. “Na het bestuursakkoord is de
coördinatie van de invoering in handen gelegd bij Rijkswaterstaat. Dat is de opdrachtnemende kant. Daarnaast is een
interbestuurlijk opdrachtgevend beraad gevormd met IenM
en de koepelorganisaties.” Ook zijn voor de informatiehuizen ‘huismeesters’ aangewezen. “Die zijn verantwoordelijk
voor de informatievoorziening per thema.”
Dat drie informatiehuizen (Bodem en ondergrond, Natuur
en Afval) op alle drie criteria rood scoren, verontrust Moons
allerminst. “De inrichting van de informatiehuizen gaat
geleidelijk. Met het ene kun je een vliegende start maken
omdat er al veel gegevens zijn, andere zullen eerst gedeeltelijk beschikbaar komen en gestaag groeien. Voor Geluid
bestaat nog niks.”
Als er nog niks is kun je de standaard nog kiezen,
maar bestaande datasets kunnen verschillende standaarden hebben. Moons: “Alles wat er is moeten we slim met
elkaar verbinden. Dan moet je eenzelfde taal hebben. Sommige begrippen zijn op vijf verschillende wijzen ingevuld.
De Omgevingswet is dé gelegenheid een keuze te maken.
Semantiek en technische standaarden moeten worden gelijkgetrokken.” Aan het eind van het gesprek naar de grootste
risico’s gevraagd noemt hij – naast financiering (nog slechts
tot en met 2016 geregeld) en datakwaliteit (“het besef dat
gegevenskwaliteit investeringen vergt moet worden verstrekt”) – nadrukkelijk die standaardisatie en harmonisatie.
“Het digitale stelsel heeft een zware ICT-component, maar
de grootste opgave is: organiseren. Zeker als het spannend
wordt. Geluidsrekenmodellen zijn porseleinkasten. Kies
je een ander model, dan kan de legitimiteit van een hele
woonwijk in het geding komen. Keuzes zullen dus weerstand
oproepen. Daar moet je wel doorheen. Eindeloos polderen is
een groot risico. Dat het niet opschiet.”
Maar vooralsnog beschrijft het bestuursakkoord beoogde
mijlpalen en staan er vier handtekeningen onder. ‘Laan van
de Leefomgeving’ komt er overigens niet in voor. Volgens
Moons op aandrang van de VNG. “Die vroeg zich af: wie
gaat het allemaal betalen? Men had behoefte aan een beetje
afstand.”
Businesscase
Cees van Westrenen houdt zich sinds begin 2012 voor
KING met de Omgevingswet bezig. Waarom ‘Laan van de Leefomgeving’ in het bestuursakkoord is ingeruild voor ‘Digitaal
stelsel Omgevingswet’? “Geen idee. Moet een besluit van het
departement zijn. Ik vond het wel een mooie metafoor.”

Wel heeft hij weet van VNG’s reserves op financieel vlak. De
businesscase die 327 miljoen euro aan baten beloofde was
‘veel te indicatief’. Volgens Van Westrenen is hij door geen van
de medeoverheden geaccepteerd en ‘in een la verdwenen’. Er
komen nu, ook door Moons genoemde, ‘verdiepte businesscases’ per onderdeel. Per informatiehuis komt er, na de bevindingen van de commissie-Elias met betrekking tot megaprojecten, een go/no go-beslissing. En eind dit jaar moet een
document klaar zijn over de financiering na 2016.
Dat KING najaar 2013 een impactanalyse heeft gehouden (uitkomst: impact groot, maar niet gespecificeerd, want
nog ver weg) vindt Van Westrenen niet te vroeg. “Het was de
bedoeling om hem periodiek te herhalen. Momenteel loopt
een tweede impactanalyse. En die eerste heeft belangrijke
informatie opgeleverd, die er bijvoorbeeld toe heeft geleid
wetgeving en digitalisering gelijktijdig en in samenhang aan
te pakken.” Vooruitlopend op de uitkomst van de nieuwe
analyse durft hij te stellen dat de Omgevingswet inmiddels
wel stevig op de agenda van het informatiemanagement staat.
De hoeveelheid uitnodigingen om in het land presentaties te
houden sterkt hem in die waarneming. “De definitiestudie
heeft de omvang ook goed beschreven. Dat werkt door.”
Harmonisatie nodig
Naast Moons’ aanwijzing van financiering als aandacht
verlangend thema onderschrijft Van Westrenen ook diens
opmerkingen over gegevenskwaliteit en harmonisatie van
datasets. “De procedure voor de omgevingsvergunning gaat
van 26 naar 8 weken. Dan moeten de gegevens wel op orde
zijn, anders ga je dat niet halen. Niet alleen juist, maar ook
compleet. Want als iets ontbreekt, kan dat tot een onjuiste
conclusie leiden.” Wat dat laatste aangaat: er mag nog veel
uitwerking behoeven, gemeenten hoeven niet af te wachten tot alles uitgewerkt is. Zo kunnen ze hun gegevens met
een relatie met een punt op aarde (zoals over vergunningen,
die straks ook met een klik op de kaart beschikbaar moeten zijn) geocoderen – dus van x,y-coördinaten voorzien. En
wat betreft bestandsharmonisatie en gegevensstandaardisatie: “Gemeenten krijgen veel ruimte voor lokaal beleid. Die
bestuurlijke afwegingsruimte vindt de VNG belangrijk. Vanuit
het informatiemanagement respecteer je dat natuurlijk, maar
het is wel een geweldige uitdaging. Hoe richt je de informatievoorziening in zo’n divers landschap in? Die flexibiliteit
vertalen naar de ICT en schaalvoordelen behalen met landelijke oplossingen zal een hele opgave worden.”
Belangen
Kan het eigenlijk wel? Gaat de geweldige ambitie niet veel
te ver? Van Westrenen: “Technisch moet het kunnen. Maar
partijen hebben belangen. Niet alleen het Kadaster heeft een
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Belemmeringenwet Privaatrecht / Interim-wet stad-en-milieubenadering / Ontgrondingenwet / Planwet verkeer en vervoer / Spoedwet
wegverbreding / Tracéwet / Waterwet / Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (WABO) / Wet ammoniak en veehouderij / Wet
beheer rijkswaterstaatswerken / Wet geurhinder en veehouderij /
Wet herverdeling wegenbeheer / Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Wet inzake de luchtverontreiniging /
Wet ruimtelijke ordening (WRO)

Wetten waarvan de Omgevingswet een deel vervangt
Gaswet / Elektriciteitswet 1998 / Mijnbouwwet / Monumentenwet
1988 / Spoorwegwet / Wet lokaal spoor / Wet bereikbaarheid en
mobiliteit / Wet luchtvaart / Wet milieubeheer / Wetsvoorstel Wet
natuurbescherming / Woningwet

Status Infromatiehuizen in 2014
Informatiehuis

Toetsingsinstrumenten

Gegevensbestanden

Governance

Totaalscore

Lucht
Geluid
Water
Bodem en ondergrond
Externe veiligheid
Natuur
Cultureel erfgoed
Ruimte
Bouwen
Afval
(Bron: Definitiestudie Laan van de Leefomgeving en businesscase, beide september 2014)

businessmodel dat gebaseerd is op het verstrekken van gegevens. Is iedereen bereid zijn gegevens te delen? Hoe men het
zou willen organiseren ziet er prima uit en wordt in principe
door iedereen onderschreven. Maar hoe van de huidige situatie te komen tot wat je uiteindelijk wilt, vraagt nog heel
veel van iedereen.” In het bestuursakkoord staat het zo: “De
data binnen de Omgevingswet zijn in principe open data en
er wordt niet onderling verrekend voor het gebruik van data.
[…] Indien er nog belemmerende factoren zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de levering van data van of aan het
Kadaster, dan dienen die voor de inwerkingtreding van de wet
opgelost te zijn.”
Negen jaar voor het realiseren van de totale ambitie zal
niet genoeg zijn, verwacht Van Westrenen. “2024? Het kan
ook 2034 worden. Zo’n gigantische transitie duurt tientallen
jaren. Daar gaat een generatie overheen.”
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Obstakel
V e r h o e f

20 DAGEN TIJDWINST
VOOR ETTEN-LEUR
DANKZIJ DE ONLINE
OVERLIJDENSAANGIFTE

Obstakels boerenbandbreedte geslecht
D

e WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten) gaat helpen om gebrek
aan breedband in het buitengebied, maar
ook in de binnensteden, aan te pakken.
Via deze wet moeten netwerkexploitanten van infrastructuren zoals gas, elektra
en riool toegang verlenen aan kabelaars
om mee te liften op bestaande infra. Heb
je nog bovengrondse distributie voor
elektriciteit? Nu kan het glas er naast
gehangen worden: 1 tot 5 km per dag,
graven overbodig! Zit je op een persriool
aangesloten of komt er een brandleiding
langs de boerderij? Glas erdoor schieten;
infra-eigenaren moeten het gedogen.
Gaat men net de bestaande infra aanpakken? Dan moet je synchroniseren met
glastrekkers.

De gezamenlijke rioolbeheerders zien
het allemaal niet zitten: het onderhoud
zou moeilijker worden. Rioolbeheerders
schieten in de weerstand. Twee keer bellen in plaats van een keer, je krijgt twee
keer zoveel storingen, en hoe moet je die
storingen verhelpen? En bij onderhoud,
wat ga je dan doen? Kortom, blijf uit
mijn riool!
Aangifte doen van overlijden kan in de gemeente Etten-Leur nu ook online. Van de
handtekening tot de verwerking in de burgerzakenapplicatie, de nieuwe eDienst
Overlijden van Centric maakt het proces volledig digitaal. Digitale aangiften worden
automatisch verwerkt in Key2Burgerzaken. Dat levert de gemeente een tijdsbesparing
op van twintig dagen per jaar. Ook uitvaartondernemers besparen tijd, doordat zij
niet meer naar het gemeentehuis hoeven.

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

Wilt u net als de gemeente Etten-Leur besparen met de online overlijdensaangifte?Of
bent u benieuwd naar de andere diensten waar wij samen met onze klanten
aanwerken, zoals de eDiensten Geboorte, Verhuizen en Huwelijk? Neem dan contact
op met productmanager Sandra Post via sandra.post@centric.eu of bel (0182) 34 57 01.

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

www.centric.eu
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De werkelijkheid is dat glas in het
persriool juist schijnt te zorgen voor minder bezinksel door de zachtjes wiegende
leidingen die erin liggen. Daarnaast kun
je het glas gebruiken om het riool te
beheren, dus twee rioolvliegen in één
klap.
Overijssel heeft al wat van deze glasin-het-persrioolprojecten achter de rug en
liet ze evalueren. De techniek lijkt goed
toepasbaar. Een obstakel zit bij de riool-

beheerder die veel vragen heeft over de
techniek en de juridische (on)mogelijkheden. Aanbeveling is om de rioolbeheerder zo vroeg mogelijk in het proces mee
te nemen. De WIBON gaat ook helpen,
de rioolbeheerder kan namelijk geen nee
meer zeggen.
Een andere bevinding is dat het lastig
is informatie te vinden omdat de techniek nieuw is. Maar de techniek van glas
in het riool is verre van nieuw. Uit een
onderzoek in 2007 blijkt dat in grote steden, waar het openhalen van het wegdek
stikduur is omdat er zoveel spul in zit
en je niet elke keer het verkeer een jaar
kunt stilleggen, allerlei bestaande infra is
gebruikt door glastrekkers. Tokyo spant
de kroon: in 2007 lag daar 850 km glas
in het riool, gevolgd door Wenen met 400
kilometer in gasleidingen, Hamburg: 100
km, Berlijn: 50 km, Yokohama: 42 km,
oh en Amsterdam staat er ook bij: 2 km
door het riool. Dus ja, het is nieuw, in de
zin dat wij dat hier nog niet doen, maar
de rest van de wereld dus wel. In 1987
maakten de Japanners al een robot om
glas in Tokyo te trekken. Toen was het
doel: rioolbeheer!
En nu is er ook een financier opgestaan: het Communicatie Infrastructuur
Fonds van Rabo in samenwerking met
APG en PGGM. Als 50 procent van een
buitengebied meedoet betalen zij de
aanleg. Je betaalt dan 10 euro per maand
boven op je maandelijkse kosten of een
bedrag ineens. Het probleem van lage
bandbreedte heeft zich dus verengd tot
een behoeftepeiling.
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iBestuur academie
Mastercourse

Architectuur
Een verslag

De schoonheid van architectuur
Werken volgens
architectuur kan bijdragen
aan het succes van de
informatievoorziening,
maar daarover spreken
met niet-ICT’ers in
management en bestuur
is niet eenvoudig. Dat
kwam pregnant naar
voren, naast het grote
aantal opvattingen over
wat architectuur eigenlijk
is, in de Mastercourse
Architectuur van
iBestuur en PBLQ.
Door Peter Mom
Beeld Dreamstime
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at is architectuur? In hun voordrachten tijdens de eerste mastercoursebijeenkomst (zie kader) stelden Hans Mulder en Sander Meijer dat uiteenlopende definities in omloop zijn. Mulder sloot aan
bij eentje van Jan Dietz, emeritus hoogleraar in Delft, die architectuur
theoretisch omschrijft als de genormaliseerde beperking van ontwerpvrijheid en praktisch als een samenhangende verzameling principes voor
het ontwerpen van een systeem. Die principes kunnen zich richten op
functionele aspecten (wat het systeem moet doen) en constructieve (hoe
het te maken). Complexiteitverhogend werkt overigens dat een systeem
zich zelden lineair van a tot z laat ontwerpen. Wanneer zich gaandeweg
nieuwe technologie aandient en je zit bij t, kun je terug moeten naar n.
“Architectuur is gecondenseerde leerervaring”, vond Mulder een ook wel
geschikte definitie.

iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur
magazine en de Informatiemanagement Academie
van PBLQ/ HEC. Kennispartners: Centric, IBM, KPN.
Vier bijeenkomsten
1. Visie op Architectuur in verschillende
domeinen
Hans Mulder, executive professor Antwerp Management School
Sander Meijer, leadarchitect NS

Een voorbeeld uit de praktijk zag hij in de bouwsector, die een standaard kent voor het structureren en bewaken van de communicatie. Daarbij wordt niet gecommuniceerd tussen ‘namen’ (personen en afdelingen
kunnen wisselen), maar tussen ‘rollen’. De communicatie kent vijf stappen:
verzoeken en aanvaarden voor de opdrachtgever en voor de opdrachtnemer
beloven, produceren en opleveren. Althans in theorie, de praktijk kent 21
stappen: verzoeken kunnen worden geannuleerd, opgeleverde producten
teruggetrokken. Die zestien extra stappen zijn regel, geen uitzondering,
aldus Mulder. Alle communicatie gaat via dit patroon. Met succes, volgens
hem, in tien jaar is het in Nederland bij 5000 bouwprojecten toegepast.

2. Architectuur in de publieke sector
Maarten Hillenaar, voormalig CIO Rijk,
adviseur PBLQ

Bouw
Meijer vindt de bouw, als het om architectuur gaat, een goed voorbeeld
voor de IT. Evenals in de fysieke wereld betekent (enterprise)architectuur
in een organisatie het creëren van ruimte, en wel voor het ontplooien
van activiteiten. Hij noemde als ‘missie en ambitie’ van de NS: “Reizigers
voelen zich verbonden door NS. Samen met partners geven wij de reiziger
regie over zijn openbaarvervoerreis van deur tot deur. Wij dragen bij aan
betaalbare en duurzame mobiliteit in Nederland.” IT-keuzes worden ‘vanuit
deze uitgangspunten genomen’. Dat leidt tot zeven bedrijfsdoelstellingen,
waaronder gastvrijheid, punctualiteit, toereikende vervoerscapaciteit,

Robert van den Breemen, enterprise
IT-architect Belastingdienst Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie

Arie Versluis, kwartiermaker Chief Data
Officer Rijkswaterstaat
3. Communiceren over Architecturen
Lineke Sneller, hoogleraar IT Value Nyenrode Business Universiteit

4. De implementatie van Architecturen
Diane Nijs, lector Imagineering NHTV
Breda University
Bouke Hoving, directeur Simplification
& Innovation KPN
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drempelloos reizen van deur tot deur en adequate reisinformatie, met voor
elke doelstelling een omschreven bijdrage vanuit de IT.
Kortom, aldus Meijer, “IT is business.” Dat betekent andere accenten in
de IT-organisatie. En, dikwijls verwaarloosd, aandacht voor de mens binnen de enterprisearchitectuur en voor tijdsgebonden aspecten, ‘een van de
moeilijkste onderdelen van de architectuur’. Maar je kunt mooie ontwerpprincipes vastleggen, ze toegepast krijgen is iets anders. Meijer: “We kunnen het niet afdwingen, want dan gaan mensen ondergronds. Wat we wel
kunnen is het gesprek faciliteren.”
Zicht krijgen
Het gesprek faciliteren kwam terug in de tweede bijenkomst. Daar ging
het over architectuur als instrument om zicht te krijgen op de informatiehuishouding en middel om aan bestuurstafels te kunnen praten over
informatievoorziening. Maar dat gaat niet vanzelf.
Arie Versluis bekende dat hij altijd ‘op zijn stoel geschoven’ had als
hem de vraag naar een definitie werd gesteld. Nu verklaarde hij de vraag
‘niet als functioneel’ te zien. “Je moet wel duidelijk maken wat je doet,
maar daar niet in verzanden. Houd het eenvoudig, architectuur moet functioneel zijn. En een zekere schoonheid hebben.”
Naar functionaliteit en esthetiek was Maarten Hillenaar met zijn departementale collega’s tijdenlang zoekende geweest. De ICCIO (Interdepartementale Commissie Chief Information Officers) had al snel vastgesteld dat
iedereen kan praten over een bouwtekening van een woning, maar dat
voor de bouw van de informatievoorziening zo’n instrument ontbrak. Dus
togen de CIO’s aan de slag om tot een ‘I-strategie’ te komen, compleet met
een Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR). Geen sinecure. Ze hadden
vijf iteratieslagen nodig om tot de ‘iAtlas, Kompas voor het digitale Rijk’ te
komen. Die verbeeldt drie lagen: onder generieke voorzieningen, middenin
gemeenschappelijke systemen (niet per se rijksoverheidsbreed) en boven
specifieke zaken, gericht op primaire processen van organisaties. Een kompas is het dus geworden, en wel voor domeinen die er hun eigen architectuur mee maken. De vreemdelingenketen kan dan vijf lagen krijgen, eentje
met links naar ketenpartners erbij en eentje voor ‘Europa’. Volgens Hillenaar lijkt het erop dat het ‘de voertaal voor de verbeelding’ is geworden.
Die is inmiddels geadopteerd door DUO en Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat, aldus Arie Versluis, beheert vanouds drie ‘netwerken’:
water (kwaliteit en kwantiteit), wegverkeer en scheepvaartverkeer. Bij I&M
is daar met milieu en leefomgeving een vierde bijgekomen en een vijfde in
opkomst geraakt: informatie, bestaande uit een glasvezelnetwerk, applicaties en data. IT is zo belangrijk geworden (tunnels en bruggen functioneren niet zonder), wellicht zelfs belangrijker dan beton, dat soms de vraag
rijst of projectleiders geen IT’er moeten zijn.
Met IT als zo’n cruciaal bedrijfsmiddel snoeide Rijkswaterstaat vanaf
2003 het aantal applicaties van 2400 naar 500. Regionale eenheden deden
toen de ICT nog zelf. Vanaf 2007 werden aanleg en onderhoud, verkeersmanagement, bedrijfsvoering en informatievoorziening centraal georgani-
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seerd. En de informatievoorziening niet meer ingericht vanuit activiteiten, maar vanuit generieke processen, geschikt
voor meerdere activiteiten. Vervolgens is gewerkt aan een
enterprisearchitectuur en domeinarchitecturen (aanleg
en onderhoud, verkeersmanagement, scheepvaart), steeds
bestaande uit vier lagen. De plaatjes worden gebruikt voor
communicatie met bestuurders, maar ook met de ‘business’.
Vaak zijn er diverse varianten, van de huidige toestand naar
een streefsituatie. Dan kan opname van een dot spaghetti
indringend duidelijk maken waarom verandering nodig is.
Juiste taal
Kennis delen en communiceren zijn kerncompetenties
van de IT-architect. Deze onderhoudt de relatie met belanghebbenden in de organisatie, signaleert de noodzaak van
veranderingen en neemt daarbij permanent aspecten als
interoperabiliteit, schaalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid
en beveiliging in aanmerking. Zo schetste Lineke Sneller
in bijeenkomst drie het belang van IT-architecten. Hoezo
belangrijk? “Omdat onze grootste kansen in een goed doordachte toepassing van IT liggen.” Omgekeerd dus: “Omdat
onze grootste risico’s in een slecht doordachte toepassing
van IT liggen.” In dat doordenken speelt de architect een
wezenlijke rol.
Ze adviseerde architecten de taal van de business te
spreken. Bijvoorbeeld door voor telecomproviders de gevolgen van maatregelen voor het aantal abonnees inzichtelijk
te maken. Ook bestuurderstaal bezigen – dat wil zeggen: in
financiële termen spreken – kan effect sorteren.
Bestuurders en architecten spelen allebei een grote rol in
de IT-governance. Voor het voortbestaan van de organisatie
is een juiste verhouding tussen vernieuwing en instandhouding cruciaal. Bij een telco is relevant wie het eerst met
iets nieuws op de markt komt, want dat brengt concurrentievoordeel. En waar die snelheid bepaald wordt door de
IT, moet de aandacht niet zozeer uitgaan naar onderhoud
en instandhouding, maar juist naar vernieuwing. “Durf
systemen uit te zetten”, zei Sneller. Traditionele productiebedrijven, waar snelheid van IT niet doorslaggevend is
voor productvernieuwing en marktbenadering, kunnen een
bescheiden dosis vernieuwing daarentegen prima aan.
Model verouderd
KPN staat ook voor vernieuwingsuitdagingen en keek
daarvoor naar het Rijksmuseum. Dat bestreed gebrek aan
expositieruimte met een reeks uitbreidinkjes, waardoor op
den duur een toerist het museum wel in, maar het labyrint
nauwelijks meer uit kwam. De noodzakelijke fundamentele
verbouwing duurde tien jaar. Bouke Hoving vertelde tijdens
de laatste bijeenkomst van deze mastercourse dat hij het in
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drie jaar hoopt te fiksen.
Voor een blik in de KPN-keuken zette hij de keukendeur
wijd open. Tot de jaren tachtig was de telecomwereld simpel:
aansluiten, afsluiten, heraansluiten. Maar toen nieuwe technologieën opkwamen die tot nieuwe producten en diensten
leidden, werd het oude model gekopieerd, met als gevolg dat
mobiel, vast, koper, glas et cetera elk een eigen klantbenadering, tariefstructuur, kortingsregeling, IT-ondersteuning
en wat al niet kregen en verder uitbouwden. Voor de klant
betekende dat bijvoorbeeld dat hij online, in een Primafoonwinkel en aan de telefoon met drie verschillende KPN’s werd
geconfronteerd, die ook niet bij elkaar over de schutting
konden kijken. Sleutelen aan de afzonderlijke ketens bood
een tijd soelaas, maar was uiteindelijk niet afdoende. Het
roer moest radicaal om.
Toen het eenvoudiger maken van het productportfolio
en de klantprocessen wel lukte, maar van de IT niet, werd
besloten om het per begin 2014 ‘uit de eenheden te trekken’, aldus Hoving, en centraal te regelen. Ook wat geoutsourcet en geoffshored was, werd weer naar binnen gehaald
om er meer greep op te krijgen. De verandering kent twee
snelheden: kortcyclische projectjes in sprints van zes tot
acht weken, met veel verantwoordelijkheid voor uitvoerende
teams (en snoeien in het management dat de teams maar
afleidt), naast langlopende projecten voor fundamentele
aanpassingen in backendsystemen. De klantervaring is leidend en dan primair in de massamarkt van consumenten en
kleine ondernemers. Processen worden herontworpen, onafhankelijk van het product, het merk en het kanaal waarmee
de interactie met de klant plaatsvindt. Zelfs voor vast en
mobiel, zei Hoving, is 70 procent van het proces identiek.
De rol van architecten in KPN’s ‘Simplification & Innovation’-exercitie is groot. Voorheen waren het vooral adviseurs
die iets zeiden over IT (niet over processen), wat dan werd
geaccepteerd of niet. Ze kwamen nu in één pool, moesten
een overall-meerjarenplan maken en kregen beslisbevoegdheid. Volgens Hoving een cultuurschok die het zittende personeel doorstond, dat daarvoor echter wel op training moest.
Onder meer om vriendelijk ‘nee’ te leren zeggen.
De operatie is nu op de helft van de doorlooptijd. Volgens
Hoving is de beoogde toename van de tevredenheid onder
klanten zowel als onder medewerkers ook voor ongeveer de
helft gerealiseerd. De tevens beoogde besparing kon worden
verhoogd en is nu, gaf hij aan, eveneens voor zo’n 50 procent behaald.
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DIGITALE OVERHEID
goed geregeld Grip op softwarekwaliteit
Zonder goede software geen succesvolle overheids-ICT. De kwaliteit van software is een onderwerp dat bestuurders
aangaat – meer dan ze zich realiseren. Software is niet tastbaar, maar je kunt de kwaliteit ervan wel degelijk controleren.
Dat inzicht geeft een opdrachtgever houvast om zijn rol goed in te vullen en verkleint daarmee de risico’s op ICT-falen.
Maar in de praktijk gaat het vaak anders. ‘Goed geregeld’ is een verzameling artikelen waarin iBestuur een poging doet
een vinger achter deze problematiek te krijgen, onder redactie van Maarten Hillenaar en Jan Polkerman, beiden met veel
ervaring in softwareprojecten bij de overheid. De artikelen gaan in op vakmanschap, ISO 25010, kwaliteit in andere sectoren en hoe ‘de markt’ erover denkt.
Goed geregeld is mede mogelijk gemaakt door HP Software Nederland, The Institute for Software Quality, Software Improvement
Group en SYSQA.

Goede software
is geen luchtspiegeling
Het komt maar al te vaak voor: een
ICT-project bij de overheid dat niet
van de grond komt, (mede) omdat de
ontwikkelde software bij nader inzien
kwalitatief onder de maat blijkt.
Bestuurders/opdrachtgevers weten vaak
niet wat die maat inhoudt. Maar er is wel
degelijk meer grip op softwarekwaliteit
mogelijk. “Elke nieuwe auto heeft toch
ook een airbag?”
Freek Blankena

V

an de BRP-software is zeer beperkt documentatie
beschikbaar. Tevens bevat de code rond het datamodel
een aantal bevindingen ten aanzien van complexiteit, cyclische
afhankelijkheden en codeduplicatie. Dit vormt een beperking
voor de onderhoudbaarheid van deze code.’ Zomaar een passage uit een beoordeling door KPMG (september 2014) van de
kwaliteit van de software van het gewraakte mGBA-project, dat
inmiddels is omgedoopt tot Operatie BRP. Dergelijke klachten
over softwarekwaliteit zijn helaas exemplarisch voor ICT-projecten bij de overheid.
Dat geldt overigens ook voor andere sectoren. Uit een
recent onderzoek van het Europese agentschap voor netwerken informatiebeveiliging ENISA bleek dat van de 137 grote storingen in de Europese telecomsector ongeveer een derde was
toe te schrijven aan gebreken (bugs) in de gebruikte software.
Maar het gaat bij de overheid wel erg vaak mis. Een beleidsprobleem moet snel worden opgelost en de software die dan wordt
gebrouwen moet vooral dáárvoor de functionaliteit leveren.
Onderhoudbaarheid, veiligheid, interoperabiliteit? Zit dat er
niet vanzelf in dan? De commissie-Elias adviseerde vorig jaar
al meer aandacht te besteden aan softwarekwaliteit en deze
factor op te nemen in het Rijks ICT Dashboard.
Kloof
“Voor bestuurders geldt dat het bouwen van software, de
code, iets heel abstracts is”, is de ervaring van Maarten Hillenaar, voormalig CIO Rijk en nu werkzaam bij PBLQ en (interim)
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goed geregeld
Principal Consultant Software Improvement Group (SIG). “En
IT’ers hebben jarenlang hun best gedaan om het te verpakken in
een soort jargon.” Een dergelijke kloof is er in andere sectoren
veel minder, constateert hij. Hij mag graag de auto als metafoor nemen. “Die mag pas de weg op als er 47 certificaten zijn
afgegeven. Maar over de kwaliteit van software, wat zo langzamerhand toch het DNA van onze samenleving is, kunnen we ons
nauwelijks een beeld vormen.”
Softwarekwaliteit is geen zwart-witbegrip, relativeert hij.
“Je kunt software maken die functioneel prima in orde is, maar
die wel problemen oplevert op het moment dat je die moet gaan
onderhouden en de ontwikkelaar er niet meer is.” Als je dat
laatste niet belangrijk vindt omdat een applicatie niet lang mee
hoeft te gaan, ook prima, wil hij maar zeggen. Maar het probleem is dat een bestuurder dat maar al te makkelijk kan vinden.
“Hij moet nog een slag dieper. Het enkele feit dat het functioneert is niet genoeg. Die auto brengt mij echt wel van a naar b,
die ene keer. Maar doet ’ie het de volgende keer ook nog?”
Beheerpijn
ICTU, dat voor diverse overheden ICT-projecten uitvoert,
merkt wel degelijk dat de opdrachtgevers aandacht hebben voor

Het enkele feit
dat de software
functioneert
is niet genoeg
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softwarekwaliteit. “Veel van hen belanden daarom ook juist
bij ICTU”, zegt Hans Verweij, hoofd Delivery Management van
ICTU. “Ze kijken dan scherp of we verstand hebben van software
bouwen en willen ons kwaliteitssysteem zien. Maar dat zien we
vooral bij opdrachtgevers die meer in een beheerorganisatiehoek zitten. Bij beleidsopdrachtgevers hangt het ervan af. Als
ze nauwelijks ICT-projecten onder hun hoede hebben, hebben
we meer discussie over het belang van softwarekwaliteit.”
Bij ICTU wordt de agile-scrummethodiek ‘volgens het boekje’
gevolgd, zegt Verweij, in combinatie met een geautomatiseerd
kwaliteitssysteem waarmee ook onderhoudbaarheid, veiligheid,
privacy en sinds kort ook de gebruikerservaring voortdurend
in de gaten worden gehouden. Agile is daarbij goed voor de
kwaliteit, is zijn overtuiging. “Je zit dicht op elkaar en bestuurders kunnen zo heel snel bijsturen en vaststellen wat ze zonder
toeters en bellen kunnen realiseren om op tijd op te leveren.”
Afspraken
Jan Polkerman, chief technology officer bij Belastingdienst/
Centrum voor Applicatieontwikkeling en -onderhoud (B/CAO),
steekt zijn frustratie niet onder stoelen of banken. “Het lijkt wel
of software steeds minder lang houdbaar wordt.” De legacysystemen van dertig jaar geleden doen het nog prima, want die zijn
gebouwd door mensen met een goede ontwikkelopleiding. “Dan
leerde je dat als de software fout liep, dat die dan op een ordentelijke wijze moest aangeven wát er fout was. Die mocht niet
zomaar stoppen.” Maar dat soort opleidingen ziet Polkerman
niet meer. “Als je een webapplicatie bouwt, hoort daar bijvoorbeeld gewoon security in te zitten. Dan moet je niet zeggen dat
de opdrachtgever daar niet om gevraagd heeft. Je hoort dat te
weten vanuit je vakmanschap.”
Er mist iets in de softwarewereld, vooral als het om onderhoudbaarheid gaat, en daar hebben ook bestuurders last van.
“Als je thuis een storing hebt met de elektrische installatie zal
de monteur toch niet zeggen ‘ja, ik weet het ook niet’? Er zijn
afspraken gemaakt over hoe het er in een meterkast uit hoort te
zien. Maar bij software is de kwaliteit op dat vlak steeds slechter
geworden. Als je een nieuwe auto koopt, krijg je die niet meer
zonder airbags. Dat zou ook bij software zo moeten zijn.”
Acht eigenschappen
Het rare is: er is wel een bruikbare kwaliteitsstandaard voor
softwarekwaliteit – en daar kwam Hillenaar ook pas tijdens zijn
CIO-schap achter. De ISO 25010-standaard uit 2011 kijkt naar
acht kwaliteitseigenschappen, waarvan functionaliteit er slechts
één is en onderhoudbaarheid een belangrijke andere, met in
totaal 31 subeigenschappen. (Zie pagina 58.) Aan de hand
van dat lijstje zouden opdrachtgever (bestuurder) en uitvoerder (ontwikkelaar) kunnen afspreken waarop de één de ander

Bij beleidsopdrachtgevers hebben we
vaker discussie over
softwarekwaliteit

afrekent en hoe dat gemeten wordt, desnoods met hulp van buitenaf. Zo blijft bijvoorbeeld ook ‘beveiligbaarheid’ in beeld. Veiligheid is vaak een voortschrijdend inzicht en een kwestie van
aanpassing aan steeds veranderende dreigingen van buitenaf.
Die aanpassingen worden een stuk moeilijker als de software
moeilijk te doorgronden en slecht onderhoudbaar is.
Hillenaar: “Mijn ontdekking is dat er sinds een aantal jaren
standaarden zijn die iets zeggen over de kwaliteit van de software, en dat je software wel degelijk tastbaar kunt maken.” In
de ISO-standaard zitten elementen die goed meetbaar zijn en
andere die minder goed meetbaar zijn, zoals gebruikersgemak,
“maar waar je wél wat van kunt vinden. We moeten naar die kwaliteit durven kijken en IT’ers moeten dus ook met de billen bloot.
En aan software die bedrijfskritisch is stel je uiteraard andere
eisen dan aan een app die je na drie maanden weer weggooit.”
Polkerman: “Softwarekwaliteit is nooit zwart-wit. Maar je
hebt wel een kapstok nodig en dan helpt zoiets als ISO 25010
enorm. Dan heb je iets op basis waarvan je bewuste keuzes kunt
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maken en waarlangs je kunt toetsen, met externe partijen die
dat kunnen objectiveren. Maar als iemand maar wat heeft aangerotzooid, waarom zou je dan meten?” Bij de Belastingdienst
wordt voortdurend gemeten. “Als je de normering niet haalt,
hoor je in een onderhoudsplan aan te geven hoe je met die kwaliteit wilt omgaan. Het kan zijn dat je die kwaliteit accepteert en
dus de bijbehorende hogere onderhoudskosten.”
Hans Verweij van ICTU: “Bestuurders zijn echt vaak onbewust onbekwaam op dit vlak. En ik vind het onze rol om ze
bewust onbekwaam te maken, zodat ze weten welke toekomstige
risico’s ze lopen als ze niet letten op softwarekwaliteit.”
Jong vak?
Uiteindelijk blijft software bouwen nog steeds een ambacht.
Verweij: “Je ziet vaak dat iemand heel goed is in zo’n scrumteam; die krijgt automatisch de rol dat hij de kern van een applicatie maakt.” Polkerman: “Richtlijnen zeggen niet alles. In de
bouw doen ze dat slimmer, met een meester-gezelconstructie.
Daar is ook niet alles tot op het bot beschreven. Dingen leer je
toch in de praktijk.”
Vaak wordt er gewezen op ‘de jongheid van het vak’, als
excuus voor de gebreken. Polkerman vindt dat achterhaald;
zo jong is het vak niet meer. En: “Software is vluchtig en kost
gruwelijk veel geld, en dan zou die niet meetbaar zijn! Het
gaat erom dat je iets wederzijds als een norm accepteert en
afspreekt. Softwarebouwers zouden die uit zichzelf moeten
leveren. En opdrachtgevers moeten die formaliseren, in ieder
geval in de opdracht.”
Verweij is het daarmee eens: “Ik zou het toejuichen als
we binnen de overheid meer met normen als ISO 25010 gaan
werken. Over hoe je software bouwt, hoe je die toetst en waar
die aan moet voldoen. En ook hoe software van de ene naar de
andere partij kan worden overgedragen.”
Alle drie de deskundigen verwonderen zich over het feit dat
‘de markt’ zelf zo weinig laat zien welke kwaliteit software ze
leveren. Polkerman: “De branche zelf zou ook moeten zeggen
‘we willen gewoon kunnen aantonen dat we goed werk hebben
geleverd’.”
De borging van softwarekwaliteit zal toch vooral vanuit de
overheid zelf moeten komen. Een beetje bestuurder weet wel dat
er met ICT nogal snel dingen mis kunnen gaan. “Maar het gaat
nu vaak van ‘vertrouw ik mijn projectmanager?’” zegt Hillenaar.
“Dat is nogal subjectief. Je hebt er allebei baat bij als je het
kunt objectiveren.” Niet dat alles dan meteen goed gaat. “Het
is toch vooral even ‘het deksel optillen’; er blijven nog steeds
andere dingen over die mis kunnen gaan. Maar het formaliseren
van softwarekwaliteit helpt wel enorm om die dialoog tussen
bestuurder en IT’er te voeren.”
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DIGITALE OVERHEID
goed geregeld

Digitale overheid

Goed Geregeld!

Software is geen auto

Grip op softwarekwaliteit
Software is niet tastbaar, maar je kunt de kwaliteit ervan wel controleren. Dat
inzicht geeft een opdrachtgever houvast om zijn rol goed in te vullen, zorgt ervoor
dat de kwaliteit van software beter wordt en verkleint de risico’s op IT-falen. Op
het symposium ‘Digitale overheid, goed geregeld’ komen diverse invalshoeken en
methoden aan bod die softwarekwaliteit inzichtelijk maken. Het symposium is een
verdieping van deze iBestuur-special.

Keynote

Bob Papenhuijzen

Hoogst actueel.
Kennisdelen voor
bestuurders en beslissers
uit de publieke sector.

directeur Logius

Sessies
• Het verbeteren van de softwarekwaliteit van product en proces in een
technisch en bestuurlijk complexe omgeving. Jan Ruijter, Inspectie SZW, i.s.m.
Jan Peter Jansen, ICTU.
• Overdracht of nieuwbouw? Houvast bieden met de analyse van een
bedrijfskritisch systeem voor de jaarlijkse lintjes. Coen Donders, Kanselarij der
Nederlandse Orden, i.s.m. Software Improvement Group.
• Softwarekwaliteit bewaken nog voordat er een regel code geschreven is. Een
instrument voor het bouwen van een goede relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Nederlandse Spoorwegen i.s.m. SYSQA.
• De veiligheid van software in de financiële sector. Ferdinand Vroom, security
officer NN Group, i.s.m. Frans van Buul, solution architect HP Fortify.
• ‘The best kept secret in The Hague’: hoe code-inspectie een overheidsinstantie
hielp in haar onderhandelingen met de leverancier, waarna die software
kostenloos verbeterd werd. R.D., projectleider van deze overheidsorganisatie,
i.s.m. Graham Bolton, chairman IfSQ Institute for Software Quality.

ijna mijn hele werkzame bestaan loop ik rond in
de ICT. Al toen het nog automatisering heette.
Ik was erbij toen de eerste pc’s naar binnen werden
gesjouwd, maakte functionele ontwerpen, werd projectleider, leidde ICT-bedrijven en mocht dwarskijken
als consultant. In mijn jaren bij het Rijk maakte ik mee
hoe belangrijk ICT is geworden voor bijna alles wat de
overheid doet en zag ik de enorme vorderingen die zijn
gemaakt met de toepassing ervan.

N

Datum: Maandag

23 november 2015
Van 13.00u tot 17.00u
Borrel en netwerk na.
Locatie: Perscentrum

Nieuwspoort
Lange Poten 10, Den Haag
Toegang gratis voor deelnemers
uit de publieke sector

Bestuur organiseert dit symposium in samenwerking met ICTU, HP Software Nederland, The Institute for Software Quality, Software Improvement Group en SYSQA.

B

ederland doet het goed op de internationale lijstjes
en met de komst van de smartphone werd digitale
dienstverlening gemeengoed. ICT is letterlijk overal,
software is zo’n beetje het DNA van de samenleving
geworden.

G

edurende al die jaren voerde ik soms lastige
gesprekken met bestuurders over het nut en de
noodzaak van ICT. Niet zelden stuitte ik op onbegrip en
afstandelijkheid. Dat snap ik best. ICT’ers spreken een
eigen taal. Het barst van de acroniemen en Engelstalige vaktermen. Maar meer nog: je kunt software niet
zien, de digitale wereld is abstract en ongrijpbaar. Een
inbraak in je huis blijft niet onopgemerkt, een inbraak
in je computer vaak wel. Om deze abstractie te doorbreken worden daarom vaak metaforen gebruikt uit de
fysieke wereld. Digitale snelwegen, informatiehuizen
en digitale kluizen prikkelen de verbeelding omdat
ze aanraakbaar zijn. Nullen en enen zijn dat niet. Die
ongrijpbaarheid maakt ICT lastig voor bestuurders.

Meer informatie en inschrijven:

ibestuur.nl/symposium
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A

ls software een auto
was, zou de bestuurder
weten wat de topsnelheid is,
hoe je ’m afsluit, hoe vaak
er onderhoud nodig is, wat
ongeveer de waarde en het
energiegebruik zijn en of dit
de software is die je nodig
hebt. Om zeker te weten dat je een goede koop doet
zijn er garanties, keuringen en verzekeringen. En als je
een auto of een -onderdeel op de markt wilt brengen,
moet je aan de nodige voorwaarden voldoen. Volgens
de RDW zijn voor een moderne auto ruim veertig certificaten nodig. Maar software is geen auto. Het aantal
certificaten dat je nodig hebt om software op de markt
te brengen... is nul.

E

n toch is software wel degelijk vast te pakken. De
kwaliteit van de enen en de nullen zit ’m in aspecten
als de onderhoudbaarheid, de veiligheid, de gebruikersvriendelijkheid en de koppelbaarheid. Die kun je
meten door de code te analyseren. Om uitspraken te
doen over bijvoorbeeld de veiligheid en de kosten van
het onderhoud. Door te meten wordt software tastbaar
en daarmee wordt het leven van bestuurders makkelijker. Door te meten zal de kwaliteit verbeteren. Certificaten voor softwarekwaliteit is geen gek idee. En de
waardering voor overheids-ICT? Die zal toenemen.

Maarten Hillenaar is voormalig CIO Rijk, principal consultant PBLQ en
(interim) principal consultant Software Improvement Group (SIG).
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Software is niet tastbaar, je kunt die niet
vastpakken om te beoordelen, maar je kunt
die wel degelijk controleren. SIG (Software
Improvement Group) kijkt ‘onder de motorkap’
naar de kwaliteit van de broncode van software.
Met als doel software beter te maken en risico’s
op IT-falen te verkleinen. Dat doen ze onder
meer voor het ministerie van Veiligheid en
Justitie.

E

ind vorige eeuw onderzocht een team van het Centrum
voor Wiskunde en Informatica (CWI) voor een bank de
risico’s van het millenniumprobleem. Dat was het begin van
SIG, dat in de jaren daarop de gebouwde analysesoftware verder
ontwikkelde en een database vulde met honderden onderzochte
systemen. Deze wordt gebruikt om de klant te laten weten wat
de kwaliteit van de software is, afgezet tegen die van andere,
vergelijkbare systemen. “SIG kijkt onder de motorkap naar de
kwaliteit van software die niet zichtbaar is voor de gebruikers.
De kwaliteit van de software vormt echter wel een bron van
businessrisico’s. Als ik bestuurders vertel dat er veel dubbele
code in software is gevonden, dan zegt dat ze niets, maar als ik
zeg dat we daardoor de komende jaren drie keer meer kwijt zijn
aan onderhoudskosten of dat toekomstige aanpassingen aan
de software risicovol zijn, dan kunnen ze daar wat mee”, zegt
Coen Donders van ResulTH, als programmamanager werkzaam
bij Justis (Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en
Screening) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Radar doorgelicht
Donders is betrokken bij Radar, het systeem dat wordt
gebruikt om onder meer faillissementsfraude te voorkomen en
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te bestrijden. Het systeem werkt naar behoren, maar de ontwikkeling verliep stroef. Met name doordat de door de leverancier opgeleverde software niet aan de verwachtingen voldeed.
Donders: “Dat leverde veel discussie op met de leverancier en
de toenemende druk om te leveren vormde een risico voor de
kwaliteit van het systeem. Wij wilden die discussie op feiten
baseren. Daarom hebben we SIG gevraagd om aanvullend op het
functionele testproces de software te analyseren. We hebben
het zodanig ingericht dat dit een continu proces werd, waarin
bij elke release naar de kwaliteit van de software werd gekeken.”
Toen de ontwikkeling van het systeem overging naar een nieuwe
leverancier zijn in het contract eisen gesteld aan de minimale
kwaliteit van de software. Gecombineerd met een productivi-

Hoe slechter de broncode,
hoe duurder het onderhoud

teitseis, zodat de gevraagde softwarekwaliteit tegen marktconforme condities wordt geleverd. “Op die combinatie zijn we gaan
sturen en dat heeft ons veel houvast gegeven, zonder dat wij
ons inhoudelijk hoefden te bemoeien met de werkzaamheden bij
de leverancier. De focus op softwarekwaliteit werd een instrument om onze opdrachtgeversrol goed in te vullen.”
Bewuster kijken naar kwaliteit
Om te weten of software van goede kwaliteit is zul je onder
die motorkap moeten kijken, vinden ze bij SIG. “Software kan
wel doen waar die voor ontworpen is, maar als de broncode

niet goed in elkaar zit, betekent dat dat het onderhoud ervan
lastiger en daardoor duurder is. Software is nooit af, er zullen
altijd aanpassingen nodig zijn. Daarom is het van belang dat de
broncode zo is opgebouwd dat deze goed is aan te passen”, zegt
Hans Kuijpers, senior consultant bij SIG. In het dashboard van
SIG is te zien of er bijvoorbeeld veel dubbele code in de software
zit en of de modulestructuur netjes is opgebouwd, zodat ontwikkelaars er later goed de weg in kunnen vinden.
Scepsis
Het controleren van softwarekwaliteit kan dus een instrument zijn om leveranciers aan te sturen. Het kan ook intern
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gebruikt worden. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) werkte
om die reden samen met SIG. Geert
Dedden, hoofd ICT bij CJIB, vertelt dat
er geen concrete aanleiding was voor
het CJIB om een inhoudelijke kwaliteitscheck te doen: “We leveren nu
goede dienstverlening en dat willen
we blijven doen. Om dat te realiseren
zijn we een aantal trajecten gestart.
Eén daarvan is de controle van de
softwarekwaliteit.” Aanvankelijk stonden de eigen ontwikkelaars hier sceptisch tegenover, zegt Dedden. Maar
uiteindelijk zorgde het ervoor dat
het kwaliteitsbewustzijn in de eigen
organisatie een impuls kreeg: “We
keken natuurlijk wel naar kwaliteit,
maar deden dat niet altijd bewust.
Nu wel. Men heeft dit denken echt
overgenomen, we gebruiken ons eigen
kwaliteitssysteem nu nog nauwgezetter. Er is zelfs een concurrentiestrijd
ontstaan tussen de verschillende teams, die allemaal goed willen scoren in de dashboards.” Door de nieuwe taken die het CJIB
de afgelopen jaren kreeg lag de nadruk op nieuwbouw en werd
er minder tijd en geld besteed aan onderhoud, zo maakte het
SIG-onderzoek ook duidelijk. Reden genoeg voor de directie van
het CJIB om meer budget vrij te spelen voor onderhoud, wat uiteindelijk ook de performance van de systemen ten goede kwam,
zegt Dedden. Het resultaat van een kwaliteitscontrole kan dus
ook als intern argument gebruikt worden. Kuijpers besluit: “Wij
zijn als het ware een kritische vriend, die klanten laat zien hoe
ze ervoor staan en die hen argumenten aanreikt om het beter te
doen.”
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Onder de motorkap

Hans Kuijpers (l), senior consultant
bij SIG, Coen Donders (mo) van
ResulTH, als programmamanager
werkzaam bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie, Geert Dedden
(r), hoofd ICT bij het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB).
Foto: De Beeldredaktie
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Dankzij ISO-norm
aandacht voor breder
kwaliteitsbegrip

voorbij?

Beeld Dreamstime

De spaghetticode

In welke mate dragen methodieken, geautomatiseerd
testgereedschap en ISO-normen bij aan betere software en
minder faalkosten? Deskundigen aan het woord.
Fred van der Molen
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V

orig jaar trok de Sociale Verzekeringsbank de stekker uit
de ontwikkeling van het Multi Regelingen Systeem (MRS)
na een investering van minimaal 43 miljoen euro. In Zembla
sprak professor Jan Friso Groote – hoogleraar embedded systemen aan de TU Eindhoven – een vernietigend oordeel uit over
andere software van dezelfde leverancier: “Beginnerscode.” “De
codeerstijl was rampzalig”, vult hij aan als iBestuur hem belt.
“De makers lijken niet eens de intentie gehad te hebben om
kwaliteit te leveren. Dan houdt het natuurlijk op.”
“Tja, als ik zoiets hoor, moet ik altijd aan een uitspraak van
professor Bemelmans denken”, zegt Dr. Hans Mulder, profes-
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sor bij de Universiteit Antwerpen, directeur van de Viagroep en
mediator in IT-geschillen: “Met goede mensen maakt de methode niet zoveel uit, met slechte mensen helpt geen methode.”
Maar in welke mate dragen methodieken, geautomatiseerd
testgereedschap en ISO-normen nu wél bij aan betere producten en minder faalkosten? We spreken daarvoor met de wetenschappers Mulder en Groote en met oud-lector softwarekwaliteit
Jacob Brunekreef, inmiddels consultant bij IT-adviesbedrijf
Inspearit.
Dit is geen gebied van simpele antwoorden, maken ze alle
drie gelijk duidelijk. “Zoals ik ook aan de commissie-Elias vertelde”, zegt Mulder. “Er is helaas geen silver bullet. Maar uit onderzoek naar IT-projecten kun je wel belangrijke lessen trekken.
Knip bijvoorbeeld grote projecten op in kleinere delen, maar dan
wel op zo’n wijze dat je stapsgewijs bruikbare onderdelen kunt
opleveren.” En dan zijn er nog al die andere faalfactoren zoals
de commissie-Elias die keurig opsomt.
ISO-normen
Wat leerde Jacob Brunekreef, jarenlang lector softwarekwaliteit bij de HvA en Fontys, zijn studenten? “Traditioneel was de
enige eis die aan software werd gesteld dat die werkte. Ik wees
er altijd in het eerste college op dat goed programmeren meer
inhield. Tot vijf jaar terug ging de aandacht daarbij vooral uit
naar onderhoudbaarheid: was de code begrijpelijk, zat die netjes in elkaar, was die goed gedocumenteerd? Sinds enkele jaren
is security een belangrijk thema geworden.”
Volgens Brunekreef is de ISO 25010 norm nu in ‘software-
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kwaliteitsland’ hét instrument waar iedereen naar grijpt. “Het is
natuurlijk niet echt een norm in de zin dat er meeteenheden of
grenswaarden worden benoemd. Maar mijn ervaring is wel dat
die ISO-norm een prima instrument is om in gesprek te gaan met
opdrachtgevers: welke kwaliteitsaspecten vind je echt belangrijk? Wat moeten we daarover vastleggen?”
Ook Mulder ziet het nut van de ISO-norm. “Die draagt eraan
bij dat in een ontwikkelteam meer nadruk wordt gelegd op kwaliteitsborging. Maar zo’n leidraad op zich is niet zaligmakend.”
Groote is cynischer. “Normen gaan vaak vooral over gedrag:
poets je je schoenen als je naar je werk gaat en je tanden voor
je naar bed gaat.” Hij wijst op de totale mislukking van de CMMniveaus (Capability Maturity Model – het niveau van het softwareontwikkelprocés bij een organisatie): “Je kon het toplevel
5 halen als je aan een hele waslijst van eisen voldeed; maar dat
bleek geen enkele garantie op succes.”
Naar de bron
Mulder: “Het lezen van broncode is uitermate complex. De
opdrachtgever kijkt vooral naar de buitenkant. Als je een auto
koopt is dat geen probleem, omdat je weet dat een leverancier ongenadig wordt afgestraft als zich een fout voordoet.
Maar bij softwareontwikkeling is dat niet zo; bovendien raakt

Het kán niet zo zijn dat we
software blijven maken op de
huidige manier

de opdrachtgever gaandeweg medeverantwoordelijk voor het
resultaat. Dan kun je maar beter een onafhankelijke partij laten
toezien op het hele bouwproces.”
Deze derde partijen werken met geautomatiseerde testgereedschappen. Volgens Groote controleren die vooral de mak-
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kelijke dingen. “Als je meer diepgang wilt, moet je toch echt
visueel naar de code kijken.”
Mulder is positiever: “Wat zulke geautomatiseerde tools
goed doen is controleren of de code goed is gestructureerd. Dat
is een belangrijk aspect van de kwaliteit.”
“Vroeger werden zulke tools vooral ingezet om een kwaliteitsoordeel over legacysoftware te geven”, vult Brunekreef aan.
“Gaandeweg is dat verschoven naar controle op opgeleverde
software. En nu worden dergelijke gereedschappen ingezet om
tijdens het ontwikkelproces op dagelijkse basis naar de kwaliteit
te kijken. Vooral wat betreft het aspect onderhoudbaarheid zijn
die tools flink doorontwikkeld; wat betreft security nog minder.”
Maar ook Brunekreef wijst op de beperkingen: “Het is
een valkuil om je alleen op die tools te beroepen. Wat wij bij
Inspearit altijd doen is een combinatie: een geautomatiseerde
én visuele inspectie. In de broncode kijken dus. Maar ook dan
haal je natuurlijk niet alles eruit.” Een opdrachtgever heeft volgens Brunekreef altijd recht om de kwaliteit van de code op die
manier te (laten) beoordelen.
Agile
Tijdens de ontwikkeling van het MRS-systeem betaalde de
SVB tientallen miljoenen euro zonder dat er een werkende applicatie was opgeleverd. Brunekreef: “Traditioneel leunen overheden na de opdrachtverlening te veel achterover. Dat maakt het
voor leveranciers makkelijk om tijdens de bouwperiode lange
tijd geruststellende tussenrapportages te laten landen.” Groote:
“Ik heb het vermoeden dat sommige grotere dienstverleners
heel blij zijn met dit model. Die kunnen uren blijven schrijven
terwijl de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt.”
Brunekreef wijst erop dat de opdrachtgever bij de agile
methodiek wel min of meer verplicht wordt voortdurend mee te
kijken. “Idealiter spreekt deze bij elke iteratie een oordeel uit.
En dan hebben we het alleen nog over de functionaliteit. Als hij
het echt goed doet, heeft hij bij elke stap ook aandacht voor de
kwaliteit.”
Bij de termen agile en scrum loopt bij Groote de ergernis op:
“Van dat hele scrummen gaat men nog heel hard terugkomen.
Vergelijk het met het bouwen van een huis. Je kunt best met alle
betrokkenen de inrichting van een huis scrummen. Maar als je
zo per verdieping een heel flatgebouw bij elkaar scrumt, kom
je er bij de bouw achter dat de fundering te licht is, je bredere
riool- en waterleiding had moeten gebruiken enzovoort.” Alles
staat of valt volgens Groote met een goede voorbereiding: het
werk van de architect.
Mulder: “Groote heeft gelijk. Bovendien; die agile methodiek wordt nu heel erg geprezen. Maar ook daar geldt dat de
kwaliteit van de ontwikkelaars doorslaggevend is. Bovendien
moet je met kleine teams werken. Neem nu die problemen met

het PGB. Wat mij bij de softwareontwikkeling daarvan opviel is dat
men erg trots was op de agile aanpak, maar dat er heel veel mensen tegelijk aan werkten. Ik denk zelf dat er aan een agile team
een maximum van ongeveer acht zit. Vaak leiden agile ontwikkeltrajecten toch tot een Big Bang-oplevering.”
Software bouwen is ontzettend ingewikkeld, benadrukt Groote
nog maar eens. En met elke wijziging die je aanbrengt wordt het
complexer. “Voor je het weet, waad je als programmeur door dikke
stroop. Vanaf dag één moet je structuur helder zijn, anders kosten
die laatste meters onevenredig veel inspanning. Dat hebben we
bij gebouwen wel onder controle, maar bij software niet. Maar
het kan niet zo zijn dat we software blijven maken op de huidige
manier.”

“Wat het management niet
regelt kan de Auditdienst
niet oplossen”
Anneke van Zanen-Nieberg is algemeen directeur
van de Auditdienst Rijk. Haar dienst onderzoekt onder
meer het beheer van de departementen. Het is volgens
haar inherent aan de rol van haar dienst om ook informatiesystemen te betrekken bij de audits, omdat deze
ondersteunend zijn bij de activiteiten bij elk departement. Zij is blij met aandacht voor het onderwerp
softwarekwaliteit. “Het is niet vanzelfsprekend dat die
kwaliteit altijd goed is. Het is natuurlijk primair de verantwoordelijkheid van het management dat systemen
laat ontwikkelen dat ook de broncodes goed zijn. Wij
zouden vanuit onze rol kunnen onderzoeken of de kwaliteit voldoende is getoetst. Als auditors zouden we daar
nadrukkelijk(er) naar moeten vragen en wellicht zelfs
in gevallen naar moeten kijken. Maar wat blijft is dat de
auditor achteraf niet kan oplossen wat het management
niet regelt.”
Van Zanen vraagt daarbij ook nadrukkelijk aandacht
voor de niet-functionele kwaliteitsaspecten, in het bijzonder voor onderhoudbaarheid en veiligheid.
“Voor het uiteindelijk betrouwbaar en veilig functioneren van informatiesystemen is aandacht voor het
gehele palet aan kwaliteitseisen van belang. Inbedding
vooraf en toetsing door het management op naleving
van bijvoorbeeld het principe ‘security by design’ vragen nadrukkelijk aandacht.”
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Software-architectuur
Bij deze hartenkreet sluit Mulder zich graag aan. “We moeten
naar duurzame informatiesystemen toe. Veel relatief nieuwe systemen moeten nu na een aantal jaren al weer worden vervangen,
omdat ze niet kunnen worden aangepast aan nieuwe technologie
en gebruikerseisen.
Hij pleit daarom voor een geheel andere manier van softwareontwikkeling, gebaseerd op een genormaliseerd componentmodel. Met deze terminologie verwijst hij naar het onderzoeksveld
van de ‘normalised systems’, zoals die bij de Universiteit Antwerpen – onder leiding van de professoren Jan Verelst en Herwig
Mannaert – in gang is gezet.
Het gaat daarbij om een zeer fijnmazig modulaire architectuur. Applicaties bouwen start dan met het ontwerpen van een
architectuur, een bouwplaat, waarop vervolgens de juiste ‘genormaliseerde’ bouwstenen worden geplaatst. Mulder schetst het
visioen: “Geen unieke grote projecten meer, maar kleine teams
van materiedeskundigen en ontwikkelaars, die als het ware continu onderhoud plegen om de organisatie en systemen te laten
aansluiten op de veranderende omgeving.”
Dit is de theorie voorbij. De groep uit Antwerpen doet momenteel een pilot bij een Nederlandse overheidsorganisatie. Mulder
is daarbij betrokken: “Uit eerdere cases kwam naar voren dat
verouderde systemen van honderden tot enkele duizenden functiepunten in slechts enkele weken tot maanden konden worden
opgeknipt en genormaliseerd. De eerste resultaten bij deze pilot
zijn veelbelovend. Ten eerste bleek het gerealiseerde systeem
schaalbaar. En ten tweede ook duurzaam. We hebben een oude
applicatie omgezet, daar vervolgens vijftien jaar aan wijzigingen
doorgevoerd zonder dat dat bij elke nieuwe wijziging steeds meer
moeite kostte.”
Maar het scheelt natuurlijk, voegt hij ter relativering toe, dat
er heel goede en zeer gemotiveerde mensen aan werken. “Met
zulke IT’ers zouden er bij elk project minder problemen zijn.”
Softwareontwikkeling: het blijft mensenwerk.
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project van Wijns zijn nog niet gebouwd, de ontwerpfase is net
begonnen. Toch helpt SYSQA nu al om softwarekwaliteit in het
proces in te bakken.
Proces-checks
Zandhuis: “We hebben de eisen en wensen ten aanzien van
IT helder geformuleerd en zijn vervolgens met de leverancier
gaan praten om te zien of deze echt worden begrepen. Het gaat
niet alleen om het op papier zetten van de eisen, er moet ook
een proces voor worden ingericht.” Van Galen vult aan: “Wij voeren vervolgens proces-checks uit bij de leverancier, om te zien
hoe ze in de praktijk omgaan met de eisen en wensen, hoe die
in hun systemen terechtkomen, hoe zij deze beheersen in hun
eigen softwareontwikkelproces. Door dat nu al zo strak te doen
verhoog je ook bij de leverancier de aandacht voor softwarekwaliteit.” Als men straks gaat ontwikkelen, blijft SYSQA toetsen of
de ingerichte processen nog steeds worden gevolgd. Zandhuis:

Controle op kwaliteit
Het bestellen van nieuwe treinen betekent ook het
managen van een complex IT-project. Een goede relatie
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is dan belangrijk
en daarbij helpt een continue focus op de kwaliteit van
softwareontwikkeling, stelt SYSQA. Vanaf het begin van het
project, zelfs nog voordat er software is geschreven.
Marieke Vos

W

“

ij maken softwarekwaliteit inzichtelijk en sporen fouten op. Ook bevorderen we de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Door vanaf de projectstart
risicogestuurd te toetsen en gezamenlijke beheersmaatregelen
te nemen voorkom je softwarefouten”, zegt Sven van Galen,
senior manager ICT QA bij SYSQA. Samen met consultancybureau Ricardo Rail ondersteunt SYSQA de NS bij de aankoop van
nieuwe treinen. “Ricardo Rail heeft verstand van treinen, SYSQA
van IT, gezamenlijk kunnen we softwarekwaliteit in treinen
beheersen”, zegt Van Galen.
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De aankoop van nieuwe treinen is een complex traject met
een grote IT-component, omdat moderne treinen veel IT bevatten. Uiteraard voor de besturing, maar ook voor onderhoud.
Wilbert Wijns, programmamanager Sprinter Nieuwe Generatie,
geeft een voorbeeld: “Als onze monteurs onderhoud plegen in
ouder materieel, dan doen ze mechanische afstellingen. In een
moderne trein verander je de instelling van een programma.”
IT is dus cruciaal voor het functioneren van een trein en die IT
moet bovendien robuust genoeg zijn voor de dertig jaar dat een
trein meegaat. “De grootste uitdaging van treinenbouwers is

uit de praktijk > SYSQA

Nieuwe treinen bevatten zoveel IT dat de bouw
ervan ook een IT-project is. SYSQA ondersteunt
de NS daarbij. Foto: Dreamstime

versterkt rol opdrachtgever
tegenwoordig hoe ze de software toekomstvast en zo foutloos
mogelijk maken. Zodat de reiziger krijgt wat hij verwacht en
de machinisten en onderhoudsmonteurs er goed mee kunnen
omgaan”, zegt Wijns. Het ontwerpen van de software moet
meteen aan het begin van de bouw van een nieuwe trein worden
meegenomen, vertelt Johan Zandhuis, expert IT regievoering bij
SYSQA en werkzaam bij NS: “De neiging bij leveranciers bestaat
wel eens om later problemen op te lossen door software in te
zetten. Maar als je in één onderdeel een bepaalde keuze maakt,
dan heeft dat gevolgen voor het geheel. Je moet dus al heel
vroeg de IT-component meenemen.”
Treinen
Het bouwen van een nieuwe trein is een complex traject en
omvat ook de ontwikkeling van een groot IT-systeem. Je kunt als
opdrachtgever dan niet verwachten dat je er met het afsluiten
van een dichtgetimmerd contract bent, zegt Wijns. “Een trein
bouwen is voor een deel maatwerk, dat je in een goede samenwerking met de leverancier doet. Natuurlijk heb je een contract,
maar de manier waarop je vervolgens samenwerkt is een combinatie van contractsturing en samenwerking.” Leverancier en
opdrachtgever moeten bereid zijn zich in elkaar te verdiepen om
samen tot goede oplossingen te komen. Inzicht in de geleverde
kwaliteit is daarbij een belangrijk instrument. De treinen in het
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“Door onze ervaring weten we waar in dit soort processen de
risico’s zitten. Eigenlijk is het een soort risicomanagement ten
aanzien van IT. Aan zowel de kant van de opdrachtgever als die
van de opdrachtnemer zijn risico’s, die je van elkaar moet weten
om samen tot goede oplossingen te komen. Dat kun je alleen
maar doen als de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed is.”
Risico’s beheersbaar maken
Deze aanpak betekent dat er veel tijd wordt geïnvesteerd
in het opbouwen van een goede relatie met de leverancier, waardoor beiden in samenwerking risico’s in software-ontwikkeling
beheersbaar maken. Hoe gaan ze na afloop van het traject
bepalen of al deze investeringen het waard waren? “Je kunt het
nu nog niet hard bewijzen en daarom is deze aanpak ook een
kwestie van geloof. Gevoed door ervaringen uit het verleden. We
steken er nu veel energie in, om in 2017 als de nieuwe treinen
er zijn te ontdekken of dat verstandig was,” zegt Wijns. Van
Galen reageert: “Verstandig is het altijd om zo vroeg mogelijk
aandacht te besteden aan kwaliteit en goede samenwerking.”
Zandhuis sluit af: “Hoeveel succesvolle, complexe IT-projecten
zijn er geweest waarbij de opdrachtgever niet samenwerkte met
de opdrachtnemer, maar alles uitsluitend baseerde op de afspraken in het contract? Ik ken er geen één.”
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De bouw van de tweede Coentunnel is een voorbeeld van
‘inkopen onder kwaliteitsborging’. Niet het product wordt
ingekocht, maar het resultaat. Foto ANP.

Hoe doen
anderen het?
De kwaliteitsborging van grote
IT-projecten bij de centrale
overheid staat ter discussie.
Het gaat nog te vaak en te
ernstig mis. Dat roept de vraag
op hoe bestuurders in andere
sectoren greep houden op de
kwaliteit van hun producten
en diensten. En doen ze dat in
sommige opzichten misschien
wel slimmer dan hun collega’s
bij het Rijk?
Fred Teunissen
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W

e mogen de A73 dankbaar zijn. Of, preciezer: de Roertunnel en de tunnel bij Swalmen in het zuidelijke traject van de weg. De oplevering van beide tunnels liep aanzienlijke vertraging op en ook daarna moesten ze om de haverklap
dicht vanwege hardnekkige problemen met het signaleringssysteem. Het werd een hoofdpijndossier voor Rijkswaterstaat,
voor de uitvoerende aannemers, voor – niet te vergeten – de
automobilist en uiteindelijk ook voor de politiek.
Het goede aan deze persisterende perikelen was dat ze
krachtig bijdroegen aan het in gang zetten van een andere aanpak van contractbeheersing en kwaliteitsborging. Daarbij trad
de overheid terug. De regie, die tot dan toe tamelijk strak in
handen van de opdrachtgever had gelegen, werd voor een groot
deel bij de uitvoerenden belegd. Systeemgerichte Contractbeheersing heet dit. Het is de nieuwe manier van contracteren
bij Rijkswaterstaat: niet het product of de dienst, maar het
resultaat wordt ingekocht, dus datgene wat dat product of die
dienst behoort te doen. ‘Inkopen onder kwaliteitsborging’ is
een andere uitdrukking voor hetzelfde.
Een voorbeeld van deze aanpak is de bouw van de tweede
Coentunnel. Hier krijgt de uitvoerende bouwcombinatie een
eenmalig bedrag, aangevuld met een jaarlijkse vergoeding die
afhankelijk is van de mate van beschikbaarheid van de weg. De
looptijd van het contract is twintig jaar. Deze vorm van prestatiebeloning roept wel weer nieuwe uitdagingen op. Zo is er een
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Vier systemen voor
kwaliteitsmanagement

solide prestatiemeetsysteem voor nodig. Daar komt de nodige
IT bij kijken, wat weer een risicovol project op zichzelf is.
Vak apart
Het spook van de A73 waart nog altijd, maar dan in positieve zin, rond in de bouwsector. Want er is lering getrokken
uit het debacle. Voortaan wordt al vanaf de gunning consciëntieus getest. “Hoe verder je in een traject komt, hoe groter de
impact wordt van door te voeren wijzigingen”, verduidelijkt Art
Koelewijn, directeur van adviesbureau K2 Infra-Consultants.
“Daarom hebben ook aannemers en onderaannemers er belang
bij om vroegtijdig afspraken te maken over het testmanagement. Dan heb je het allemaal nog op een beheersbaar niveau.”
Koelewijn wijst erop dat dit testen een vak apart is geworden.
“Om te beginnen test je het hele ontwerp op beoogde functionaliteit en testbaarheid. Vervolgens stel je vast volgens welke
regels en procedures en op welke momenten je gaat testen en
stel je scenario’s die je gaat doorlichten.” Als voorbeeld geeft
hij het scenario van een calamiteit, zoals een brand in een tunnel. “Zo’n calamiteit kan een tweede calamiteit oproepen. In dit
geval een kop-staartbotsing. Kan het veiligheidssysteem ook
zo’n domino-effect aan? Dat is een van de vele vragen waarop je
wilt testen.”
Behulpzaam hierbij is de methodiek van Systems Engineering, benadrukt Koelewijn. “Dit is een methodiek die voorziet in
het aantoonbaar voldoen aan zowel de technische als de functionele eisen. Het is een benadering die voortkomt uit de IT en zij
wordt daar gebruikt bij het ontwerp van software en infrastructurele systemen. De daarbijbehorende norm is NEN-ISO 15288.”
Driekwart van de bedrijven in de bouwsector is ISO
9001-gecertificeerd, maar dat is doorgaans op zichzelf nog
onvoldoende garantie voor de gewenste kwaliteit, zo benadrukt
hij. “Bij grote projecten zijn vaak meerdere hoofdaannemers
betrokken en een hele reeks onderaannemers. Die kunnen
ieder afzonderlijk een ISO-certificaat hebben, maar de combinatie zelf is niet gecertificeerd. Daarom is er in zulke gevallen
behoefte aan een overkoepelend kwaliteitssysteem.”
Overstappen
In de sector van de langdurige zorg was HKZ – een op
de zorg toegesneden versie van ISO 9001 – geruime tijd het
dominante keurmerk, maar sinds 2008 is Perspekt/Prezo in
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Rijkswaterstaat werkt sinds 2003 met systeemgerichte contractbeheersing. Dit houdt in dat opdrachtnemers verantwoordelijk worden gesteld voor het beheren
en bewaken van de kwaliteit van het geleverde product
middels een kwaliteitsmanagementsysteem. Zij moeten zelf aantonen dat ze op die manier aan de eisen van
Rijkswaterstaat voldoen. Als de kwaliteit niet aan de
eisen voldoet wordt er niet betaald.
In de bouwsector is ISO 9001-2008 de basis, ook al
is certificering niet wettelijk verplicht. Bij grote overheidsprojecten maakt deze wel standaard deel uit van de
gunningsvereisten. Ook hoofdaannemers stellen certificering vaak als voorwaarde bij contracten met onderaannemers of met andere partijen waarvan wordt ingekocht.
Veel bouwondernemingen passen eveneens, in navolging
van Rijkswaterstaat, systeemgerichte contractbeheersing toe.
De langdurige zorg kent twee dominante kwaliteitskeurmerken: HKZ en Perspekt/Prezo. Bij HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) vormt ISO
9001-2008 de basis, aangevuld met situatiegebonden
HKZ-normen, zoals voor kinderdagverblijven of zorgboerderijen. Perspekt/Prezo kijkt vooral naar uitkomsten, zoals klanttevredenheid en is minder procesgericht
dan HKZ. Jaarlijks zijn er audits door de certificerende
instanties.
Ook in de foodsector is ISO 9001 een veelgebruikt
normenkader. Toch ligt de nadruk hier op voedselveiligheid, met HACCP als basisnorm. Ook ISO 22000 heeft
betrekking op voedselveiligheid. Daarnaast worden
normenstelsels toegepast die kwaliteit en voedselveiligheid combineren, zoals BRC (vooral in de retail) en FSCC
22000.

opkomst. Welk normenstelsel een instelling hanteert hing lange
tijd voor een groot deel af van de eisen die de zorgverzekeraars
stellen. “Perspekt/Prezo is meer gericht op de uitkomsten van
de processen”, licht Françoise Johansen, beleidsadviseur bij
adviesbureau Facit, toe. “Je kunt deze certificering bijvoorbeeld
niet behalen als je slecht scoort bij het klanttevredenheidsonderzoek. Bij HKZ kan dat wel.”
Toepassing van beide normenstelsels heeft een grote rol
gespeeld bij kwaliteitsverbeteringstrajecten, aldus Johansen.
“Maar na een paar verlengingen levert zo’n certificering doorgaans niet veel winst meer op. Dat is de reden dat instellingen

Hoe verder je in een traject
komt, hoe groter de impact
wordt van wijzigingen

soms de overstap maken naar een ander stelsel. Vaak is dat dan
van HKZ naar Perspekt/Prezo, maar ook NEN-EN 15224-2012
komt in aanmerking. Dit is een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem met ISO 9001 als basis.” Ze onderstreept verder dat ook
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een belangrijke rol
speelt bij kwaliteitsborging in de zorg met aangekondigde en
onaangekondigde toezichtbezoeken.
Stok achter de deur
In de foodsector komen nauwelijks grote incidenten voor.
Hier zien we een succesvol samengaan van wettelijke verplichtingen op het vlak van de voedselveiligheid (HACCP) en
zelfregulering met betrekking tot de kwaliteit. Hier wordt ISO
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9001 uiteraard breed toegepast, maar dit certificeert nog niet
de producten die het resultaat zijn van de productieprocessen.
Daarvoor wordt vaak het BRC-normenkader toegepast. BRC
combineert vereisten op het vlak van voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Een jaarlijkse externe audit is een voorwaarde om
BRC-gecertificeerd te blijven. Bij ISO 9001 gebeurt dit alleen om
de drie jaar, als de certificering wordt verlengd.
En tot slot: net als bij de langdurige zorg legt in de foodsector de Inspectie behoorlijk wat gewicht in de schaal. Op de
achtergrond is hier altijd de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aanwezig. Een effectieve stok achter de deur.
Verschillen met de softwarewereld
Wie de kwaliteitssystemen ‘bij de buren’ vergelijkt met de
context waarin de ontwikkeling van softwaresystemen bij de
overheid plaatsvindt, stuit op drie verschillen:
1) systeemgerichte contractbeheersing toepassen
2) kwaliteitstesten uitvoeren in een vroeg stadium
3) permanent een voelbare stok achter de deur hebben
Wat het eerste punt betreft: systeemgerichte contractbeheersing kent grote voordelen, maar zeker ook risico’s. Zo werd
Rijkswaterstaat in 2014 door de Algemene Rekenkamer op de
vingers getikt, omdat de dienst door een te stringente toepassing van ‘kwaliteit inkopen’ niet meer voldoende personeel
met de vereiste technische kennis in huis had. Gevolg: de regie
dreigde te verslappen en er vonden niet meer bij alle bouwprojecten voldoende kwaliteitscontroles plaats.
Wat betreft punt 2), het vroegtijdig testen: vaak wordt na
een gestrand project als verontschuldiging aangevoerd dat het
buitengewoon moeilijk is om de kwaliteit van software goed
te meten. Verplaats dit argument in gedachten eens naar ‘de
buren’. Stel u een dijkgraaf voor die na een calamiteit meedeelt
dat het zo lastig is om de mate van verzadiging van een dijklichaam vast te stellen...
De kwaliteit van software is goed testbaar, ook in een vroeg
stadium, als er voldoende deskundigheid is. Een kristallisatiepunt voor precies dit type deskundigheid zou een inspectiedienst voor de kwaliteit van code kunnen zijn. Deze dienst zou
gevraagd en ongevraagd audits kunnen doen bij systeemkritische IT-projecten bij de overheid. Zo’n stok achter de deur zou
bovendien een zegen zijn voor de informatiebeveiliging, want
niets is zo onveilig als gammele software.
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Leveranciers over softwarekwaliteit:

‘Als opdrachtgever moet

Al lijkt software goed te werken, onder
de motorkap kan de code een ramp zijn.
De betere softwareleveranciers zetten
methoden en tools in om de kwaliteit in
de breedte te verbeteren. Maar ze zien
wel graag dat de opdrachtgever ze tijdens
het ontwikkelen al kritisch volgt.
Fred van der Molen
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G

oede software kun je als opdrachtgever keihard van een
leverancier eisen, maar kríjg je die daarmee ook? Leveranciers vinden stempels, certificaten en afvinklijstjes maar van
beperkte waarde. “Kwaliteit is in de aanbesteding nauwelijks
een onderscheidend criterium”, sombert Jelle de Vries, principal consultant van Ordina. “Er staat wel dat kwaliteitsonderdelen voor 70 procent meetellen en de prijs voor 30 procent, maar
in de praktijk zit het aanbod van leveranciers zo dicht tegen
elkaar aan dat de kwaliteitsspecificaties totaal niet onderscheidend zijn.”
Met andere woorden: leveranciers vinken in aanbestedingsdocumenten de lange lijst met vereisten bijna identiek af.
Daarmee heeft de opdrachtgever op papier alles afgedekt en
ligt de verantwoordelijkheid bij de leverancier. Maar softwarekwaliteit is een breed begrip, zoals de ISO-norm 25010 duidelijk
maakt. En het zou goed zijn als de opdrachtgever er dichter op
zou zitten, zeggen de leveranciers. De Vries: “Het gebeurt niet
vaak dat opdrachtgevers zelf naar de code kijken of dicht op het
ontwikkelproces zitten. Dat kan helpen. Vreemde ogen dwingen.
Open-sourcecode is vaak kwalitatief goed omdat programmeurs
weten dat anderen meekijken. We zien dat bij de overheid niet

je er tijdig bij zijn’

gebeuren. Sommige andere klanten komen nog wel eens langs
om een kijkje in de keuken te nemen. Dat is goed voor het begrip
en houdt de ontwikkelaars scherp en betrokken.”
Kritische belangstelling motiveert, bevestigt Kees Kranenburg, offering manager bij Atos: “Kwaliteit van software stijgt
navenant met de motivatie van de ontwikkelaars. Daar moet je
zeker als bedrijf, maar ook als opdrachtgever op sturen. Het is
niet voor niets dat agile methodieken populair worden. Je kunt
dan veel korter op de bal spelen.”
Kwaliteitsborging
Softwareleveranciers gebruiken tools om de kwaliteit te
borgen. Een moderne ‘ontwikkelstraat’ is voorzien van geïntegreerde controlemiddelen, zoals een tekstverwerker een spellingchecker heeft. En na een dag programmeren kan de code ’s
nachts door meer tijdrovende testprocedures worden gehaald.
Leen Blom, manager R&D bij Centric: “Bij ons laten we
ontwikkelaars bovendien structureel elkaars werk controleren.
Dat werkt: je wilt niet te kijk staan voor je collega’s. Daarnaast
doen we nog een uitgebreide controle op de componenten die
zijn afgerond. Daar moet dan een bepaald niveau uitkomen.
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Anders gaat het terug naar de
makers.”
Ook bij Atos is geautomatiseerde kwaliteitscontrole normaal. Het is bovendien
gebruikelijk de opgeleverde
onderdelen nog aan geautomatiseerde
inspecties, zoals Cast en Sonar, te
onderwerpen. “Dergelijke producten geven feilloos aan waar de
problemen zitten”, aldus Kranenburg. Visuele inspecties – in de
code kijken – zijn volgens hem niet meer van deze tijd; veel te
tijdrovend.
De softwareleveranciers hebben alle drie ervaring met
externe auditbedrijven. Kranenburg: “Naargelang de wens van
de klant stellen we onze interne kwaliteitsrapporten beschikbaar of wordt de controle uitbesteed aan een derde partij. Als
een klant het gevoel heeft dat wij de slager zijn die zijn eigen
vlees keurt, is het beter een onafhankelijke partij in te schakelen. Wij hebben recent een nieuw systeem ontwikkeld voor het
CIZ, waarbij we vooraf hebben afgesproken die software extern
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Sterren
Externe kwaliteitscontroleurs hebben kortom de wind mee.
Blom: “Maar dat soort instituten wordt er wel vaak in een laat
stadium bijgehaald, meestal na een lang ontwikkeltraject. En als
er dan een negatief oordeel uitkomt. Wat dan? Softwarekwaliteit, daar moet je als opdrachtgever echt tijdens de rit bij zijn.”
En een viersterrenoordeel zegt ook niet alles. De Vries:
“Klanten eisen vaak dat je op minstens vier sterren uitkomt.
Die TÜViT-ranking die SIG hanteert toetst vooral de
onderhoudbaarheid. Maar kwaliteit heeft veel meer
dimensies. En een complexe vraagstelling levert
complexe software op. Het is vaak zo dat wat je
aan de ene kant wint, je aan de andere kant moet
inleveren. Zo kun je als gevolg van zo’n viersterreneis
eindigen met fantastisch onderhoudbare software die traag is
in gebruik.”
Waar dergelijke metingen volgens De Vries altijd nuttig voor
zijn is om de ‘erosie’ van een applicatie vast te stellen. “Naarmate de tijd verstrijkt worden er allerlei wensen in de software
verwerkt. “Als die aanpassingen niet in de architectuur worden
ondergebracht, gaat de onderhoudbaarheid eronder lijden. Dat
zie je dan terug.”
Toekomst
Kranenburg ziet weer een toenemende
belangstelling voor software-engineering en
softwarekwaliteit. “Een aanpak als DevOps legt hierop ook de
nadruk. De toegevoegde waarde van de ISO 25010-norm is dat
er nu een gemeenschappelijk begrippenkader is dat iedereen
heeft geaccepteerd. Op basis daarvan zijn en worden nu certificaties ontwikkeld.”
Aanpakken als scrum leiden volgens hem ook tot kwaliteitsverbetering: “Je ziet heel snel dat er iets niet klopt. Het betrekt
enerzijds klanten bij het ontwikkelproces; anderzijds worden
componenten direct in productie genomen. Het is wel zo dat
in het cloudtijdperk de gevolgen van fouten direct enorm zijn.
Daarom is kwaliteitsborging zo belangrijk.”
De Vries ziet dat opdrachtgevers toch primair op kosten
sturen: “Klanten kijken vaak naar uurtarieven en niet naar de
kwaliteit van personen die het uitvoeren.
Men
kijkt vaak op korte termijn. Daarmee
blijft de
kwaliteit onder druk staan.”
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Richtlijn voor
software-overdracht
Een aantal kwaliteitsaspecten van de ISO-norm 25010
heeft te maken met de overdraagbaarheid van software.
Leen Blom van Centric is “als vrijwilliger” betrokken bij
het opstellen van een Nederlandse praktijkrichtlijn NPR
5325: “Stel dat je als organisatie het beheer van de ontwikkelde software wilt overnemen of als bedrijf wilt offreren om het onderhoud van een systeem over te nemen.
Dan moet je je een goed beeld kunnen vormen van
de kwaliteit van de code. Dat het goed werkt is
geen maatstaf. Onder de motorkap kan het
een ramp zijn.”
“We hebben nu twaalf meetpunten
gedefinieerd. Voor elk van die punten is het
uiteindelijke doel certificering.” Maar eerst moeten ze
nog meetbaar en ‘auditbaar’ worden. “Voor codekwaliteit
zijn we wel al bijna op het niveau van certificering.” De
eerste versie van de richtlijn wordt dit voorjaar verwacht.

Nederland ICT
Bij de brancheorganisatie Nederland ICT staat het
onderwerp softwarekwaliteit nadrukkelijk op de agenda,
zegt René Corbijn van de Software VOC, het netwerk van
softwarebedrijven binnen de organisatie. Corbijn ziet
momenteel twee prioriteiten. Ten eerste het bevorderen
van kennis over het ontwikkelen van veilige software.
“Parallel aan het onderwerp cybersecurity is hier steeds
meer aandacht voor. We gaan daar meer werk van maken
en spreken hierover onder meer met ministeries en organisaties als het CIP en de Secure Software Foundation.”
Een tweede aandachtspunt is certificering. Corbijn:
“Certificering kan een toegevoegde waarde hebben, maar
we maken ons zorgen over de versnippering op het gebied
van normen, audits en keurmerken. Naast de ontwikkeling
binnen de ISO en de NEN en de producten van auditorganisaties heb je in tal van branches weer verticale keurmerken. Dat maakt het er voor de leveranciers niet makkelijker op. En al die certificeringen kosten geld, terwijl die
soms schijnzekerheden geven.”

Vakmanschap is meesterschap
U

it benchmarks van Gartner blijkt dat de initiële
ontwikkelkosten van een informatiesysteem met
een levensduur van 15 jaar gemiddeld 8 procent van
de TCO (total cost of ownership) uitmaken. De hoogte
van de TCO wordt bepaald door ontwerpbeslissingen
en beslissingen met betrekking tot de levenscyclus van
dit systeem. Bijvoorbeeld de ontwerpbeslissing of het
systeem 5 x 9 uur of 7 x 24 uur per week beschikbaar
moet zijn en de beslissing of het systeem 5, 10 of 15
jaar moet meegaan. Beslissingen in de eerste levensfase (of vaak het ontbreken van deze beslissingen) zijn
van doorslaggevende betekenis voor de toekomst en
kwaliteit van een informatiesysteem.

I

s er daarom een norm nodig om die kwaliteit te bepalen? Niet per definitie, maar zo’n norm is wel een
kapstok om kwaliteit objectiveerbaar en bespreekbaar
te maken. De ISO 25010-standaard kan die kapstok
zijn. Is kwaliteit onderhandelbaar? Ja, mits de opdrachtgever ook de consequenties van zijn beslissingen
accepteert. Van de ontwikkelaar mag worden verwacht
dat hij de consequenties van die beslissingen transparant en objectief op tafel legt.

D

it vraagt van de ontwikkelaar beheersing van zijn
vak. Dan kom je automatisch uit bij vakmanschap.
Kwaliteit van software begint met vakmanschap! Ik
bedoel dat een ontwikkelaar vanuit zijn vakmanschap
niet mag toestaan dat er aan de kwaliteit van software
concessies worden gedaan terwijl de vereisten waaraan
de software moet gaan voldoen wel om die kwaliteit
vragen. Maar al te vaak staat de kwaliteit van software
onder druk vanuit het belang van tijd en geld. We
vragen tenslotte een autodealer ook niet of de auto iets
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goedkoper wordt als de airbags en veiligheidsgordels
worden weggelaten.

D

eze analogie gaat voor
software ook op. Dat
betekent dat een (internet)
applicatie waar persoonlijke gegevens mee zijn
gemoeid altijd van de juiste beveiligingsmaatregelen
is voorzien, zodat deze gegevens niet zomaar op straat
kunnen komen te liggen. Welke maatregelen hiervoor
nodig zijn behoor je vanuit je vakmanschap te weten en
altijd als automatisme toe te passen. Een simpel voorbeeld van niet onderhandelbare softwarekwaliteit.

H

et is een misvatting dat softwarekwaliteit per
definitie geld kost. Voorspelbaarheid van de
kwaliteit van software is mogelijk als er meer gebruik
wordt gemaakt van standaardsoftwareconstructies of
standaardbouwstenen. Het is mijn overtuiging dat het
maken van software een vak is. En een vak beheersen
is opleiden. In de jaren 80/90 van de vorige eeuw
zijn veel ontwikkelaars opgeleid in Volmac Structured
Programming. Een opleiding waarin je het ontwikkelvak
werd geleerd. En waar je leerde voorspelbare software te realiseren, software die het doet, óók als die
het niet doet. En rekening te houden met onbekende
omstandigheden. Daarom begint softwarekwaliteit met
de kwaliteit van de ontwikkelaar en daarmee met de
opleiding van de ontwikkelaar.

Jan Polkerman is plv. directeur Belastingdienst/Centrum voor
Applicatieontwikkeling en -onderhoud (B/CAO) en CTO.
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te laten testen. Daar hebben we vier van de vijf
sterren voor gekregen.” Volgens Kranenburg
vragen klanten in toenemende mate om dat
soort audits.
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“Het is vele malen goedkoper om al tijdens de
ontwikkeling van je software aandacht te besteden
aan de veiligheid ervan.” De Nederlandse overheid
kan volgens Lucas von Stockhausen veel besparen door
security al op te pakken tijdens de design-, test- en
productiefase van de software. “Het later doen kan de
kosten tot wel dertig keer vermenigvuldigen.”

L

ucas von Stockhausen is Fortify Regional Product
Manager EMEA van Hewlett-Packard. Fortify is het
softwaresecurityportfolio van Hewlett-Packard. Het bedrijf levert
producten en diensten die alle fasen in de levenscyclus van software
bestrijken: van design tot en met het gebruik. “Een holistische
aanpak”, noemen Von Stockhausen en Frans van Buul, Fortify Presales
Architect, dit. Beide heren zijn ervan overtuigd dat gerichte aandacht
voor beveiliging tijdens softwareontwikkeling een efficiënt wapen is in
de strijd tegen de hacker.
Applicaties kwetsbaar
Von Stockhausen: “Het aantal applicaties is hard gegroeid. Vaak
maken ze een connectie met gebruikers buiten de organisatie. Deze
connectie is ook meteen de kwetsbaarheid van de applicaties. Ze
zijn van buitenaf bereikbaar en dus ook gemakkelijker aan te vallen
door derden.” Uit onderzoek van Gartner blijkt dat 84 procent van
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Wildgroei
Van Buul ziet dat ook terug in gehanteerde standaarden. De
ISO 27000-standaarden vormen voor de overheid veelal de basis
voor informatiebeveiliging. Die zijn volgens hem veel minder
concreet over de veiligheid van software dan bijvoorbeeld de
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), die
de financiële wereld oplegt aan bedrijven die creditcardbetalingen verwerken. De veiligheid van software hoeft volgens Von
Stockhausen deels niet heel ingewikkeld te zijn. “Door er bewust
mee om te gaan maak je al betere keuzes. Denk bijvoorbeeld aan
de programmeertaal. Een oude taal die niet goed onderhouden
wordt, is kwetsbaar. Maar ook voor de nieuwste talen moet je
uitkijken omdat deze nog ‘gaten’ kunnen bevatten.”
Ook kunnen organisaties volgens Von Stockhausen hun
weerbaarheid simpelweg vergroten door inzicht te creëren in
welke applicaties er bij hen draaien. Von Stockhausen: “Tegenwoordig kan iedereen een webapplicatie in elkaar zetten, en
dit leidt vaak tot wildgroei. Er worden applicaties gemaakt voor
campagnes of evenementen, vaak buiten de centrale IT om.
Vervolgens verdwijnen deze in de vergetelheid.” Via web perimeter scanning kan HP uitvinden welke applicaties er draaien.
“Het wordt vaak al een stuk veiliger door de niet meer gebruikte
applicaties gewoon uit te zetten.”
Geautomatiseerde hacker
HP biedt een reeks aan geavanceerde functionaliteiten voor
het testen van de veiligheid van software. Software kan op het
niveau van code bekeken worden: de zogenaamde statische analyse. Ook kan software worden getest door een geautomatiseerde hacker: dynamische analyse. Een innovatie die op dit moment
zeer in de belangstelling staat is het beschermen van applicaties
in productie. Van Buul: “Het HP Fortify-portfolio is uniek in deze
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markt omdat we dat allemaal kunnen doen.”
HP Fortify wordt geleverd als zelf te gebruiken software, of
as a service vanuit HP-datacentra. In het laatste geval besteden klanten het testen van de beveiliging van hun software
helemaal uit. Van Buul: “Dat kan prettig zijn, want expertise
in softwaresecurity is schaars.” Om te kunnen inspelen op de
nieuwe ‘gaten’ die hackers vinden beschikt het bedrijf over een
Security Research Group die continu analyseert wat er op de
‘zwarte markt’ gebeurt.
Securitybenchmark
Een integrale aanpak biedt volgens de heren de beste
bescherming voor de software. Toch kunnen ook zij niet de
garantie bieden dat de software 100 procent betrouwbaar is.
Von Stockhausen: “Hackers vinden steeds nieuwe gaten in software.” Certificering van software op het gebied van veiligheid
heeft volgens hen daarom haken en ogen. Toch zien ze beiden

Expertise in
softwaresecurity
is schaars

wel heil in een star rating op basis van een securitybenchmark.
Van Buul: “Dat geeft in elk geval aan hoe veilig je software is in
vergelijking met software van andere aanbieders.”
Dat het die richting wel eens zou kunnen uitgaan blijkt uit
de aandacht die de EU geeft aan de privacy van data. Er wordt
gewerkt aan meer regulering en duidelijkheid. In Duitsland is al
bij wet vastgelegd dat de directie van organisaties persoonlijk
verantwoordelijk is voor eventuele schade bij inbreuken in de
privacy van data. Von Stockhausen: “De beveiliging van software zal hopelijk uiteindelijk ook de directietafel van overheden
gaan bereiken.”
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‘Softwaresecurity begint
bij design’

de inbreuken te vinden is in de applicatielaag van systemen.
Daarnaast wijst HP-onderzoek uit dat meer dan 80 procent van
de organisaties al eens slachtoffer was van een aanval op een
softwareplatform of een applicatie.
Volgens Van Buul staat de veiligheid van de software vaak te
laag op de agenda bij de uitvoering van IT-projecten binnen de
overheid. “Er is vanzelfsprekend veel aandacht voor het op tijd
en tegen de afgesproken prijs draaien van IT-projecten, omdat
budget- en tijdoverschrijdingen zo in de schijnwerpers staan.
Veiligheid wordt dan een bijzaak.” Hij meent dat de overheid op
het gebied van softwaresecurity nog achterloopt op financiële
instellingen in Nederland.

DIGITALE OVERHEID
goed geregeld

Prestatie-efficiëntie

Bruikbaarheid
Overdraagbaarheid

Beveiligbaarheid

Betrouwbaarheid
Voert de software alle functies uit onder
bepaalde condities gedurende een bepaalde
tijd?
• Volwassenheid: de mate waarin een systeem,
product of component aan betrouwbaarheidsbehoeften voldoet onder normale
werkomstandigheden.
• Beschikbaarheid: de mate waarin het operati-
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Onderhoudbaarheid

oneel en toegankelijk is wanneer men het wil
gebruiken.
• Foutbestendigheid: de mate waarin het werkt
zoals bedoeld, ondanks de aanwezigheid van
hard- of softwarefouten.
• Herstelbaarheid: de mate waarin het, in geval
van een onderbreking of bij een fout, de
direct betrokken gegevens kan herstellen en
het systeem in de gewenste staat kan terug
brengen.

ISO 25010

Functionele geschiktheid

Uitwisselbaarheid

De ISO-norm 25010 vervangt sinds 2011 de ISO-norm
9126 en beschrijft de kwaliteitskenmerken van software. Kern is het model voor
productkwaliteit, waarin acht
hoofdcategorieën worden
onderscheiden, elk onderverdeeld in kwaliteitseigenschappen, 31 in totaal. De acht
kwaliteitskenmerken vertegenwoordigen de softwarebehoeften van de opdrachtgevers,
waardoor die de lijst als checklist kunnen gebruiken bij de
vraag ‘hoe gaan we eigenlijk
beoordelen of deze software
geschikt is voor het doel dat
we in gedachten hebben?’ Per
onderdeel – en dat hoeft niet
per se voor alle onderdelen –
zullen vervolgens meetbare
afspraken moeten worden
gemaakt.
Naast het model voor
productkwaliteit beschrijft
de norm ook nog een model
voor kwaliteit tijdens gebruik.
Dit model onderscheidt vijf
hoofdcategorieën die zijn
onderverdeeld in 11 kwaliteitseigenschappen: effectiviteit, efficiëntie, voldoening,
vrijwaring tegen risico, en
context-dekking.
(bron: ISO, Wikipedia)
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DIGITALE OVERHEID
goed geregeld

Ruim tien jaar hield hij zich stil. Onderzoek
van het tv-programma Zembla bracht hem op
andere gedachten. Graham Bolton is onder
meer voorzitter van het IfSQ (Institute for
Software Quality) en speelt vaak de rol van
‘softwarerechercheur’. “Wat er uiteindelijk
aan software wordt gebouwd, zeker voor de
Nederlandse overheid, is vaak van erg slechte
kwaliteit. Maar er ís iets aan te doen en het
wordt tijd dat iedereen dat weet.”
Frits de Jong
Software die niet werkt of systemen die niet op elkaar aansluiten? Het zijn problemen die met enige regelmaat terugkomen en waar vrijwel iedere keer weer heisa om is. Al was het
maar vanwege de financiële afwikkeling. Maar de problemen zijn
niet nieuw. Sinds veertig à vijftig jaar geleden informatica en
computers hun intrede deden, gaan er zaken mis. Daarbij vallen
drie dingen op. De complexiteit van ICT wordt door opdrachtgevers, en een groot deel van de populatie van aanbieders, enorm
onderschat. Daarnaast is het maken van consistente architecturen moeilijk, waarbij gemaakte keuzes in veel gevallen niet bij
elkaar passen. Als derde: wat er uiteindelijk aan software wordt
gebouwd, zeker voor de Nederlandse overheid, is te vaak van
belabberde kwaliteit.
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Graham Bolton houdt zich bezig met die kwaliteit van
software. Al ruim dertig jaar werkt hij, in opdracht van grote
internationale organisaties, als programmeur in alle delen van
de wereld. De laatste jaren ook steeds vaker voor (overheids)
organisaties in Nederland. Verder is hij onder meer voorzitter
van het Institute for Software Quality (IfSQ), een niet-commerciële organisatie die zich inzet voor de kwaliteit van software.
Herstelwerk
Een van de grote verdiensten van Graham Bolton is het
schrijven van een reeks normen (IfSQ Programming Standards)
die het mogelijk maakt om bij private en publieke organisaties
slecht geschreven software bloot te leggen. “Het principe van
de IfSQ-inspectie is vrij simpel”, zo schetst Bolton. “IfSQ heeft
onder meer een zestal types ‘bad practice’ – slecht geschreven
software – op een rijtje gezet. Zaken die absoluut niet kunnen,
maar wel vaak voorkomen. Volgens mij is er geen professionele
programmeur ter wereld die zulke slordigheden goed wil praten.” Het inspecteren van de software kost maximaal een week,
waarbij een flexibel team van ervaren inspecteurs de broncode
van de software handmatig inspecteert. “Dus niks geen geautomatiseerd proces, maar met het blote oog.” Dat de inspecties
resultaat kunnen opleveren blijkt uit een voorbeeld waarin bij
herstelwerkzaamheden het aantal regels broncode werd teruggebracht van één miljoen naar 600.000, zonder verlies van
functionaliteit.

Graham Bolton, voorzitter van het Institute for
Software Quality, tijdens
een interview in het
programma Zembla, 5
september 2015, over de
kwalitiet van software.

Aan de hand van de IfSQ-inspectie heeft Graham Bolton in
de afgelopen jaren tientallen keren ‘bemiddeld’ tussen leveranciers en klanten bij het oplossen van geschillen met betrekking
tot technische schuld, onderhoud van software en de kwaliteit
van broncode. “Zo werd de inspectie in de afgelopen tien jaar
onder meer 63 keer toegepast bij Nederlandse overheidsprojecten”, aldus Bolton, die de inspecties ‘the best kept secret in The
Hague’ noemt. “Bij bijna al die overheidsprojecten was duidelijk
aantoonbaar dat er sprake was van slecht geschreven software
en rampzalige broncode. De harde bewijzen die wij op tafel konden leggen, hebben ertoe geleid dat per project voor vele tonnen aan gratis herstelwerk moest worden uitgevoerd, op kosten
van de opdrachtnemer.”
Bolton hamert vrij continu op het meten van de kwaliteit
van software (“bij voorkeur direct aan het begin van het proces”), onder meer om opdrachtgevers te behoeden voor nietgewenste uitgaven. “Daar waar slecht geschreven software niet
bij oplevering is vastgesteld, draait de opdrachtgever bij elke
aanpassing op voor de kosten. Daarnaast is het onderhouden
van slecht geschreven software vaak veel onvoorspelbaarder dan
van goed geschreven software en duurt het onderhoud ervan
veelal langer dan redelijkerwijs te verwachten is. Daardoor kunnen de kosten aardig oplopen. Waarom dan niet kiezen voor een
IfSQ-inspectie, een uitgave die nog niet eens tienduizend euro
kost en de opdrachtnemer voor de tonnen laat opdraaien?”
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‘De meest effectieve methode’
Het beeld dat Graham Bolton schetst over de slechte kwaliteit van software, wordt bevestigd door meerdere bronnen binnen de Nederlandse overheid. Onder andere door ‘Mister H’, die
lang gewerkt heeft voor diverse overheidsorganisaties. “Wat er
aan software wordt gebouwd, is vaak van abominabele kwaliteit. Goede programmeurs zijn nog altijd schaars. Bovendien is
er vaak een probleem dat de kennis om kwaliteit te herkennen,
schaars is. Van alle methodes die ik ken, is de IfSQ-inspectie de
meest effectieve. Het maakt niet alleen de code, maar ook de
programmeurs die aan die bewuste software werken, beter. Met
de inspectie van IfSQ heb je, zeker omdat het een onafhankelijk
middel is, een goed wapen in de hand om leveranciers te wijzen
op onvolkomenheden wat betreft de eisen die zijn gesteld. Ik
zou het nooit zonder zo’n inspectietraject doen. Dat IfSQ-traject
is zeker niet heilig, en het lost ook niet al je problemen op, maar
het is wel een van de weinige instrumenten die daadwerkelijk
werkt en zijn waarde heeft bewezen.”

Website IfSQ - http://www.ifsq.org/
Website Graham Bolton - http://www.sqmi.nl
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‘Er ís iets te doen aan
de slechte kwaliteit
van software’

symposium

Worstelen met de
informatiehuishouding
De berg data groeit, het belang van informatie groeit en daarmee is een goede informatiehuishouding essentiëler dan ooit.
Maar hoe orden je de brij van informatie? Dit kan deels al geautomatiseerd, maar het op orde krijgen van de informatievoorziening is voor een groot deel nog ‘ouderwets’ opschonen en
ordenen.

H

et op orde krijgen van de informatiehuishouding
is ook voor de overheid een heel actueel onderwerp, getuige de grote belangstelling voor het iBestuur
symposium in Nieuwspoort op 16 juni. Ruim honderd
mensen uit de rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen horen er over de laatste ontwikkelingen. Alle grote
organisaties worstelen met het op orde krijgen van hun
informatiehuishouding, schetst Hans Kaashoek in zijn
inleiding op het symposium. De marktanalist en strategisch adviseur, werkzaam bij Strategy Partners, ziet
heel veel grote organisaties vol inzetten op een digitale
transformatie. “Het gros van die projecten is echter naar
buiten gericht en voor de schone schijn. Dan lijkt het
alsof je als klant van alles op de website kunt regelen,
maar intern wordt er nog veel overgetikt.” Het echt op
orde krijgen van de informatievoorziening is een forse
uitdaging, stelt hij. De technologische ontwikkelingen
gaan snel; deels kan software al zelf informatie indexeren.
Watson van IBM laat zien wat kunstmatige intelligentie

op dit gebied al kan betekenen. “Deze ontwikkelingen
zijn hoopgevend, maar werken vooralsnog alleen binnen
een gesegmenteerd toepassingsgebied. De informatiebrij
binnen organisaties is zo groot dat je ook niet kunt volstaan met er een zoeklaag overheen te leggen. U zult zelf
aan de slag moeten met het ordenen en opschonen van
uw informatiehuishouding.”
Cultuur en architectuur
Kaashoek stelt dat content management ‘uit’ is, het
gaat nu om enterprise information management. Organisaties die echt flexibel in hun informatiehuishouding
willen zijn, kiezen voor een nieuwe architectuur. Daarin
is de contentlaag losgekoppeld van de applicatielaag en
wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen gestructureerde en ongestructureerde data. Deze architectuur
bestaat uit drie lagen: content (in feite niet meer dan een
bewaarbak van data), context (de applicaties die betekenis geven aan de content) en control (waar onder meer de

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

de opgeleverde informatie (bij P-Direkt rapportages voor management en HR) onvoldoende gebruikt. “Je moet heel goed met
de doelgroep nagaan waar zij behoefte aan
heeft. En dan bedoel ik echt met haar doorploegen welke informatie ze waarvoor nodig
heeft.”

Zoek en vind
Sinds een half jaar is Bronmans directeur
Uw informatiehuishouding op orde
van SSC-ICT Haaglanden. “We werken voor
Sprekers waren onder andere Sylvia Bronmans, directeur SSC-ICT
acht ministeries en meer dan 30.000 ambHaaglanden en Hans Kaashoek, expert in Enterprise Information
tenaren.” SSC-ICT Haaglanden beheert een
Management.
enorme hoeveelheid aan informatiesystemen
‘en dat gaat goed’. Alles is netjes onderhouMede mogelijk gemaakt door IBM
den. Maar we zouden toch wel heel graag
tot een geharmoniseerd en geïntegreerd
documentmanagementsysteem komen”, zegt ze. Kaashoek
toegangsrechten worden geregeld). “Dit is een architeczei in zijn presentatie dat het niet wenselijk is om een
tuur die je heel flexibel maakt.” Kaashoek benadrukt dat
zoeklaag over al deze systemen te leggen, maar dat is wel
het op orde krijgen van de informatiehuishouding echter
wat SSC-ICT Haaglanden wil doen. “Het programma Rijk
ook een culturele aangelegenheid is. “Op deze manier
aan Informatie richt zich op de beleidskant van deze harwerken is echt anders werken. Zo moet iedereen in uw
monisatie. Wij proberen bij te dragen aan de flexibiliteit
organisatie gegevens uniform registreren en content echt
in de informatievoorziening met de introductie van een
zien als productiemiddel waar anderen iets aan hebben.”
brede zoekfunctie waarmee je in alle bronnen kunt zoeDigitaliseringstrajecten zijn inderdaad ook veranderken. We onderzoeken dit momenteel met diverse ministetrajecten, zegt Sylvia Bronmans, directeur SSC-ICT Haaglanden. Ze vertelt over haar ervaringen en geleerde lessen ries.” Ferdi van Engelen, CIO van het Nationaal Forensisch
Instituut, vraagt of een dergelijke zoekfunctionaliteit
uit haar tijd als directeur P-Direkt en directeur ICT bij
ministeries kan verleiden om hun informatie meer open
het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Ze stond
te stellen. Bronmans: “Ik denk het wel, omdat je hiermee
bij BZK aan het begin van Digidoc, het informatiesysteem
de meerwaarde van het delen van informatie zichtbaar
waarmee nu meerdere ministeries werken. Bij het op orde
kunt maken.” Die link met het primaire proces moet bij
krijgen van de informatievoorziening was er vanaf het
bestuurders nog meer op het netvlies komen, zegt ze
begin betrokkenheid en steun van de beleidsdirecteuren.
ook. “We mogen als informatiemanagers beter uitleggen
“Dat was en is een gouden greep. Niet wij als de informawaarvoor we het doen en daarvoor moeten we ons echt
tieprofessionals, maar de lijn zat aan het stuur. Dat ververdiepen in het primaire proces. Waar is die organisatie
groot je kans van slagen aanzienlijk. In vijf jaar hebben
voor? En niet blijven zeggen dat het archief op orde moet
we het primaire proces van het ministerie gedigitaliseerd,
zijn, want dan leunen bestuurders gapend achterover.”
in gestandaardiseerde processen.” Bij P-Direkt leerde ze
dat de gebruiker echt centraal moet staan, anders wordt

Door Marieke Vos
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W

“

ij willen het vrijgeleide A38.” Zo start een van de
bekende verhalen van de stripfiguren Asterix en
Obelix. Om aan een volgende vereiste proef te kunnen beginnen in hun strijd tegen Caesar moeten zij eerst een ‘administratieve formaliteit’ regelen. Na het passeren van een groot aantal
loketten slagen de avonturiers er uiteindelijk in het vrijgeleide
te bemachtigen. Maar de overheid zit na afloop van hun bezoek
volledig met de handen in het haar, doordat de helden impliceerden dat er een nieuwe regel geldt, wat leidt tot een nieuw
product. Een verandering waar de overheid niet op ingericht is.
Overheidsinstanties als helden
Natuurlijk is het proces voor het aanvragen van overheidsdiensten en -producten in de strip behoorlijk aangedikt. In werkelijkheid zijn niet Asterix en Obelix, maar de overheidsinstanties de grote helden. Zij die het steeds weer voor elkaar krijgen
de wet- en regelgeving van nu te vertalen naar producten, diensten en interne processen. Dat terwijl wetten en regels continu
veranderen. Toch durven veel overheidsinstanties zich nog geen
held te noemen. Mede doordat de grote epistels met nieuwe
en gewijzigde regels lastig te vertalen zijn naar de praktijk. Dit
zorgt ervoor dat het uitgangspunt om vraaggestuurd te werken
voor veel overheidsorganisaties een vaag vergezicht blijft.

Beeld: Dreamstime

Burgers en bedrijven als hoofdpersonages
Een overheidsinstantie die klantgericht is, mag zich een
echte held noemen. Een instantie die diensten snel, adequaat
en waar mogelijk proactief verleent. Die de administratieve
lasten voor burgers en bedrijven vermindert. Die burgers en
bedrijven in haar processen als hoofdpersonen beschouwt. Met
de constante veranderingen in wetten en regels zijn er nog maar
weinig echte helden te vinden binnen de overheid.

De overheid
en haar helden
Overheden die het steeds weer voor elkaar krijgen de wet- en regelgeving van nu te vertalen
naar producten, diensten en interne processen, zijn eigenlijk helden. Met betekenisvolle
technologie kan de overheid nog beter grip krijgen op verandering.
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Technologie een belangrijke bijrol
Toch zou het aantal helden binnen de overheid aanzienlijk kunnen toenemen als één gezamenlijke kwestie aangepakt
wordt: het krijgen van grip op verandering. Met betekenisvolle
technologie kan de overheid dit realiseren. Door wetten en
regels eenduidig vast te leggen en te beheren. Technologie kan
daarnaast zorgen voor transparantie in het proces, doordat
besluiten in het proces van nieuwe wet naar uitvoering herleidbaar worden. Verder kunnen verschillende disciplines binnen
een instantie bij elkaar worden gebracht via een collaboratieve
omgeving, om het huidige watervaleffect de das om te doen.
Een overheid die een gedegen informatieproces heeft als het
gaat om beleidsvorming, -monitoring, en -verantwoording en
die vraaggestuurd en efficiënt werkt, hoeft dus helemaal geen
vaag vergezicht te zijn. De juiste technologie is er. Nu is het
wachten op de helden om daar effectief gebruik van te maken.
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E v e r e s t

Van A38 naar A39
Asterix en Obelix lopen na binnenkomst in het overheidskantoor direct naar de balie. Na herhaalde verzoeken om ‘Vrijgeleide A38’ verwijst de man achter de balie
het Gallische duo uiteindelijk naar loket één. Dat loket
vinden zij volgens hem in de eerste gang links, achter de
laatste deur aan de rechterzijde. Eenmaal aangekomen
op die plaats is er geen deur te bekennen. Ze besluiten
dan maar een andere deur te openen. Daar verwijst
iemand het tweetal naar de zesde etage, waar een plattegrond hangt waarop ze kunnen zien waar loket één is:
op de begane grond.
Bij loket één aangekomen zegt Asterix: “Wij willen
het vrijgeleide A38”, waarop de dame antwoordt dat ze
dan bij loket twee moeten zijn, op de derde verdieping
in gang B, achter deur zes. Met enige twijfel zetten de
Galliërs het avontuur voort. Ze vinden loket twee en verzoeken nogmaals om het vrijgeleide A38. De dame achter het loket vraagt hen eerst het blauwe formulier in te
leveren. Vragend kijkt het tweetal de dame aan. Zonder
het formulier kunnen ze het vrijgeleide A38 niet krijgen.
Dan maar een formulier opvragen, dat kan bij loket één.
Vanaf dat loket worden ze weer doorgestuurd naar een
ander loket voor het paarse formulier. Met dat formulier
kunnen zij het rode formulier verkrijgen bij een ander
loket op een andere verdieping. Van het rode formulier,
naar het gele, het groene enzovoort.
Met een stapel gekleurde formulieren – behalve het
blauwe – raakt het duo enigszins verhit. Maar de Galliërs
geven zich natuurlijk niet zomaar gewonnen. Ze besluiten het proces in de war te schoppen met een list. Ze
gaan terug naar het laatste loket en dienen een verzoek
in voor een ander vrijgeleide: A39, zoals bepaald in de
nieuwe circulaire B65. De dames achter het loket schieten in de stress. “De nieuwe circulaire B65?” Ze sprinten
naar een andere verdieping, naar een ander loket. Die
heer bij dat loket heeft ook nog niets gehoord over een
nieuwe circulaire en racet samen met de dames naar
een volgend loket. Uiteindelijk staat het hele overheidskantoor op z’n kop. De gekte slaat toe. Niemand kent de
nieuwe circulaire of het vrijgeleide A39.

Meer weten over de mogelijkheden?
Bekijk de video op www.everest.nl/helden
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De opzet van informatiebeveiliging moet in sommige
organisaties veel beter. Het kan goedkoper, effectiever,
en met nadruk op het ondersteunen van het primaire
proces, in plaats van op wet- en regelgeving. De
hamvraag is vervolgens hoe je het thema security een
duidelijke stem geeft op het hoogste bestuurlijke
niveau. Het volgen van een aantal simpele stappen
kan hieraan bijdragen.

In vier
stappen
naar effectieve
informatiebeveiliging
H

et is niet meer de vraag of organisaties digitale
aanvallen zullen ondervinden, maar nog slechts
wanneer. Ondanks aanzienlijke dreigingen en risico’s lijkt de
‘business’ van organisaties soms nog lastig te overtuigen van de
noodzaak van maatregelen. Dat heeft twee redenen: ze hebben
nog onvoldoende scherp op welke manier informatiebeveiliging
hun strategie ondersteunt. En ze weten onvoldoende waar ze
moeten beginnen, door de gebrekkige verbinding tussen de
IT-beveiligingsafdeling en het primaire proces.
Wat betekent dat voor uw organisatie?
Organisaties willen vooral dat hun primaire, kritische processen normaal blijven opereren. Om de voordelen van beveiligingsinvesteringen te formuleren is het essentieel de waarde
van de beveiliging voor deze processen zo scherp mogelijk te
beschrijven. Wat zijn de gevolgen voor de specifieke KPI’s bij een
concrete dreiging of aanval?
De securityafdeling dient bij een aanval niet alleen inzichtelijk te maken wat er precies is gebeurd en welke data zijn verloren, maar dient ook een vertaling te maken naar de potentiële
schade in termen van de relevante KPI’s van een organisatie.
Alleen dan gaat het leven in veel organisaties. Uiteraard is het
niet verstandig om een incident af te wachten om zwakke plek-
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ken bloot te leggen. Een eenvoudig stappenplan kan hieraan
bijdragen.
1. Bepaal prioriteiten
In de praktijk blijken veel organisaties moeite te hebben om
de basis van beveiliging op orde te krijgen. In het oog springende beveiligingsmaatregelen zoals fysieke beveiliging, screening van personeel, patch management, firewalls en andere
puntoplossingen voor netwerkbeveiliging zijn veelal geïmplementeerd. Beveiliging op basis van risico’s, security by design,
beveiligingsbeleid en naleving ervan is vaak minder goed onder
controle.
Samen met de business moet een prioritering van de
beveiligingsinspanning worden bepaald. De prioritering wordt
gebaseerd op de meest kritische bedrijfsprocessen van de organisatie. Hetzelfde geldt voor de kritische data die een organisatie heeft, zoals persoonsgegevens of intellectueel eigendom. De
business bepaalt de gewenste beveiligingsniveaus in termen van
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.
2. Blijf vernieuwen
De basisbeveiliging zal door de steeds veranderende
bedrijfsprocessen mee moeten ontwikkelen. Het kan niet bij

een eenmalige analyse en implementatie van maatregelen blijven. Bedrijfsprocessen veranderen immers momenteel in snel
tempo door digitalisering. Het proces uit stap 1 moet daarom
periodiek worden herhaald. Door beveiliging als een onderdeel
van de bestaande planning- en controlecyclus te borgen krijgt
informatiebeveiliging permanente aandacht van de organisatie.
De beveiliging moet ook aansluiten bij organisatieonderdelen
die veelal vooraan staan bij vernieuwingen en innovaties, zoals
inkoop, programma’s en projecten, én natuurlijk de business
zelf. Informatiebeveiliging wordt adviseur van de business.
3. Integraal risicomanagement
Wanneer de verbinding met de primaire processen zich tot
dynamische samenwerking heeft ontwikkeld, dienen zich nieuwe
kansen aan. Digitale veiligheid moet deel gaan uitmaken van
het integrale risicomanagement van de organisatie. Bovendien
moet de bestuurder van de organisatie er voortdurend van op de
hoogte worden gebracht, en deze moet dat ook willen. Hij wordt
er in ieder geval op afgerekend. Digitale veiligheid dient daarbij
in verbinding te staan met bekende risicomanagementspecialismen als financieel risicomanagement, reputatierisicomanagement of contractrisicomanagement. Zo worden digitale risico’s
inzichtelijk voor de organisatie.
4. Realtime monitoring: SOC als big data-bron
De manier om de verbinding tussen de beveiliging en primaire processen op een dagelijkse manier te versterken is door
vanuit de meest operationele afdeling, het Security Operations
Center (SOC), de basis te laten leggen naar realtime integraal
risicomanagement in een organisatie. Het verschil met stap 3 is
dat een SOC veel accurater en dynamischer kan acteren.
Conclusie
Kijkend naar de trends in digitale transformaties, zoals
social, mobile, cloud, analytics en Internet of Things, moet
beveiliging meegroeien naar realtime en een steeds bredere en
diepere digitalisering van processen aankunnen. Dit verbetert
als de verbinding tussen de securityafdelingen en de business
wordt versterkt. Want pas als er betekenis kan worden gegeven gerelateerd aan de KPI’s van de organisatie, zal security de
rechtmatige stem op het hoogste bestuurlijke niveau kunnen
bemachtigen.

16 - oktober 2015

C a p g e m i n i

End-Points
SECURITY

APPLICATIONS
SECURITY

DATA
SECURITY

DATA CENTERS
SECURITY

Users
Identity & Access
Management

Moet u dan maar afzien van de digitale transformatie? Zeker niet! Zolang u cybersecurity meeneemt in
uw strategie doet u er zelfs heel goed aan. Capgemini
helpt u de risico’s in kaart te brengen en uw organisatie te beschermen op het niveau dat past bij de aard
van uw business. Ruim 2.500 professionals denken als
hackers en kijken door hun ogen naar risico’s voor uw
organisatie. Ze zijn volledig gefocust op de bescherming van u en uw klanten met een breed portfolio aan
producten en diensten. En helpen u gecontroleerd
de digitale transformatie te maken met het juiste
beveiligingsniveau. We adviseren en controleren, we
beschermen en we monitoren.

Matthijs Ros (l) is
leader cybersecurity bij
Capgemini.
Laurens van Nes is Cybersecurity consultant en
accountmanager Cybersecurity bij Capgemini.

67

Ac
ce

Smart iDesign | De bouwstenen voor een iOntwerp

er d
e
pt

at j e n
iet

Digitalisering:
vooral een kwestie van doen
Na alle negatieve publiciteit
over overheid en ICT valt het
eindrapport van Massaal
Digitaal op door de positieve
toon. De bereidheid onder
digitaal actieve burgers om ook
echt digitaal te gaan richting
overheid is groot. “Een mooie
uitgangspositie die veel kansen
biedt”, zegt onderzoekster
Ineke Graumans.
Petra Pronk

A

ls er iemand is die weet hoe moeilijk het is mensen te verleiden tot
digitaal gedrag, is het wel Daniël Ropers,
directeur van Bol.com. Er was een tijd dat
niemand zich kon voorstellen dat je een
boek ooit ergens anders zou kopen dan
in een boekhandel. Inmiddels is Bol.com
voor velen het aangewezen adres voor
de nieuwste Esther Verhoef of de laatste
Jamie Oliver. Waarom zou de overheid
niet profiteren van die ervaring? Die
gedachte vormt de basis onder Massaal
Digitaal (zie kader), een project waarin
overheden, bedrijven en wetenschappers
hun krachten bundelen om de digitale
dienstverlening van de overheid naar een
hoger plan te tillen. Daniël: “Toen ik door
de minister werd gevraagd als aanjager van Massaal Digitaal was
ik direct enthousiast. Veel
diensten van onze overheden
zijn al digitaal, maar hier
gaat het erom dat ze ook tot
tevredenheid massaal gebruikt
worden. Dát gaat het verschil
maken.”
Het begon met het in kaart brengen van de barrières en oplossingen.
Volgens Ineke Graumans, onafhankelijk

68

onderzoekster van GFK en auteur van het
eindrapport van Massaal Digitaal, zijn de
belangrijkste barrières terug te voeren
op vier drivers: weten, willen, kunnen en
moeten. Deze factoren beïnvloeden en
versterken elkaar. Een eerste belangrijke
barrière is onbekendheid met de mogelijkheid van digitale dienstverlening. Als
de digitale route mogelijk is en rechtstreeks wordt aangeboden, acht ongeveer
de helft van de ondervraagde burgers en
bedrijven de kans groot dat zij ook daadwerkelijk de aanvraag digitaal zouden
hebben geregeld. Vaak kán dat ook, maar
weten ze het niet. “Onbekendheid met
de digitale mogelijkheden is bij ons een
van de belangrijkste obstakels”, vertelt
Bernard Minderhoud, wethouder van
de gemeente Pijnacker-Nootdorp
en enthousiast supporter van de
digitale snelweg. “In PijnackerNootdorp is digitaal heel veel
mogelijk. Alleen wordt er nog
weinig gebruik van gemaakt omdat
mensen niet weten dat het kan. Wij
hebben niet het flitsende imago van Bol.
com. Burgers denken: ‘Je moet naar het
gemeentehuis, anders krijg je niets voor
elkaar.’” De oplossing voor dit probleem
ligt volgens Graumans grotendeels in het
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actief sturen richting het gewenste
kanaal en duidelijk zijn in wat wel en
wat niet digitaal kan.
Tevreden
Maar weten dat iets kan is
niet genoeg. Je moet het ook
nog willen, en dat is lastig,
want de meeste burgers zijn
heel tevreden over de traditionele communicatiekanalen. Graumans:
“Dat is een opsteker, maar het is ook
een serieuze barrière. Als een parkeervergunning met een vinkje in een brief
afgehandeld kan worden, is er geen
noodzaak om het anders te doen.”
Dat merken ze in PijnackerNootdorp ook. Wethouder
Minderhoud: “Ik zeg wel
eens gekscherend: ‘We
zouden de normale dienstverlening moeten afschaffen en alleen digitaal moeten
gaan.’ Dat is natuurlijk te rigoureus. Maar we kunnen wel de focus
verleggen naar de digitale kanalen.”
Daarnaast is het ook zaak de voordelen van die kanalen duidelijk onder
de aandacht te brengen, stelt Ropers.
“Om mensen zover te krijgen dat ze
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hun gedrag veranderen, moet je iets
bieden wat beter is dan wat ze tot nu
toe gehad hebben. Zo levert massaal
digitaal communiceren een
enorme kostenbesparing
op. Dat kostenvoordeel
zou je deels door kunnen
geven aan de gebruiker,
bijvoorbeeld via lagere
leges.”
Naast duidelijk uitventen van de
voordelen is ook het wegnemen van
twijfels een must. Gebrek aan persoonlijk contact is een veelgenoemde reden
voor burgers en vooral bedrijven om
niet te kiezen voor de digitale weg.
Vooral bedrijven vinden informeel
persoonlijk contact van groot belang
voor een efficiënte aanpak. Minderhoud: “Als je het goed aanpakt wordt
de dienstverlening versneld en blijft
er meer tijd over voor contact met de
burger.” Ropers adviseert het gebruik
van hybride modellen. “De bulk kan
digitaal, zolang er maar een interactiemoment is ingebouwd en de aanvrager
een contactpersoon kan bellen voordat
de aanvraag wordt ingediend. Dat zou
de drempel enorm verlagen.”

Massaal digitaal
communiceren
levert een enorme
kostenbesparing op.
Dat kostenvoordeel
zou je deels door
kunnen geven
aan de gebruiker,
bijvoorbeeld via
lagere leges
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Gebruiksvriendelijkheid
Naast weten en willen moet je het
ook allemaal nog kúnnen. Ook dat is
een kluif, want de gebruiksvriendelijkheid van overheidswebsites en digitale
dienstverlening laat soms te wensen
over. “De mensen die nu de digitale route
gebruiken, zijn tevreden”, stelt wethouder Minderhoud. “Maar dat zijn de
‘innovators’, die sowieso makkelijk met
digitaal uit de voeten kunnen. Maar om
de website voor iedereen toegankelijk te
maken moet de gebruiksvriendelijkheid
echt nog omhoog.” Daarnaast zullen de
interne processen op de schop moeten.
“Een flinke uitdaging. Wij werken al met
een krappe bezetting.”
Samenwerken kan daarbij helpen,
stelt Ropers. “Er is sprake van een
enorme versnippering in overheidsland.
Dat betekent dat er op zo’n tweehonderd
plekken wordt gewerkt aan oplossingen
voor dezelfde problemen. Het zou een
hoop tijd en geld schelen en meer kwaliteit opleveren als overheden samen zouden optrekken en kennis zouden delen.
Accepteer dat je niet elke knop zelf vorm
hoeft te geven.”
Aanpakken
Aanpakken is sowieso een van de
belangrijkste aanbevelingen. Minderhoud: “Niet te lang nadenken en
praten, want wat je vandaag bedacht
hebt, is morgen alweer achterhaald.
Dus begin maar gewoon.” Ropers is het
daar roerend mee eens. “Overheden willen dingen graag in één keer heel goed
doen. Maar succesvolle digitale bedrijven
bieden alvast iets aan wat nog niet perfect is, om vervolgens continu
te werken aan verbetering.
Gebruikers snappen en waarderen dit, zolang je maar
transparant bent.”

70

Wat is Massaal Digitaal?
Dit kabinet zet erop in dat de dienstverlening van de overheid vanaf
2017 zo veel mogelijk digitaal plaatsvindt (Digitaal 2017). Massaal Digitaal helpt mee aan de versnelling en verbetering van de digitale dienstverlening van de overheid. Op initiatief van de ministeries van EZ en
van BZK werken overheidsorganisaties aan digitale doorbraken in onder
andere zorg, onderwijs, energie en dienstverlening, samen met bedrijven
die hun sporen hebben verdiend in digitalisering en klantbenadering.
Deze ‘online champions’ geven advies en helpen mee bij het vinden van
concrete oplossingen. Een van hen is Daniël Ropers, oprichter en directeur van Bol.com. Hij is aanjager voor het project online dienstverlening.
Onderdeel van het project was een onderzoek door onderzoeksbureau GFK naar de barrières bij burgers en bedrijven voor het
gebruik van digitale dienstverlening van de overheid en
naar mogelijke oplossingen. De gemeente PijnackerNootdorp was een van de cases uit dit onderzoek.
Andere waren de gemeente Veere, de provincie NoordBrabant, DUO, JUSTIS en Regelhulp.nl. Daarnaast
werd een uitgebreide enquête gehouden onder digitaal
actieve burgers en bedrijven. Onderdeel van het traject was ook het inzetten van bedrijven met veel ervaring
in digitale dienstverlening in verschillende overheidsorganisaties om
praktische problemen op te lossen. Half augustus verscheen het eindrapport. Op basis van de bevindingen worden de komende tijd handvatten
ontwikkeld om overheidsinstanties te helpen om de digitalisering goed
en efficiënt op poten te zetten.
Een greep uit de conclusies en aanbevelingen:
• toename gebruik digitale dienstverlening is kansrijk, bereidheid is
groot
• voorwaarden voor toename zijn divers, oplossingen zowel in weten,
willen als kunnen
• ontwikkeling ‘route naar succes’ mogelijk
• kansen voor toename gebruik digitaal kanaal zijn doelgroep- en
productafhankelijk
• winst te behalen door bevorderen bekendheid en bewustzijn van digitale mogelijkheid
• tevredenheid met huidige route vormt belangrijke barrière voor
gedragsverandering
• mogelijkheid tot persoonlijk contact behouden
• communicatie belangrijke factor in kans op succes

Smart Europe | Nederlands kennis- en
ondernemersklimaat in Europees perspectief

Online dienstverlening kan

toegankelijker, sneller
en transparanter

“De ambities voor een digitale overheid in
2017 zijn prima, maar de kwaliteit van de online
overheidsdiensten kan beter. De overheid kan
vooral leren van internetbedrijven.” Volgens

Onderlinge reviews
Dat bevestigt de opvatting van Henri Faun van Panteia,
die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties onderzoek deed naar trends en te leren lessen voor de digitale overheidsdienstverlening. In de literatuurstudie Trends in digitalisering benadrukt hij dat de Nederlandse
overheid meer zou moeten inzetten op de kwaliteit van die
dienstverlening voor een betere aansluiting op de verwachtingen in de samenleving. Die samenleving raakt volgens Faun
steeds meer gewend aan diensten van Bol.com, Airbnb en Facebook, en vergelijkt de diensten van de overheid hiermee.
“Als je bij Bol.com een boek koopt, helpt een track-andtracesysteem je inzicht te geven in de status van je bestelling.
Niet alleen ontvang je een bevestiging van je bestelling, ook
hoor je wanneer deze verzonden en bezorgd wordt. Bovendien
krijg je de kans om feedback te geven. Toen ik mijn verhuizing
bij mijn gemeente doorgaf, bleef het twee weken lang stil.” Faun
meent dat burgers hiervan onzeker worden. “De overheid kan
beter aanhaken bij de leefwereld van de burger.” Dat betekent
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Henri Faun, senior onderzoeker bij Panteia, is

1 Connectiviteit

met name de transparantie nog te laag.

Interactie via internet
met Nederlandse overheid
(% van ondervraagden)

Nicole van der Steen

volgens Faun ook durven vragen naar feedback. “Onderlinge
reviews hebben meer gewicht dan bij wijze van spreken een
recensie in de Volkskrant”, meent hij. “De burger wil invloed op
het proces.”
Efficiency op tweede plaats
“De overheid is elke dag met de burger bezig, maar de burger niet dagelijks met de overheid. De vindbaarheid van diensten is daarom extra belangrijk”, geeft Faun aan. De onderzoeker is daarom positief over het initiatief voor Mijnoverheid.nl,
waar burgers hun persoonlijke gegevens kunnen inzien, zoals
die bij verschillende overheidsinstellingen zijn geregistreerd.
Een belangrijke les die Faun aan overheden wil meegeven is dat
online dienstverleners bij hun oprichting vaak niet-financiële
doelen vooropstelden. “Google en Facebook richtten zich in
eerste instantie niet op winst maken, dat kwam later pas. Het
ging allereerst om gebruikers binden met beleving en gebruikersgemak. De overheid moet online dienstverlening zien als
een middel om de mensen beter te bedienen, niet alleen als
efficiencytool.”
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e belangrijkste conclusie van het gebruikersonderzoek
uit de eGovernment Benchmark die Capgemini over 2014
uitvoerde in opdracht van de Europese Commissie, is dat overheden online steeds meer diensten aanbieden, maar dat de kwaliteit hiervan niet altijd voldoet aan de toenemende verwachtingen van burgers. Die ervaren dat Nederlandse overheden bij
de kwaliteit van commerciële online diensten achterblijven.
De online dienstverlening kan volgens het onderzoek verbeteren op het gebied van toegankelijkheid, snelheid in gebruik en
transparantie.
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Nederland loopt in de door de Europese Commissie ontwikkelde Digital
Economy and Society Index (DESI) van 2015 nog steeds mee met de voorhoede. We behoren echter niet meer tot de top drie. Niet zozeer omdat Nederland
minder hoge cijfers haalde, maar omdat meer landen goed presteerden.
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De eGovernment Benchmark van de
Europese Commissie laat zien in hoeverre
Europese overheden digitale middelen
inzetten voor dienstverlening aan hun burgers. Het percentage Nederlandse burgers
dat in 2014 online interactie met de Nederlandse overheid had, is in 2014 iets omlaag
gegaan.
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86-jarige vrouw wil per brief en telefoon met de overheid blijven communiceren

‘Ik hoop dat ze rekening
houden met ons’
De overheid digitaliseert het contact met haar
burgers. Binnenkort zijn burgers misschien
wel verplicht om in eerste instantie digitaal te
communiceren. Hoeveel ruimte is er dan nog
voor mensen die geen computer hebben of er
niet goed mee kunnen omgaan? Een 86-jarige
vrouw die zich daarover zorgen maakt, klom
in de pen voor een handgeschreven brief aan
minister Plasterk: “Ik hoop dat er met ons
rekening gehouden zal worden.”
Martine Hemstede

D

e 86-jarige weduwe – omwille van de privacy is haar
naam niet bekendgemaakt – heeft zelf geen computer en wil haar kinderen niet lastigvallen. Daarom vraagt ze
de minister het recht op communicatie per telefoon en brief
wettelijk vast te leggen. Ze schrijft in krullende letters: “Mijn
dringend verzoek aan u is: wilt u s.v.p. nog eens officieel kenbaar maken dat computerlozen recht hebben op een andere
manier van inlichten per telefoon of brief?”
Het antwoord van de minister stelt haar waarschijnlijk
niet direct gerust: “Overheidsinstanties bepalen in principe
zelf welke kanalen zij gebruiken. En dat is steeds vaker het
digitale kanaal.” Het blijft volgens minister Plasterk voor
iedereen mogelijk om hulp te krijgen, bijvoorbeeld via hulp-
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lijnen. Overheidsdiensten houden de mogelijkheid om een
uitzondering te maken voor speciale gevallen.
Niet exclusief digitaal
Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties GertJan Buitendijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties begrijpt de zorgen van de 86-jarige
briefschrijfster heel goed, maar hij ziet ook dat veel overheidsinstanties computerlozen tegemoetkomen. “De overheid
gaat niet exclusief digitaal werken”, stelt hij. “Wel zo veel
mogelijk, omdat veel mensen daar de voorkeur aan geven.
Tenzij. Dit is een voorbeeld van tenzij. Dienstverlening is
belangrijk, bezuinigen ook. Daarbij zoeken we naar balans.
Bij het ministerie schrijven we dat niet tot in de puntjes voor,
overheden kunnen zelf bepalen wat het best bij hen en hun
doelgroep past. Gemeenten zijn een goed voorbeeld, die gaan
daar fatsoenlijk mee om. Als mensen moeite hebben met
DigiD, dan geeft de sociale dienst een cursus. In Den Haag
kunnen mensen altijd aan het loket geholpen worden met de
computer.”
Hoe groot is de kans dat over vijf jaar een handgeschreven
brief in het bakje ‘In’ blijft liggen omdat alles bij de overheid
op digitale communicatie is gericht? “Die service zal inderdaad langzaam minder worden. Ik begrijp de zorg van deze
mevrouw dus heel goed. Maar het is een verantwoordelijkheid
van de overheid om ook mensen die niet digitaal communiceren van dienst te zijn.”
Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft van het kabinet de
opdracht gekregen de digitale overheid snel tot stand te laten
komen. Toch kan hij de briefschrijfster geruststellen: “Iedereen moet in 2017 digitaal kunnen communiceren als hij dat

Brief van 86-jarige
vrouw aan minister
Plasterk. Digitale
bewerking (samenstelling voor en
achterzijde) door
iBestuur.
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wil. Dat stelt het kabinet. Dat zegt dus niet dat alles digitaal
móet. Ik weet dat veel gemeenten standaard drie communicatielijnen hebben: telefoon, het loket en de computer. Het is
niet wettelijk vastgelegd, maar wel belangrijk dat de overheid
alle burgers kan bereiken.”
Hij wil nog een stap verdergaan voor de oudere dame
en mensen in haar situatie: “Ik wil er mijn best voor doen
dat deze 86-jarige mevrouw terechtkan bij iemand die haar
opvangt en helpt met de computer. Het zijn niet alleen ouderen die moeite hebben met online communiceren, maar ook
laaggeletterden. Al deze mensen willen we een laagdrempelige voorziening bieden. Ze kunnen dan bijvoorbeeld terecht in
een bibliotheek of bij een ouderenbond. Het is ook belangrijk
dat mensen deze voorzieningen weten te vinden. Als ik er een
blog over schrijf, helpt dat niet natuurlijk.”
Wat dat allemaal niet kost
Het zou ook voor de overheid goed zijn om persoonlijk
te blijven communiceren met burgers, schrijft de 86-jarige
dame: “Wanneer de overheid eens kijkt hoeveel ICT-fouten
en achterstallig onderhoud er daar is en wat dat allemaal
niet kost. Hoe lang het duurt eer het is opgelost. Dan moet
zelfs de overheid ervan overtuigd raken dat computers en ICT
niet zaligmakend zijn.” Ombudsman Reinier van Zutphen kan
dat alleen maar beamen. Hij krijgt geregeld klachten over
haperende systemen binnen. “Digitalisering is voor heel veel
mensen een zegen. Het is praktisch dat je vierentwintig uur
per dag terechtkunt bij de overheid. Maar er zijn twee schaduwkanten: overheidssystemen hebben nog wel eens kuren en
sommige mensen kunnen het niet bijbenen.”
Er zijn wel degelijk overheidsdiensten die alleen nog
digitaal communiceren, merkt Van Zutphen op. “Bedrijven
kunnen alleen nog digitaal belastingaangifte doen. Er is wel
een helpdesk, maar de kwaliteit daarvan schiet soms tekort.
Digitale en andere vormen van communicatie zijn vaak niet
goed op elkaar aangesloten. Zo loop je het risico dat de overheid het contact met groepen burgers verliest.” Een voorbeeld maakt dat duidelijk: “Een vrouw kreeg aan het loket in
haar gemeente hulp bij het aanvragen van een uitkering. Na
een paar weken vroeg ze zich af waarom ze niks meer hoorde
van de sociale dienst. Bleek dat alle correspondentie via het
e-mailadres was gegaan dat ze op een verplicht veld van het
formulier moest invullen. Haar zoon had dat ooit voor haar
aangemaakt. Ze had niet eens een computer. Zo liep ze dus
haar uitkering mis.”
Te weinig oog
Van Zutphen verwacht net als Buitendijk dat alle communicatie over een of twee generaties digitaal zal gaan. “Als
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ombudsman vind ik dat mensen altijd op een toegankelijke
manier geholpen moeten kunnen worden. Het is daarbij van
belang dat je goed kijkt welke doelgroep je bedient en wat
die nodig heeft. Een dienst die voorzieningen voor ouderen
aanbiedt, moet meer hulp organiseren, bijvoorbeeld via ouderenbonden. Ik vind dat de overheid te weinig oog heeft voor
mensen die het niet kunnen bijbenen.”
Digicommissaris Bas Eenhoorn is een stuk optimistischer
over de betrouwbaarheid van computersystemen, zeker in de

De overheid moet ervan
overtuigd raken dat
computers en ICT
niet zaligmakend zijn

toekomst: “Ik denk dat er meer fouten worden gemaakt met
handgeschreven brieven dan online. Het digitale systeem pikt
fouten er meteen uit. Het gaat verkeerd als de overheid steeds
weer dezelfde informatie van burgers wil hebben, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een PGB. Het klopt dat we het
verwijderen van fouten uit het systeem moeten verbeteren.
Daarom streven we ernaar dat mensen eenmalig hun gegevens
doorgeven en die vervolgens zelf beheren. Burgers bepalen ook zelf wie toegang tot deze gegevens krijgt. Zo maak
je mensen zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. In veel
andere landen gaat dat ook zo en ligt de foutmarge veel lager.
Ik denk dat digitale informatie steeds veiliger wordt.”
Directeur-Generaal Gert-Jan Buitendijk erkent dat computersystemen niet altijd stabiel zijn, maar ziet ook kansen:
“Met de computer introduceer je nieuwe risico’s. Denk aan
DDoS-aanvallen en hackers. Maar aandacht voor cybersecurity neemt ook toe. Dit zal altijd een rat race blijven tussen
criminelen en de overheid.” Digitalisering biedt ook kansen:
een belangrijke slag die volgens Buitendijk gemaakt kan worden is het vereenvoudigen van processen. “Dit is het moment
om dingen voor iedereen begrijpelijker te maken. Ik zit zelf
wel eens een formulier in te vullen waarvan ik denk: dit kan
makkelijker.”

INFORMATIEMANAGEMENT
ACADEMIE

Certifi
caat
Schakelen

tussen beleid,
organisatie
en ICT?

Informatiemanagement
Academie
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? Wat is goed opdrachtgeverschap, hoe stuur je op
informatieveiligheid en hoe word je een smart city?
De Informatiemanagement Academie (IMAC) van PBLQ 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 ruim 10 jaar is IMAC gesprekspartner en opleider op het gebied van
informatiemanagement in de publieke sector.
Dit najaar starten de volgende opleidingen:

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

Leergangen
- Leergang Managen in tijden van ICT
- 23e Verbindersopleiding; sla de brug tussen beleid
en ICT, strategie en uitvoering

Startdatum
12 november 2015
17 november 2015

Masterclasses en Trainingen
- Businesscases en batenmanagement in de praktijk
- Strategisch omgaan met de digitale overheid
- i.s.m. iBestuur: Mastercourse Smart Cities
- Politiek handelen binnen informatiemanagement
- Leren sturen op Informatieveiligheid
- Besturen onder druk van deze tijd

Startdatum
15 oktober 2015
10 november 2015
10 november 2015
16 november 2015
16 november 2015
19 november 2015

Incompany en Maatwerktrajecten
Een opleiding afstemmen op uw organisatie? IMAC biedt maatwerktrajecten aan, bijvoorbeeld Goed Opdrachtgeverschap op drie niveaus: basis-, praktijk- en experttraining.
Daarnaast nemen klanten regelmatig open programma’s, in aangepaste vorm, incompany af.

p a r t n e r
zelf. Bijvoorbeeld met het Centrum voor Jeugd en Gezin of met
sociale wijkteams. Professionals vanuit de gemeente en zorgaanbieders pakken de ondersteuningsvragen lokaal op. Omdat
er in Groningen inhoudelijk toch al werd samengewerkt lag het
voor de hand om ook de inkoop van de zorg samen te doen. Alle
jeugdhulp kopen de 23 Groninger gemeenten daarom gezamenlijk in via de nieuwe Regionale Inkooporganisatie Groninger
Gemeenten (RIGG). Naast de inkoop verzorgt de RIGG, die valt
onder verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z), ook het contractbeheer en de kwaliteitsmonitoring.
Door samen te werken moet de stelselwijziging zo goed
mogelijk verlopen. In het zogeheten Regionaal Transitie Arrangement staat beschreven hoe de transformatie naar de nieuwe
jeugdzorg gezamenlijk wordt vormgegeven. Kalfsbeek spreekt
overigens liever van ‘jeugdhulp’: “Dat is een breder begrip, en
het klinkt bovendien minder medisch dan ‘jeugdzorg’.”

Transformatie jeugdhulp:

Groningse gemeenten
Gemeenten geven zelf invulling aan
hun nieuwe verantwoordelijkheid voor de
jeugdzorg. In Groningen werken alle 23
gemeenten strategisch samen in de Regionale
Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)
om de stelselwijziging tot een succes te maken.
En samenwerken heeft zo zijn voordelen, weet
directeur Grietje Kalfsbeek.
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H

et profiel van RIGG-directeur Grietje Kalfsbeek had niet
beter kunnen aansluiten bij de doelstellingen van de
organisatie waar zij in juni vorig jaar begon als kwartiermaker
voor de transformatie jeugdzorg. Kalfsbeek koppelt een jarenlange ervaring als adviseur bij gemeenten aan een periode in de
ouderenzorg en drie jaar bij Bureau Jeugdzorg. “Die combinatie
komt goed van pas. Ook is er nu behoefte aan een gedreven verandermanager die invulling geeft aan de nieuwe taak.”
Hoe gemeenten de basiszorg willen inrichten beslissen zij

Even wennen
Voortaan vervullen gemeenten een poortfunctie voor de
toegang tot de jeugdhulp. Lichtere hulp pakken de lokale wijkteams van de gemeente zelf op, met professionals van verschillende zorgaanbieders. Voor zwaardere zorg worden jongeren
doorverwezen naar een zorgaanbieder.
Voorheen waren de provincie en het Rijk elk verantwoordelijk voor een gedeelte van de jeugdhulp en de financiering daarvan: de budgetgefinancierde zorg respectievelijk hulp vanuit de
AWBZ en de GGZ. Dat hele pakket ligt nu dus bij gemeenten.
Dat is voor iedereen even wennen. Met de zorgaanbieders
is contractueel afgesproken dat zij 10 procent van het aan hen
toegekende budget besteden aan transformatiedoelen. Kalfsbeek: “Deze doelen richten zich op versterking van voorzienin-

C e n t r i c
veel zorgvragen al bij de poort worden afgehandeld en voorkomen we dat jongeren meteen doorstromen naar kostbaardere
zwaardere hulp.”
Ook de indicering moet nog beter. “In sommige gevallen
zijn hulptrajecten ingezet, waar eenvoudige begeleiding had
volstaan. En soms worden kinderen ook te lang in behandeling
gehouden. We gaan onderzoeken hoe dat beter kan, bijvoorbeeld door jaarlijks opnieuw te bepalen of specialistische hulp
nog nodig is.”
Over de provinciegrenzen
Dankzij hun samenwerking in de RIGG hebben de Groninger
gemeenten de kans om rustig de basisteams op te zetten en
van elkaar te leren. Kalfsbeek: “Dat is echt noodzakelijk voor
optimale sturing van de jeugdhulp.” Voor het organiseren van
jeugdhulp kijkt Groningen overigens verder dan de provinciegrenzen. “We voeren bovenregionaal overleg met Friesland
en Drenthe. Onder meer heel specialistische GGZ-hulp gaan we
met zijn drieën inkopen.”
De zorgtoewijzing gebeurt door bevoegde professionals in
het wijk- of basisteam, of via de huisarts. In dat laatste geval
meldt de zorgaanbieder bij het basisteam dat er een nieuwe
cliënt is. “Elke toewijzing zetten we in ons systeem. Zo weten
we precies hoeveel jongeren zorg ontvangen en kunnen we daar
onze begroting op afstemmen. Alle 23 gemeenten gebruiken de
Suite4Jeugdzorg van Centric voor de zorgtoewijzingen en het
bijhouden van alle zorgtrajecten. Door die systemen te koppelen
kunnen wij zien hoeveel zorgtoewijzingen er zijn, wanneer ze
aflopen en wanneer de factuur er aankomt.”
Zicht op de kwaliteit
Om zicht te houden op de kwaliteit en omvang is de aanbie-

trekken samen op
gen aan de voorkant, maar ook op de intensieve zorg zelf. Doel
is om intensieve zorg te voorkomen, maar natuurlijk ook om de
kwaliteit van de zorg te verbeteren.”
De grootste besparing
Door samen op te trekken is de zorg voordeliger in te kopen.
Ook heb je dan meer invloed. Maar op den duur komt de winst
vooral uit de verschuiving naar lichtere zorg, verwacht Kalfsbeek: “Door deskundige mensen in te zetten in de basisteams
die verantwoordelijk zijn voor de toegang tot de zorg, kunnen

16 - oktober 2015

ders gevraagd hun kwartaalrapportages op te stellen, dit jaar
voornamelijk gevuld met cijfermatige informatie. Het doel is
om volgend jaar te monitoren op inhoudelijke criteria, zoals de
kans op terugval, de duur van trajecten en verschuivingen in
de zwaarte van de zorg. “Die criteria nemen we ook mee bij de
inkoop van de zorg voor de komende jaren. We proberen te zorgen dat we langs meerdere wegen feedback krijgen: zorginstellingen hebben cliëntenraden waarmee we contact onderhouden.
Cliënten en hun ouders zijn uiteindelijk de beste maat voor de
zorgkwaliteit.”
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Systems of
insight

M

Organisatie van de toekomst
Waar hebben we het over? BPR 2.0 begint veelal bij ambulante medewerkers en de top van organisaties. Het mobiele
werken zal steeds meer de ‘norm’ worden en uitbreiding vinden
naar andere medewerkers in de organisatie. De medewerker of
eindgebruiker bepaalt dan zelf welke informatievoorziening past
bij diens behoeften en werkproces. Dit is mogelijk dankzij het
ontstaan van zogeheten app suites waaruit elke medewerker de
juiste apps kan selecteren. In plaats van medewerkers die zich
naar
een organisatiestructuur en -proces schikken, zal
de organisatie van de toekomst zich vormen
rondom de medewerker. Wij noemen dit de
Geïndividualiseerde Organisatie.
Deze nieuwe manier van werken is
een direct gevolg van de verbetering van
de mobiele connectiviteit (3G, 4G) en big data.
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Systems of
engagement

De Intelligente
Organisatie

Analytics

Een dagje zonder smartphone is rustgevend,
maar komt in feite niet meer
voor, omdat de smartphone
meer en meer vervlochten is
met onze (virtuele) identiteit.
We kunnen ons nauwelijks meer een
wereld zonder mobile device inbeelden.
Ruim baan voor de Geïndividualiseerde
Organisatie.
et Twitter, Instagram en WhatsApp staan we 24/7 in
contact met ons sociale netwerk. Met mobiele apps als
Buienradar, Google Earth en Flitsmeister houden we het weer in
de gaten, plannen we onze reis en voorkomen we repercussies
op ons rijgedrag.
De mobile devices – smartphone en tablet – hebben
inmiddels ook hun intrede in ons zakelijk bestaan gedaan. De
apparaten winnen aan invloed op het werk en op de
inrichting van werkprocessen van individuele medewerkers. Met hun eventueel gekoppelde wearables hebben de devices functies
of features, zoals GPS, camera’s, licht, bewegingssensoren en identificatie, die het mogelijk maken om
het proces van de (mobiele) medewerker anders in te richten.
Processen worden steeds vaker geïndividualiseerd (rol, taakgericht) op basis van context, situatie en het moment in de tijd.
Het lijkt erop dat Business Process Re-engineering uit de jaren
negentig terug is, maar dan als BPR 2.0.

I B M

Geautomatiseerde werkprocessen
en medewerkers die zelfstandig
beslissingen nemen

Systems of
record

De intelligentie van de steeds grotere hoeveelheden data en
analyse-tooling staat plaatsonafhankelijk tot onze beschikking.
Door connectiviteit en de big data te integreren in de informatievoorziening wordt de interactie tussen medewerker en
organisatie versterkt. De medewerker/eindgebruiker wordt zo in
staat gesteld om op het juiste moment de relevante informatie
ter beschikking te hebben om de taken effectief en efficiënt uit
te voeren.
Indien een mobiele app niet lekker functioneert of niet goed
werkt, wordt de app niet gebruikt en veelal zelfs verwijderd. Dit
zien we vooral terug bij de laatste generatie Z: de ervaring of
beleving is essentieel. Kwalitatief goede apps zijn ontwikkeld
vanuit het
gebruikersperspectief. Het Credo KISS, Keep
It Simple and Straightforward, hanteren we
daarbij.

boeken

Communicatie met de burger
Op scholen worden schriften en
vervangen door tablets, die de mogelijk-

heid bieden om met (interactieve) applicaties een schat aan kennis te ontsluiten. In de medische sector kan door toepassing van
mobiele apps, voorzien van analyse en cognitive computing, een
verhoogde kwaliteit van de dienstverlening worden bereikt. Een
arts heeft daarmee altijd de beschikking over de laatste medische ontwikkelingen en krijgt advies over de diagnose. Zo kan de
zorgsector zichzelf verbeteren en voor het individu de afstand tot
goede zorg verkleinen. In het domein van de openbare orde en
veiligheid bestaat de wens om via mobiele devices geanalyseerde
informatie naar operationele eenheden te ontsluiten voor een
veiliger Nederland.
De overheid onder handbereik: dit is mogelijk als breed en
integraal wordt ingezet op communicatie met de
burger via app-technologie. Deze communicatie is idealiter tweerichtingsverkeer. Een
app waarmee de burger simpele meldingen
kan doen over bijvoorbeeld zwerfafval of
een kapotte straatlantaarn, inclusief het
daadwerkelijk verzorgen van een terugkop-
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De Situationele
Organisatie
Processen zijn dynamisch en
medewwerkers kunnen snel
situationeel handelen

Mobiliteit
Mainframes
en minis

zonder?

Geïndividualiseerde intelligente
wekprocessen en medewerkers
die op het juiste moment het
juiste besluit nemen

De Functionele
Organisatie
Organisatie en medewerkers
focussen op efficiency met
standaard werkprocessen

Een
dagje

De Geïndividualiseerde
Organisatie

Desktops
en laptops

Tablets, smartphones
en wearables

peling zodra de melding is verholpen. Of via een app Rijkswaterstaat direct op de hoogte brengen van
een gat in de weg dat zojuist is geconstateerd. Het potentieel van mobile devices en de geïndividualiseerde organisatie
wordt breed onderkend.
Samen mobiele strategie ontwikkelen
Om de vlucht vooruit te kunnen maken is het van belang
om wat technisch mogelijk is, te verbinden met wat bestuurlijk gewenst is. Tegelijkertijd is zorgvuldigheid vereist om
potentiële risico’s bij het ontsluiten van informatie via mobile
devices zo veel mogelijk te mitigeren. De data mogen bij verlies of diefstal niet op straat komen te liggen, zeker niet als
het gevoelige informatie betreft.
Het verdient aanbeveling om generieke kaders te stellen
aan de Mobile Strategy en niet ieder departement of iedere
afdeling geïsoleerd een ontwikkelpad te laten volgen. De
overheid kan voordeel behalen indien men best practices uit
het mobiele domein integraal weet in te passen in de aanpak.
Daarnaast zal over de grens van de eigen organisatie heen
moeten worden gekeken, zodat de ketens duurzaam worden
verbonden en men van elkaars ervaringen kan leren. Niet
alleen een operationele, maar zeker ook een bestuurlijke
uitdaging.
IBM Sector Overheid
Menno van Splunteren en George
van Duyneveldt
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Privacy
Met privacy
wint iedereen

Je weet pas écht
of je veilig bent, als
onze ‘hackers’ op
bezoek zijn geweest

Cybersecurity. Dat willen we allemaal. Maar hoe zorg je ervoor
dat je organisatie écht veilig is? Dat weet je pas als een professionele hacker op bezoek is geweest. lemand die op verantwoorde
wijze de zwakke plekken blootlegt én aanpakt. Voordat kwaadwillenden echte schade toebrengen. Nodig daarom eens een cyberexpert van Capgemini uit. Iemand die over het vakmanschap
van een hacker beschikt en daarmee de digitale weerbaarheid
van bedrijven en organisaties naar een hoger niveau kan tillen.
Dan weet je pas écht of je veilig bent.

I

n de EU is het recht op privacy een
wettelijk grondrecht. Wat we gewoonlijk aanduiden met ‘privacy’ is het recht
op een persoonlijke levenssfeer en
bescherming van persoonsgegevens. In
dit digitale tijdperk – waar overheden
over onze schouders meekijken in naam
van de nationale veiligheid en bedrijven
onze gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden – wordt het belang van
duidelijke privacyregels alleen nog maar
meer benadrukt.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met:
Matthijs Ros
06 45 70 66 60
matthijs.ros@capgemini.com
www.capgemini.nl/cybersecurity
Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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De huidige Europese privacyrichtlijn
stamt uit 1995, toen internet nog maar
net in opkomst was. Deze richtlijn is op
uiteenlopende manieren ingevoerd in de
nationale wetgeving van de 28 lidstaten,
wat heeft geleid tot een lappendeken van
verschillende privacyregels in Europa.
Sinds 2012 werken het Europees Parlement en de Raad van Ministers daarom
aan een nieuwe Europese privacywet, een
verordening die direct van toepassing
zal zijn in alle lidstaten. Deze nieuwe
privacywet zal de rechten van EU-burgers
versterken en het tegelijk makkelijker
maken voor bedrijven om in verschillende
EU-lidstaten te opereren.
Maar de weg naar een overeenkomst
is lang. Waar het Parlement pleit voor
stevige regels, lijkt de Raad deze juist
af te willen zwakken. Zo wil het Parlement dat burgers expliciet toestemming
moeten geven voor het opslaan van hun
gegevens, terwijl de Raad het voldoende
vindt als die instemming ‘ondubbelzinnig’
is. Het Parlement houdt ook vast aan de

regel dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor een helder en vooraf
omschreven doel, terwijl de Raad wil dat
bedrijven één maal opgeslagen gegevens
min of meer naar eigen goeddunken kunnen gebruiken voor allerlei doelen. Ook
wil het Parlement leesbaarder gebruikersvoorwaarden en gestandaardiseerde
icoontjes, zodat iedereen in één oogopslag kan zien wat er met zijn of haar
gegevens gebeurt.
Iedereen steunt het streven naar stevige
privacybescherming, maar tegelijkertijd
vragen talloze sectoren om te worden uitgezonderd. Grote multinationals beweren
dat Europa de digitale concurrentie met
de Verenigde Staten verliest met strakke
privacyregels. Kleine bedrijven vinden
het veel moeite. Verzekeraars en marketingbedrijven willen kunnen profileren.
Overheidsdiensten vinden dat ze helemaal
niet onder de regels hoeven te vallen.
Onderzoekers vrezen inperking van hun
werkzaamheden. Maar wie de tekst goed
leest, ziet dat de regels veel flexibiliteit en uitzonderingen bevatten en dat
strakke regels in veel situaties nodig zijn
voor bescherming van de gebruiker.
In 2011 gaf 62 procent van de Europese
burgers nog aan internetbedrijven niet
te vertrouwen. Strikte regels leiden tot
vertrouwen bij de gebruikers. Dat komt
alle sectoren ten goede: handel op internet, nieuwe diensten, wetenschappelijk
onderzoek, sociale media, grote en kleine
bedrijven. Goede privacybescherming is
de smeerolie voor innovatie en groei.
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De achterkant van
‘mobility’

Saco Bekius, ICT-strateeg bij de Belastingdienst en Herriët Heersink, Projectleider
Ontwikkeling NORA vanuit ICTU.
‘NORA staat voor de Nederlandse Overheid
Referentie Architectuur. Ook wel: Navigeren op Relevante Afspraken in de digitale
overheid’.

In het Overheidsbreed Mobility Overleg komen
overheidsmensen bij elkaar om hun kennis over – en
ervaringen met – ‘mobility’ te delen. Het blijkt een
verschijnsel dat zich lastig in een keurslijf laat dwingen.
Freek Blankena

E

ven met je mobieltje iets bestellen bij Bol.com, een hotelkamer
regelen via Airbnb of je documenten in
Dropbox zetten. Moeten overheidsorganisaties een voorbeeld nemen aan dat soort
gebruiksgemak, om zo hun ‘klanten’
– burgers – en medewerkers te helpen? En mag je verwachten dat iemand
thuis allerlei handige apps ‘uit de lucht
plukt’, maar op kantoor vastzit in strikte
afspraken en spelregels? Hoe pak je dat
dan ‘aan de achterkant’ aan? Dergelijke
vragen brachten dit voorjaar een aantal
overheidsmensen bij elkaar in het Overheidsbreed Mobility Overleg (OMO), een
serie van vijf bijeenkomsten waarvan er
inmiddels drie zijn geweest, geïnspireerd
door het iBestuur-congres Mobility.
Saco Bekius, ICT-strateeg bij de
Belastingdienst, is een van de initiatiefnemers. Hij is doordrongen van de impact
van de beschikbaarheid van mobieltjes en
tablets. “Die beweging weekt mensen los
van het bureau en de pc en dat heeft veel
gevolgen voor de manier waarop de overheid het werk moet inrichten of waarop
het contact met klanten verloopt.” Voor
sommige buitendienstmedewerkers
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Digitalisering van
de overheid heeft te
maken met krachtige
ontwikkelingen, die in
belangrijke mate richting en kansen kunnen
bepalen. Zoals social
media, robotisering én
mobility.

schiet bijvoorbeeld de productiviteit
omhoog, constateert hij.
Betere term
‘Mobility’ gaat veel verder dan ‘een
mobieltje en een app’; het gaat ook over
de inrichting van de ICT in de backoffice
van organisaties, over waar je gegevens
neerzet en hoe je communicatie beveiligt.
Dat vindt ook mede-initiatiefnemer
Herriët Heersink, Projectleider Ontwikkeling NORA vanuit ICTU en vanuit het
perspectief van architectuurvragen
betrokken bij het onderwerp. Zij spreekt

overigens liever van ‘digitale mobiliteit’
om duidelijk te maken dat het om meer
dan een iPad of smartphone gaat .
In het OMO zijn zo’n beetje alle
bestuurslagen en overheidssectoren vertegenwoordigd. Sommige zijn bezig hun
interne processen en dienstverlening aan
te passen met behulp van mobility, andere oriënteren zich nog. Ze komen niet bij
elkaar om gezamenlijk een standaardaanpak voor mobility af te spreken. Het is wel
een plek waar de vragen bij elkaar komen.
Moet je de centraal verstrekte mobieltjes

geheel willen controleren? Kan dat wel?
En hoe veilig moeten toepassingen voor
burgers zijn?
“Het lastige is dat we de antwoorden op dat soort vragen niet hebben”,
zegt Heersink. “Alles dichtstoppen gaat
gewoon niet werken. Het is een illusie om
te zeggen dat je niet in de public cloud
kunt werken. Dus je moet met elkaar
een soort van dijkbewaking regelen. En
daarnaast samen alert worden op waar de
risico’s liggen en daarmee leren omgaan,
ook als er iets fout gaat.” Bekius: “Als je
van elkaar weet waar je sterktes zitten,
en kiest voor een pragmatische aanpak,
dan geef je elkaar de ruimte zonder in een
dwangbuis voor standaarden van moblity
terecht te komen.” Heersink: “Het ene
departement verbiedt Dropbox en het
andere staat het toe. Maar beide hebben ze dezelfde worsteling.” In het OMO
helpen overheidscollega’s elkaar om tot
werkende oplossingen te komen.
NORA zegt het al
De uitgangspunten voor overheidsICT die in de NORA op een rij zijn gezet,
blijven in dit krachtenveld fier overeind,
stelt Heersink. Ze zijn vaak rechtstreeks
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door te vertalen naar mobiele toepassingen. Zo impliceren de afspraken over kwaliteit en authenticiteit dat gegevens bij
de bron worden ‘beschermd en eenmalig
worden uitgevraagd’. Juist in deze setting
is belangrijk dat de betrouwbaarheid en
toegankelijkheid van kerngegevens goed
zijn geregeld. Bovendien impliceert de eis
van vertrouwelijkheid dat aan beide zijden van het mobiele kanaal de identiteit
onomstotelijk is vast te stellen. Dergelijke afspraken ‘schuren’ met de handigheid van consumenten-apps: veelvuldig
hergebruik van (kopieën van) gegevens
en vooral laagdrempelige toegang. Maar
de achterliggende kernsystemen waarmee een mobiele app moet communiceren zijn vaak monolieten die helemaal
niet op dat soort eisen zijn berekend.
“Er komt een hele beweging op gang om
dat te veranderen”, zegt Bekius. “Bij de
Belastingdienst is bijvoorbeeld de nieuwe
datalaag waaraan nu gebouwd wordt ook
belangrijk voor mobility.”

aanbieden in de overheidswereld zomaar
mogelijk zijn, vindt Heersink. “De overheid heeft echt een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en stelt
scherpere eisen aan bijvoorbeeld omgaan
met privacygevoelige persoonsgegevens.
Dat kan ook betekenen dat voor sommige diensten geen apps gemaakt gaan
worden.” Volgens Bekius is het relatief
eenvoudig om mooie mobiele toepassingen in het geo-domein te maken, maar
daar gaat het vaak om open data, niet om
gevoelige persoonsinformatie.
In de vijfde bijeenkomst willen
Heersink en Bekius ‘het net ophalen’.
“Dan moeten we kijken wat die ervaring
en praktische kennis betekenen voor de
afspraken die we bijvoorbeeld in de NORA
hebben gemaakt”, aldus Heersink. “We
denken dat we met vijf bijeenkomsten een
voldoende sterk netwerk hebben opgezet
waarbinnen mensen elkaar zullen vinden
en blijven opzoeken. Dit wordt niet een
zichzelf in stand houdend overleg.”

Niet alles kan
Belangrijk is ook het besef dat niet
alle soorten mobiele diensten die winkelbedrijven, banken en andere bedrijven
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e-Overheid houdt
niet op bij de grens
Goede en veilige informatie-uitwisseling voor grensoverschrijdende dienstverlening binnen
Europa wordt steeds belangrijker. Dat heeft impact op overheden, hun netwerken, diensten en de
generieke digitale infrastructuur (GDI). En het biedt ook kansen.
Freek Blankena

M

eedoen met een aanbesteding
in een ander EU-land? Inschrijven bij een universiteit in een andere
lidstaat? Inloggen bij een buitenlandse
overheidspartij? Dat gaat niet zonder
elektronische identiteit. Deze moet dan
wel grensoverschrijdend gebruikt kunnen
worden. eIDAS, de Europese verordening
elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten, legt daarvoor de basis. De
in september 2014 aangenomen verordening stelt dat elektronische identiteiten van lidstaten over de grens moeten
kunnen werken, evenals vertrouwensdiensten zoals de elektronische handtekening, elektronische zegels en elektronische bezorging. Het Europese project
e-SENS (zie kader) doet voorstellen voor
de technische uitwerking van standaarden en afspraken.
“Deze inspanningen leveren transactiezekerheid op voor wie via de elektronische weg wil communiceren met andere
overheden in Europa. En daarvoor moet
men kunnen omgaan met de elektronische identiteiten uit andere lidstaten”,
zegt Freek van Krevel, vanuit EZ de
Nederlandse coördinator voor e-SENS,
waarbinnen in verschillende domeinen
proefprojecten draaien. Een voorbeeld:
“We hebben nu een kleine proef lopen
met Belgische grensboeren die in Nederland een stukje grond hebben. Ze moeten
bijvoorbeeld vee aanmelden bij de Neder-

86

e-SENS
Binnen Europa groeit de
behoefte aan goede en veilige
informatie-uitwisseling voor
grensoverschrijdende dienstverlening voor overheden, bedrijven en burgers. Onze economie
stopt immers niet meer bij de
landsgrenzen. Het is handig als
burgers en bedrijven informatie
kunnen uitwisselen met publieke
instanties en toegang hebben tot
publieke elektronische diensten
in alle EU-lidstaten.
De Europese Unie werkt aan
de ‘Digital Single Market’, met
als doel transacties en diensten
tussen Europese landen net zo
gemakkelijk te maken als binnen

levering en elektronische documenten. Hiervoor zijn nodig:
standaarden, koppelvlakken en
afspraken tussen domeinen en
de communities die gaan over
de generieke oplossingen. ICTU
ondersteunt EZ hierbij.
In Nederland werken zes
departementen, uitvoeringsorganisaties zoals RINIS, Logius,
Justid, TenderNed, NICTIZ en
ICTU samen in e-SENS, naast private partijen zoals CZ, VECOZO,
PostNL en TNO. Zo wordt binnen
diverse domeinen toegewerkt
naar betrouwbare en veilige
Europese transacties en uitwisseling van gegevens. Denk aan
eJustice (justitie), eProcurement
(aanbesteding), eID, eEducation

•••••••
eProcurement
De Europese Commissie wil het gebruik van
elektronisch aanbesteden, eProcurement, bevorderen om één enkelvoudige Europese digitale markt te
realiseren. In Nederland is TenderNed, onderdeel van
PIANOo (EZ), daarmee actief. TenderNed is verbonden met de Europese aanbestedingsinfrastructuur.
Kornelis Drijfhout, informatiemanager bij PIANOo:
“Nederlandse bedrijven dingen zo mee naar alle
Europese opdrachten en Nederlandse overheden
genieten voordelen van een grote Europese markt.”

•••••••
eID

Freek van Krevel (l), vanuit EZ de Nederlandse coördinator voor e-SENS en Xander
van der Linde, e-SENS-projectleider vanuit ICTU.
landse Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en kunnen daar nu naadloos
inloggen met hun Belgische elektronische
identiteit; een primeur in Europa.”
Binnen e-SENS krijgen met name vier
domeinen aandacht: justitie, aanbestedingen, gezondheidszorg en de levenscyclus van ondernemingen. Steeds wordt
daarbij naar dezelfde bouwstenen gekeken: eID, digitale bezorging, de elektronische handtekening en documenten.
Gedeelde standaarden
Van Krevel is nu regelmatig in Brussel
om binnen e-SENS met vertegenwoordi-

gers van andere landen te overleggen.
“Dit gaat om generieke standaarden die
je domeinspecifiek moet inzetten. Je
moet samen een balans vinden tussen een
centrale, gedeelde oplossing en domeinspecifieke wensen.” In Nederland zijn er
contacten met de Digicommissaris om de
standaarden ook hier breed geïmplementeerd te krijgen. Xander van der Linde,
e-SENS-projectleider vanuit ICTU: “Die
standaarden moeten breed worden ingebed bij overheden. Voor kansen willen we
ons richten op de betekenis die er is voor
de vraagzijde: voor de overheden in de
domeinen en voor burgers en bedrijven.”

één land. Het EU-project e-SENS
(Electronic Simple European
Networked Services, zie www.
esens.eu) is opgericht om dit te
realiseren.
e-SENS omvat een aantal
zogenaamde werkpakketten op
verschillende domeinen. Het
ministerie van Economische
Zaken (EZ) coördineert het werkpakket ‘sustainability & longterm governance’. Dit werkpakket
richt zich op e-overheidsbouwstenen waaronder elektronische identiteiten, elektronische
handtekeningen, elektronische
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(onderwijs), eSocial Security bij
ESSII, eDelivery (pilots met nationaal Access Point bij RINIS) en
eHealth (zorg).
Xander van der Linde (ICTU):
“In Nederland richten wij nu met
de Digicommissaris en de verantwoordelijke departementen
een structurele afstemming in.
Samen met de betrokken uitvoeringspartijen en beleidsmakers
van de verschillende overheidsdomeinen. Zo kunnen we
gezamenlijk gecoördineerd onze
digitale ‘Europoort’ vormgeven.”

Ruim zeventig gemeenten kunnen straks elektronische identiteiten (eID) van andere lidstaten
accepteren. Het ministerie van EZ deed hiervoor
samen met Connectis een voorstel na een oproep van
de Europese Commissie, die een subsidie verstrekt.
Nathan Ducastel van PBLQ en Robert Sierat van VKA,
in opdracht van EZ betrokken bij dit voorstel: ”Hiermee zorgen we ervoor dat de digitale infrastructuur
van de gemeenten klaar wordt gemaakt om buitenlandse eID’s te accepteren en valideren.”

•••••••
eJustice
Binnen e-SENS realiseert e-CODEX interoperabiliteit tussen justitiële autoriteiten in Europese lidstaten. Het biedt ook digitale toegang tot grensoverschrijdende civiele procedures en verbindt registers
in het Europese justitiedomein. Dit vereenvoudigt
de toegang tot grensoverschrijdende juridische
procedures en middelen voor burgers en bedrijven. Tussen verschillende Europese landen wisselen openbaar aanklagers nu bijvoorbeeld digitaal
rechtshulpverzoeken uit.

87

p a r t n e r

Van de locatie van monumentale bomen tot
alle uitspraken van de rechterlijke macht. De
overheid beschikt over veel data, maar doet daar
zelf nog te weinig mee. Dat is jammer, want voor
zowel intern als extern gebruik kunnen data heel
waardevol zijn. “Als je niets doet, loop je zeker
kansen mis.”

R

uim zevenduizend datasets zijn voor iedereen
beschikbaar op het open-dataportaal van de
Nederlandse overheid. Datasets van ministeries en gemeenten,
over thema’s als economie, huisvesting en zorg. Het aantal is
groeiende. Het idee erachter is duidelijk: de overheid verzamelt
gegevens met publiek geld, dus die gegevens horen publiek
toegankelijk te zijn. In het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet
openbaarheid van bestuur is zelfs opgenomen dat de overheid
geen voorwaarden mag stellen aan het gebruik van haar data,
behalve als het om privacygevoelige gegevens gaat. Al komt er
geen wettelijke verplichting voor het actief openbaar maken van
overheidsdata, zo liet minister Plasterk van Binnenlandse Zaken
eind augustus weten.
Breed kijken
In de discussie over open data ligt de focus vaak op het
openstellen van data door de overheid, zodat anderen die data
kunnen gebruiken. Maar hoe zit het met het gebruik door de
overheid zelf? “De overheid doet zichzelf nu tekort omdat ze
haar eigen data onvoldoende gebruikt. Dat kan echt beter”,
zegt Henk van Haaster, als thought leader big data analytics de
specialist in open en big data bij CGI. Breed kijken naar data
uit de hele overheid, data combineren en samenwerken is het
adagium. “Dan kun je meerwaarde uit data halen.” Hij geeft als
voorbeeld de oplossing die CGI maakte voor waterbedrijf Vitens.
Open data over onder meer weer, verkeer en kadastrale grenzen
worden gecombineerd met Vitens’ eigen sensordata over druk
en flow in waterleidingen om lekkages sneller op te sporen en te
herstellen.
Inspireren en bouwen
Om te ontdekken wat mogelijk is met big data analytics en
open data heeft CGI een Data2Diamonds-aanpak ontwikkeld.
Van Haaster vertelt dat de aanpak lijkt op die in hackathons,
waar binnen korte tijd ideeën worden omgezet in werkende
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Haal als
overheid
meer
waarde
uit eigen
data
CGI maakte voor waterbedrijf Vitens een toepassing waarmee het, met behulp van analyse van big en open data, lekkages en andere
schade sneller kan opsporen en herstellen.

oplossingen. “We beginnen met een inspiratiesessie, waarin
mensen echt kunnen ervaren wat er mogelijk is met big en open
data. Die sessie sluiten we af met een discussie, waarin we
inventariseren welke problemen er zijn en welke oplossingen we
zien. Hier selecteren we een kansrijk idee waarmee we in kleine
teams aan de slag gaan. Deze teams onderzoeken in drie dagen
wat mogelijk is en of er een businesscase voor te maken is.” Als
dat zo is, start men een proof of value, waarbij binnen zes tot
acht weken een model wordt ontwikkeld om te bewijzen of het
kan en of het werkt.
“Veel organisaties weten niet goed hoe ze moeten
ontdekken wat ze met big data en open data kunnen doen en
daarbij helpt deze aanpak. De technologie die je vervolgens
nodig hebt om je idee te realiseren kan een grote drempel
zijn om verder te gaan, want een big-dataplatform heb je

niet zomaar opgetuigd.” CGI biedt de technologie, een bigdataplatform met bijbehorende analysetools, om werkende
toepassingen te maken. Men ontwikkelde samen met de TU Delft
DiTTLab (Delft Integrated Traffic and Travel Laboratory). Het bigdataplatform wordt daar gebruikt voor alle mogelijke vormen
van verkeersonderzoek. Van Haaster: “Met het platform kun je
modellen bouwen, algoritmes maken, alles wat je nodig hebt
voor het verzamelen, analyseren en slim gebruiken van data.”
Voor de Nederlandse Databank Wegverkeersgegevens (NDW) zet
DiTTLab momenteel een meerjarig onderzoeksprogramma op
naar verkeersdata. NDW wil weten hoe drukke momenten in het
verkeer ontstaan, zodat men daar beter op kan anticiperen.
Ga zelf achter het stuur zitten
Het kan overweldigend zijn om in het woud van data die
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data te vinden die nodig zijn voor een slimme toepassing.
Daarom raadt Van Haaster aan om klein te beginnen. “Kies een
gebied dat de privacy niet direct raakt, want daarmee werp
je onnodig drempels op. En begin daarna gewoon. Niet alles
zal lukken; je kunt nou eenmaal niet alles met data-analyse
oplossen. Maar als je niets doet, loop je zeker kansen mis.”
Het is niet zo dat de overheid haar eigen data helemaal niet
gebruikt, want het gebeurt wel degelijk en het neemt ook
toe. Instanties als bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en een aantal
gemeenten zijn er volop mee bezig. Maar het is nog niet in de
gehele overheid doorgedrongen dat er potentie zit in het goed
gebruiken van data. Van Haaster: “De overheid zit nu nog te
vaak op de bijrijdersstoel en laat het gebruik van haar data over
aan externe partijen. Ga zelf achter het stuur zitten en ontdek
wat je ermee kunt.”
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Nederlanders
Van online shoppen tot digitaal lokale belastingzaken
afhandelen: de verwachting dat dienstverleners selfservice
aanbieden neemt toe. Die zelfredzaamheid is goed nieuws voor
gemeenten die hun efficiency willen vergroten in tijden van
decentralisaties, capaciteitskrapte en budgetbeperkingen.
Daarom is het zinvol om selfserviceconcepten ook in het
sociaal domein aan te bieden. Oók wanneer er nog huiver
bestaat.
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regelen ’t zelf wel
O

ns land is Europees koploper internetgebruik. We bestellen boodschappen, kleding en boeken online en betalen
hiervoor met telebankieren. Overheidsdienstverlening gaat in
deze trend mee, maar loopt deels achter. Een aantal gemeenten
biedt wel al volop en succesvol online diensten aan. Dit zijn de
gemeenten die de burger echt als consument van overheidsdiensten zien. In het sociale domein is er echter nog huiver
voor het digitale kanaal, terwijl de technologische aspecten
niet complexer zijn dan in andere domeinen. De redenen voor
de huiver zijn velerlei. Bij publiek en politiek leeft de angst voor
aantasting van de privacy. Bij de ambtelijke organisatie leeft
bovendien soms de indruk dat de hulpvrager per definitie alleen
gebaat is bij fysiek contact. Dat is niet het geval.
Veel zorgbehoevenden zijn prima in staat om zelfstandig
en digitaal aanvragen en terugkoppelingen met de gemeente af
te handelen. Het klassieke proces van afspraak maken, formulier invullen, meenemen naar het gemeentehuis en daar een
handtekening zetten is verouderd. Geef zorgbehoevenden de
tools om hun zorgvraag online te regelen. Dat bevrijdt hen van
de noodzaak fysieke afspraken te maken en behandelt hen als
de zelfbewuste zorgconsument die ze zijn. Want óók wie zorg
nodig heeft, moet zichzelf als klant mogen beschouwen en dient
ergernis te worden bespaard.

Beeld: Dreamstime/Blinkerd

Blijvende verandering in bedrijfsvoering
Recht doen aan de digitale wensen en mogelijkheden van de
burger/cliënt is ook nadrukkelijk in het belang van de gemeentelijke organisatie zélf. Zij hebben met selfservice-oplossingen ieder moment van de dag toegang tot actuele, relevante
informatie. Handig voor ambtenaren bij het gesprek aan de
keukentafel om de zorgbehoefte van iemand te bepalen. Op
zijn tablet ziet de ambtenaar de situatie van de cliënt aan tafel.
Deze informatie komt bij verschillende instanties vandaan, maar
ook de burger zelf levert gegevens. Met een gebruiksvriendelijk
internetportaal dat onderdeel is van selfservice-oplossingen
kunnen zij zelf een deel van hun zaken met uw gemeente regelen. Een bezoek aan het gemeentehuis is dankzij deze vorm van
selfservice niet meer nodig. Tijdwinst voor de ambtenaar, die
zo meer aandacht heeft voor de burgers die dat nodig hebben.
Naast dit kwalitatieve aspect zijn er ook bedrijfseconomische
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en organisatorische noodzaken om selfservice in te zetten. Het
ambtenarenapparaat vergrijst en krimpt; budgetbeperkingen
zijn blijvend, terwijl het aantal taken toeneemt dat vanuit het
Rijk wordt overgeheveld. Kortom: de bedrijfsvoering van Nederlandse gemeenten is al veranderd en blijft dat doen.
Transparantie en acceptatie
Ook in het sociale domein kan veel ‘winst’ worden behaald
door lessen toe te passen die zijn opgedaan in andere domeinen
en in commerciële dienstverlening. Inmiddels is in veel gemeenten ervaring opgedaan met moderne selfservice voor de burger.
Deze expertise kan deels een op een worden vertaald naar het
zorgdomein en de voortgezette decentralisaties van de komende
jaren. Deurwaarders en incassobureaus weten dat burgers met
schuldproblematieken beter hun verplichtingen nakomen als zij
zelf invloed hebben op hun financiële huishouding. En mensen
met een uitkering zijn daarnaast vaak prima in staat om zaken
zelf vanuit huis te regelen. Dit is binnen iSamenleving ‘vertaald’
naar de mogelijkheid voor burgers om via een Persoonlijke
Internet Pagina deels zelf hun traject uit te stippelen op weg
naar nieuw werk.
Ook als het gaat om acceptatie speelt selfservice een
grote rol. Bij het aanvragen van (zorg)middelen, subsidies of
uitkeringen heeft de burger na het indienen van de aanvraag
in veel gevallen geen idee van de status hiervan. Zeker in het
sociaal domein kan dit leiden tot ergernis en zelfs vertwijfeling.
Telefoontjes ‘hoe ’t ermee staat’ zijn niet efficiënt en kunnen
zelden snel en accuraat worden beantwoord. Een online portaal
dat aanvragers realtime informatie geeft over de verwerking
van verzoeken en aanvragen geeft rust bij de zorgbehoevende.
Transparantere communicatie draagt bovendien bij aan acceptatie van het feit dat bepaalde zaken een bepaalde tijd vergen.
Succesvolle invoering van selfservice vergt lerend vermogen, enige bestuurlijke durf en de wens om daadwerkelijk
klantgerichtheid in de praktijk te brengen. Technologie en best
practices zijn voorhanden. De maatschappelijke bereidheid om
digitaal te communiceren met de gemeente is groot. De juridische en operationele randvoorwaarden kunnen worden ingevuld. Wat blijft is de vraag: is uw afdeling klaar voor selfservice?
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Belastingdienst zoekt
Geen logge
IT-projecten
meer, maar een
‘datalaag’ vanwaaruit
belastingplichtigen
gerichter te
benaderen zijn. De
Belastingdienst wordt
‘informatiegestuurd’,
‘subjectgericht’,
efficiënter en
goedkoper. Maar vooral
géén Big Brother,
bezweert COO Hans
Blokpoel.

Door Freek Blankena
Beeld Dreamstime
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heil
in datalaag

I

edere belastingplichtige de aandacht die hij verdient. En dat op een
efficiëntere en dus goedkopere manier. De Belastingdienst is bezig
met een nieuwe aanpak, vervat in een ‘investeringsagenda’ die dit voorjaar
door staatssecretaris Wiebes werd gepresenteerd. De belangrijkste processen en de ondersteunende ICT gaan flink op de schop en over een paar
jaar moet dat leiden tot een
veel integralere manier van communiceren met de belastingplichtige. De burger zal in
een digitale omgeving
zijn totale situatie kunnen terugvinden: zijn
inkomsten-, motorrijtuigen-, omzet- en andere
belastingen, zijn gegevens
en mutaties, maar ook
zijn toeslagen en wat
er ‘onder de streep’ komt
te staan. Hij krijgt
niet meer voor elk wissewasje een blauwe
envelop. En belangrijker nog:
hij zal ook op
dat totaalbeeld en zijn historie
worden
beoordeeld bij de vraag of hij voor
een
controle in aanmerking komt. Zo kan
de
dienst gerichter werken – ‘informatiegestuurd’ en ‘subjectgericht’ – en dat moet ook
met aanzienlijk minder medewerkers kunnen.
Over zes tot acht jaar is er naar verwachting nog
werk voor 17.000 mensen, 3500 minder dan nu.
Silo’s
Razendsnel zal die omschakeling niet gaan, waarschuwt
chief operating officer (COO) Hans Blokpoel. “Bij de Belastingdienst hebben we heel veel oudere systemen die zijn ingericht voor
één specifiek doel, vaak voor één groep belastingplichtigen of voor één
belastingmiddel.” De aloude reflex, ook bij de Belastingdienst, was dan:
voor een integrale aanpak bouw je dus een integraal systeem. En dat is
niet meer van deze tijd, zo bleek begin vorig jaar al. De invoering van het
systeem ETPM, dat alle belastingen en alle toeslagen, voorschotten en verrekeningen zou moeten gaan verwerken, liep definitief spaak. Te log, te
veel maatwerk, niet onderhoudbaar, niet te beheersen. Totale kosten: dik
200 miljoen euro.
Al een jaar of drie probeert de Belastingdienst los te komen van die
reflex. Blokpoel: “Waar we op een heel rustige manier mee zijn begonnen
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Minder mensen,
meer opbrengst
Er werken nu circa 20.500 mensen voor de Belastingdienst. Van
die medewerkers zullen er ongeveer
5000 moeten uitstromen voor 2021,
omdat de efficiëntie toeneemt en
bepaalde taken verdwijnen. De uitstroom zal bij de relatief vergrijsde
Belastingdienst waarschijnlijk niet
goed samenvallen met de capaciteits- en kennisbehoeften van de
organisatie. Voor nieuwe deskundigheden zullen daarom ongeveer 1500
medewerkers worden geworven. Een
substantieel deel (op korte termijn
175 fte) daarvan zal nodig
zijn om de kennis op het
gebied van data-analyse te
verhogen. Op dit moment
houden zo’n 4000 mensen
zich binnen de organisatie
bezig met informatievoorziening (IV). CIO Willy Rovers:
“Op dit moment is de IV-afdeling
nog echt een cost center, maar ik
denk dat het zich kan doorontwikkelen tot een profit center. We moeten
optimaal gebruik blijven maken van
de mogelijkheden die de IV biedt.
We zullen als Belastingdienst in zijn
totaliteit goedkoper worden; dat
wil niet automatisch zeggen dat het
IV-stuk daarmee recht evenredig
afneemt.”
Consultingbedrijf Oliver Wyman,
dat de businesscase voor de investeringsagenda onderzocht, lijkt het
met hem eens. Het is volgens hen
waarschijnlijk dat het programma
vanaf 2020 zo’n 750 miljoen euro
aan extra belastinginkomsten oplevert, tegenover een totale stapsgewijze investering van 1,1 miljard
euro de komende vijf jaar. Daar
komen nog kostenbesparingen van
zo’n 300 euro per jaar bij, doordat
met minder mensen hetzelfde aantal
aangiften wordt behandeld.

93

Slankere legacy
Een nieuwe datagerichte aanpak
lost niet alle problemen van de Belastingdienst op.
Terwijl staatssecretaris Wiebes de
Kamer informeerde over de plannen
met de Belastingdienst, constateerde
de Algemene Rekenkamer in zijn verantwoordingsonderzoek over 2014 een
aantal onvolkomenheden bij diezelfde
organisatie, waaronder één het predikaat ‘ernstig’ meekreeg: de omvangrijke en complexe legacyproblematiek
waar de IT van de dienst mee kampt.
De diverse verouderde IT-systemen
zijn vaak gewijzigd, ongedocumenteerd en veelal van elkaar afhankelijk
zonder dat precies duidelijk is hoe.
“Het is op dit moment, met de huidige
verouderde staat van de IT-systemen,
niet uitgesloten dat de implementatie
van toekomstige wetswijzigingen voor
ernstige verstoringen in de massale
processen van de Belastingdienst zal
zorgen”, aldus de Rekenkamer.
“We hopen eind dit jaar van dat
predikaat ‘ernstig’ af te zijn”, zegt CIO
Willy Rovers. Er is vorig jaar al een
rationalisatietraject gestart. “Daarbij kijken we per applicatie naar de
businesswaarde en de technologische
waarde.” Het aantal gebruikte programmeertalen moet bijvoorbeeld
omlaag – Cobol, Java en Dot.Net zullen blijven – en soms betekent dat dat
belangrijke applicaties omgebouwd
moeten worden. Saneren waar het kan,
is het devies.
Op termijn gaat het applicatielandschap er heel ander uitzien, denkt
Rovers. “We hoeven door het werken
met de nieuwe datalaag bepaalde
functionaliteit niet meer te gebruiken
in de grote transactiesystemen. Die
heffings- en inningssystemen zullen dus ook steeds slanker worden
omdat die functionaliteit elders is
neergezet.”
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is de vraag of je dat integrale beeld van de belastingplichtige ook op een
andere manier zou kunnen verkrijgen, door de data uit die verschillende
systemen te halen, op te schonen, te verrijken en er integrale beelden van
te maken. Dat hebben we de afgelopen jaren getest.”
Nieuwe laag
Tussen de ‘business’ en de aloude door IT’ers gerunde transactiesystemen ontstaat er nu bij de Belastingdienst een ‘datalaag’. Daarvoor zet de
dienst ook een aparte organisatie op, met andere mensen: data-analisten.
“Met deze ontwikkeling op datagebied zijn we in staat ons verder te ontwikkelen, zowel in onze communicatie als in ons toezicht. Dat betekent
dus ook dat we geen grootschalige IT-ontwikkelingen meer gaan doen.
Want die datakant is heel sterk gestandaardiseerd, met standaardsoftware
en -methodieken. Het zijn heel intelligente mensen die daarmee aan de
slag zijn; dataspecialisten, geen traditionele IT’ers.” De gekopieerde data
uit de afzonderlijke applicaties worden in een aantal stappen opgeschoond

We gaan dus geen
grootschalige
IT-ontwikkelingen
meer doen
en gecombineerd. Zo ontstaan er ‘data-fundamenten’ waarop snel nieuwe
toepassingen zijn te baseren – veel sneller dan wanneer dat via de traditionele softwareontwikkeling gebeurt. Er zijn al van die fundamenten voor
onder andere de terreinen incasso en bezwaar. Hier moeten de toezichtmedewerkers ook de instrumenten vinden voor het in de praktijk brengen van
dat informatiegestuurde toezicht.
Blokpoel: “Wat we de afgelopen drie jaar dus met elkaar hebben ontdekt is dat als je je data heel gestructureerd beschikbaar maakt, onafhankelijk van de toepassingen die je daarna bedenkt, het gebruik voor een
nieuwe toepassing eigenlijk een heel kleine stap is.” Snel, goedkoop en
beheersbaar ontwikkelen dus, precies wat met een traditioneel gebouwd
systeem steeds maar weer niet lukt.

heeft als belangrijke taak de sanering van de vele oude systemen (‘legacy’)
waar de Belastingdienst nog zo van afhankelijk is. (Zie kader.) Dat gaat
een stuk evenwichtiger zonder de druk van nieuwe functionaliteiten.
Rovers: “Natuurlijk is het erg belangrijk om de continuïteit te borgen. We
blijven gewoon een Belastingdienst die een goede inkomstenbelastingcampagne moet voeren in het voorjaar. De toeslagen moeten goed worden
toegekend. De omzetbelasting moet maandelijks worden verwerkt. Dus al
die transactiesystemen moeten wel gewoon blijven werken en ook jaarlijks
aangepast aan de wet- en regelgeving.” De noodzakelijke sanering, afslanking en vereenvoudiging van die systemen kan echter in een eigenstandiger tempo worden uitgevoerd, nu de ontwikkelingen in die datalaag en in
de elektronische interactie met de burger zich ook autonomer voltrekken.
“De kunst is regie te blijven voeren op het totaal, maar cruciaal is wel dat
we nu in staat zijn met zelfstandige tempi de doorontwikkeling van de
veranderingen uit de investeringsagenda te ondersteunen en aan de andere
kant onze installed base verder te ontwikkelen.”
Big Brother
Een belangrijke belofte van Wiebes aan de Kamer is een betere fraudebestrijding, door een hogere ‘trefkans’ in de controle. De belastingmoraal
is in Nederland relatief hoog, maar de ‘tax gap’, het nalevingstekort, moet
nog verder omlaag kunnen. Een deel van de verwachte opbrengsten komt
daarvandaan.
Het streven van de Belastingdienst om alle data bij elkaar te brengen
en daarmee aan de slag te gaan zou daarbij een beeld kunnen oproepen
van een alwetende Big Brother-organisatie waar geen ontkomen meer aan
is. De vooringevulde aangifte voor de inkomstenbelasting laat al zien wat
de Belastingdienst allemaal al weet – en dat is dan nog maar een jaarlijkse
momentopname. Wat als voortdurend al die informatie bij elkaar komt,
inclusief bijvoorbeeld de door de dienst verzamelde kentekengegevens van
iedereen die zich per auto op de openbare weg begeeft?
Blokpoel is erop gebrand die angst te temperen. De nieuwe dataafdeling heeft haar handen vol aan het goed bij elkaar krijgen van alle
bestaande data. “Het leeuwendeel van wat we doen is gegevens die we
al lang in huis hebben veel beter gebruiken. Wij zijn er niet op uit om
zomaar zo veel mogelijk te willen weten. We zetten ook niet achter iedere
belastingplichtige een inspecteur. Zo’n maatschappij zijn we niet. We hoeven geen Big Brother te zijn om dit werk te kunnen doen.” De Belastingdienst weet nog steeds lang niet alles en blijft ook gewoon gebruikmaken
van steekproeven en intuïtie, legt hij uit. “We valideren steeds of onze
gegevens wel een legitieme basis zijn om onze afwegingen op te baseren.”
Dat gebeurt wel steeds slimmer en rekening houdend met de historie, maar
in essentie is het wat de dienst volgens Blokpoel al jaren doet. “Intuïtie
zal altijd onderdeel van het vak blijven. Want ik kan van alles over jou
zien in de data, maar uiteindelijk hebben we nog steeds die presumptie
van onschuld. En ik hoop dat ik ook in de toekomst heel goede inspecteurs heb met een goede intuïtie.”

Wij zijn er
niet op uit
om zomaar
zo veel
mogelijk te
willen weten

Continuïteit
Die benadering verlicht meteen ook de taak van CIO Willy Rovers, verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de Belastingdienst. Hij
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“Ik hoorde eens een topman uit het bedrijfsleven
zeggen dat de overheid ‘easy money’ is. Dat is niet
goed, daar moeten we wat aan doen.”
Een aantal ervaren Gateway reviewers van de
overheid en topmensen uit het IT-bedrijfsleven
deelden inzichten tijdens een eerste
verdiepingsbijeenkomst. De relatie tussen overheid
en markt kan beter, zo was de gedeelde conclusie.
In de geanimeerde discussie werden oplossingen
aangereikt hoe dit te doen.

Door Marieke Vos
Beeld iBestuur/Blinkerd
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e Gateway Community heeft de afgelopen jaren ruim tweehonderd
Gateway Reviews gehouden en dat leverde een schat aan leerpunten op die tijdens een eerste verdiepingsbijeenkomst werden gedeeld door
de aanwezige reviewers. Zonder namen van projecten te noemen, want een
Gateway Review is vertrouwelijk. De aanwezigen van het ICT-bedrijfsleven
brachten ook de nodige leerpunten vanuit hun sector in. Om tijdens deze
bijeenkomst een open discussie te waarborgen golden de Chatham House
Rules: wat aan tafel werd gezegd mag worden gedeeld, echter zonder daarbij te vermelden wie wat heeft gezegd.
“Het merendeel van grote IT-projecten bij de overheid gaat goed, maar
daar hoor je weinig over. Dat is erg jammer, want de negatieve berichtgeving van nu straalt af op overheid en bedrijfsleven”, werd gesteld. Er
valt echter nog veel te verbeteren in de relatie tussen overheid en markt,
concludeerde men. Ook in de fase voorafgaand aan het tekenen van het
contract. Die fase wordt nu gekenmerkt door een krampachtige sfeer
waarin overheid en bedrijfsleven elkaar vaak niet weten te vinden. En dat
is niet goed voor beide partijen, was een conclusie. Zoals een deelnemer
het verwoordde: “Het tegengestelde gebeurt van wat de aanbestedingswet
heeft bedoeld. De overheid krijgt niet het product dat ze nodig heeft en
IT-bedrijven kunnen niet floreren omdat ze niet kunnen investeren. Dit is
geen ‘win-win’, maar ‘lose-lose’.”
De discussie bestond uit vier delen, in de vorm van het klavertje vier
waar de Gateway Community mee werkt: inhoud, cultuur, relatie en procedures. Die indeling wordt in dit verslag gevolgd.

16 - oktober 2015

Eén tafel, een kleine groep
deelnemers. De helft uit de overheid,
allen ervaren Gateway reviewers,
de helft vanuit de IT-markt, allen
met een jarenlange ervaring in
samenwerking met de overheid.
Doel: het delen van ervaringen over
de relatie tussen overheid en markt
in de fase tot de ondertekening van
een contract. Zodat met de gedeelde
inzichten een wederzijds begrip
ontstaat, waardoor die relatie beter
wordt. In een tweede bijeenkomst,
gepland in november, staat de
fase vanaf de ondertekening
van het contract centraal. Beide
bijeenkomsten zijn de opmaat voor
een sessie op het iBestuur-congres,
op 20 januari 2016.
De bijeenkomsten zijn een initiatief
van de werkgroep Kennisdeling van
de Gateway Community, iBestuur en
Nederland ICT.
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Inhoud

Waar schort het aan in de samenwerking tussen overheid
en IT-markt, in de fase tot het sluiten van het contract? De
deelnemers waren het redelijk met elkaar eens en noemden
een aantal knelpunten. Zoals de krampachtige houding waardoor open overleg nauwelijks mogelijk is, een onvoldoende
functioneel inkoopmanagement en dito opdrachtgeverschap
vanuit de overheid, een IT-bedrijfsleven dat volledige ‘offertefabrieken’ heeft ingericht en waar de relatie tussen wat
wordt beloofd en later gerealiseerd kan worden niet altijd
aanwezig is en onwerkbare eisen in aanbestedingen. De
lijst is lang. “Het rare is dat iedereen eigenlijk wel weet dat
het op deze manier niet goed werkt, maar dat niemand het
oplost”, zo karakteriseerde een deelnemer het probleem. Er
werd zelfs geopperd om de Aanbestedingswet af te schaffen,
want die zit nu een goede samenwerking tussen overheid en
markt in de weg. Overheid en bedrijfsleven verschillen niet
veel van elkaar als het gaat om inkopen: zoals het bedrijfsleven zelf inkoopt, zo zou ook de overheid dat kunnen doen.
Investeren in kennis
Veelgehoorde kritiek op aanbestedingen is dat de overheid te gedetailleerd voorschrijft wat de leverancier moet
aanbieden. Met als gevolg dat de overheid misschien wel de
beste oplossingen misloopt, omdat die niet in de omschrijving
passen. Dat euvel is bekend, maar hoe los je het op? “Om de
‘wat’-vraag goed te kunnen formuleren moet je op strategisch
niveau je behoefte goed kunnen definiëren. Daar lopen we
in Den Haag nu op vast. We zijn verzand in een circuit van
details. Dan eindig je met een moeilijk te preciseren uitvoeringsvraag, waarmee je dan vervolgens de fuik ingaat naar
het inkoopproces. Hoe kunnen we deze vraag breed houden, zodat je de creativiteit van de markt beter kunt benutten?” stelde een deelnemer. Dat is meer dan een verbetering
van het opdrachtgeverschap, het is ook een verbetering van
het hele proces van overheid en bedrijfsleven samen. Voor
dit proces is het nodig dat de markt weet waar de overheid
behoefte aan heeft en dat de overheid weet wat er te koop is
in de markt. Die kennis is er binnen de overheid onvoldoende
en dat is ernstig, zo werd gesteld. “We hebben helaas de
afgelopen jaren veel kennis laten gaan. Deze goede countervailing power heb je als overheid echter hard nodig om een
goede opdrachtgever te zijn.” “We hebben bij de overheid
geen IT-controlebureau, maar een IT-kenniscentrum nodig. De
overheid moet echt werken aan haar I-professionaliteit.” Dat
geldt voor alle niveaus, zo werd gesteld. “De tijd dat je je als
directeur kon laten ‘ontzorgen’ door alles aan de IT-afdeling
over te laten, is voorbij.” (Overigens komt er een kenniscentrum dat informatie verzamelt en deelt over ICT-projecten bij
het Rijk. Dat centrum moet in 2016 operationeel zijn.)
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Cultuur
De aanwezigen schetsten geen rooskleurig beeld als het
gaat om de cultuur en houding bij overheid en markt. Aan
beide kanten. Een paar citaten: “Ik hoorde een topman uit
het bedrijfsleven zeggen dat de overheid ‘easy money’ is.”
“Inkopers bij de overheid menen dat leveranciers van nature
slecht zijn. Dus je hebt enerzijds te maken met een business die graag een vertrouwensrelatie opbouwt met het ITbedrijfsleven en anderzijds een inkoopafdeling die 100 procent wantrouwen uitstraalt.” “Vaak gaat de opdracht naar de
best scorende offerte. Die is afkomstig van een offertefabriek
van een IT-leverancier, die er helemaal op is ingericht om
die maximale score te halen. Of dat ook het beste product
oplevert is maar de vraag.” Hoe
doorbreek je dit?
“Bekijk inkoop als
een commerciële functie, want
dat is het.”
Inkopers vaker met
de business en
juristen laten samenwerken werd ook
als oplossing genoemd.
Ontschotten, dus.
“Dan gaan ze elkaar
beter begrijpen.” Een
andere tip: “Veel inkopers
zien nooit het resultaat
van het inkoopproces. Het is leerzaam als ze wel zien of het
project uiteindelijk succesvol is ingekocht.” Aan de kant van
de markt zouden bedrijven er goed aan doen om de teams
die de offertes maken meer te laten samenwerken met de
inhoudelijke experts en de teams die later bij de overheid
aan de slag gaan, zo luidde een conclusie. “We mogen het
ons aantrekken dat de teams die de offertes maken helemaal
losstaan van de teams die de opdracht daadwerkelijk gaan
doen”, zei een deelnemer vanuit het IT-bedrijfsleven.

Het gaat er
vooral om of je
een professionele
organisatie bent

Relatie

Een gebrek aan vertrouwen en contact is een belangrijk
knelpunt dat alle deelnemers ervaren, op elk niveau in de
organisatie. “We houden elkaar nu in een klem en komen
er zo niet uit. Dat is echter wel nodig, wil de overheid echt
goede oplossingen krijgen voor haar vraagstukken.” Overheid en markt zouden veel meer met elkaar in gesprek moeten zijn, ver vóór een aanbesteding. De markt kan dan veel
beter meedenken om de best passende oplossingen te vinden
en de overheid kan dan in een aanbesteding haar vraag
beter verwoorden. “Hoe doorbreek je deze kramp en kunnen
we die relatie opener maken? Misschien ligt de oplossing in
het aangaan van veel meer geïntegreerde contracten, zoals
die inmiddels in de bouw bestaan (Design, Build, Finance,
Maintain & Operate – DBFMO). Die beginnen ook in de politiek geaccepteerd te raken.”
Vertrouwen en professionaliteit
“Is het opbouwen van vertrouwen het belangrijkste voor
een goede relatie? Het gaat er vooral om of je een professionele organisatie bent. De overheid moet leveranciers gewoon
niet de ruimte geven om de boel te belazeren. Leveranciers
moeten winst maken, dat is ook helder. Wat je nodig hebt
zijn aan beide kanten goede, professionele organisaties die
weten wat ze willen en elkaars motieven begrijpen”, zei een
aanwezige. Een zakelijke en professionele organisatie is dus
nodig voor een soepel lopend proces, maar dat speelt vooral
tijdens de aanbesteding. Terwijl een goede relatie tussen
overheid en markt heel belangrijk is voor de fase daarvoor,
was een conclusie. Een deelnemer vanuit de overheid stelde
de vraag concreet aan de aanwezige marktpartijen: “Wat
voor gesprek kan ik met jullie voeren, zodat ik de kennis
krijg die ik nodig heb in het politieke proces? Zodat mijn
opdrachtgeverschap vanuit beleid aan de uitvoering body
krijgt?” Door periodiek samen te komen om grote maatschappelijke
vraagstukken te bespreken,
in een
open sfeer waarin het gaat
om het
delen van kennis, zo werd
geantwoord. Maar hoe zit het dan
met die
kramp, waarin de toch reële
zorg verscholen ligt dat overheid en
markt te dicht
tegen elkaar aanschuren?
“Kijk naar hoe
men dit in het bedrijfsleven
oplost in de relatie
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daar heeft men dezelfde vraagstukken en vond men
werkbare oplossingen.”
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Procedures

Tijdens de bespreking van de procedures in de voorfase
van het contract ging het vooral over de Aanbestedingswet. Die wet wordt nu erg rigide uitgelegd en dat is nadelig voor zowel overheid als
bedrijfsleven, zo stelde men. Het leidt ertoe
dat de markt haar expertise nu onvoldoende
kan inzetten en dat de overheid daardoor
niet altijd de beste oplossingen krijgt. “Professioneel aanbesteden is vooral marktkennis. En
als het contract gesloten wordt, dan haal je er een jurist bij.
Zo zou het moeten.”
Is Best Value Procurement (BVP) een goed alternatief
voor de traditionele aanbesteding? Daar bleken de meningen
over verdeeld. “Je hebt veel kennis nodig om het aanbod
vanuit de markt goed te begrijpen. Die kennis ontbreekt nu.
Daardoor wordt BVP een wedstrijd in verkooppraatjes en dat
is niet de bedoeling.” Beter is het om de Aanbestedingswet
anders toe te passen. Daar ligt ook een rol voor het verantwoordelijke ministerie, Economische Zaken, werd gezegd.

Tot slot
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk gesteld dat
een goede relatie tussen overheid en markt essentieel
is voor een optimale samenwerking in de fase voorafgaand aan het tekenen van het contract. Overheid en
markt hebben beide baat bij een goede relatie, waarin
zij elkaars kennis en kunde gebruiken om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken.
De Aanbestedingswet staat het bouwen aan een sterke
relatie niet in de weg, omdat dit losstaat van concrete
projecten en aanbestedingen. Het leidt er wel toe dat
de overheid haar vraag veel preciezer kan formuleren,
wat het aanbestedingsproces aanzienlijk verbetert. Om
er vervolgens voor te zorgen dat deze processen goed
verlopen is het nodig dat markt en overheid werken
aan een verdere professionalisering. De overheid kan
zorgen voor zakelijke inkooporganisaties, de markt
voor ‘offertefabrieken’ die reële aanbiedingen maken.
Niemand heeft baat bij de krampachtige sfeer die
nu heerst in de relatie tussen overheid en bedrijfsleven, zo was een conclusie. Het is beter deze om te
zetten in een constructieve relatie, waarin overheid
en markt samenwerken aan een gedeeld belang: het
vinden van goede oplossingen die Nederland verder
helpen.
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Oktober
28 oktober

iBewustzijnsessies
Digitale Agenda 2020 - VNG
Ede
http://bit.ly/1KQgPCl

/
/
/

November
10 november

ICTU Café
Den Haag,
http://bit.ly/1OEEImh
10, 17, 24 nov. en 1 dec.
iBestuur mastercourse Smart Cities
Den Haag (zie ook pagina 10)
http://bit.ly/ZmPqE6
19 november
Jaarcongres ECP
Den Haag
http://bit.ly/1JAwvb5
23 november
iBestuur symposium Digitale overheid,
goed geregeld (zie ook pagina 38 en de
special Goed Geregeld van pag 34-61)
Nieuwspoort
Den Haag
http://bit.ly/1iZvKn7

December
8 december

ICTU Café
Den Haag
http://bit.ly/1OEEImh

/
/
/
/
/
/

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.
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colofon
iBestuur magazine, oktober 2015
iBestuur magazine is een onafhankelijke uitgave van
de Nieuw Domein Uitgever.
Uitgever Peter Lievense
Redactieadres
iBestuur magazine
Jan van Nassaustraat 57
2596 BP, Den Haag
redactie@ibestuur.nl
Hoofdredactie Peter Lievense
Eindredactie Freek Blankena
Ontwerp en vormgeving Blinkerd
Bureauredactie LINE-UP boek en media bv
Medewerkers Mariëlle de Groot, Martine Hemstede,
Frits de Jong, Bas Linders, Fred van der Molen, Peter
Mom, Petra Pronk, Cyriel van Rossum, Nicole van
der Steen, Fred Teunissen, Marieke Vos, Marijke van
Hees, Peter van Schelven, Sophie in ’t Veld, Chris
Verhoef, Maarten Hillenaar, Jan Polkerman
iBestuur Ambtenaar 2.0 is een samenwerking
van de Nieuw Domein Uitgever en het netwerk
Ambtenaar 2.0
Redactie Tim Aarts, Marie Louise Borsje, Danielle
Jansen en Ronald Schaap
iBestuur.nl Kees Brandenburg, met dank aan
textpattern
Fotografie en illustratie ANP, De Beeldredaktie,
Dreamstime, Stockfresh
Coverfoto voor/achter Lex Draijer/De Beeldredaktie
Proces en realisatie ROM B.V.
Druk BDU
Advertenties advertenties@ibestuur.nl
Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor
bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken
voelen bij de i-overheid.
Geïnteresseerden die niet tot die doelgroep behoren
betalen 70 euro voor een jaarabonnement van vier
nummers. Abonneren kan via ibestuur.nl/service.
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de
Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder
begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door:
Capgemini, Centric, CGI, Everest, IBM, KPN,
Pegasystems, PinkRoccade Local Government, en
door ICTU en KING.
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> Hans Wanders
is ‘Baas Bit’

Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de iOverheid. Nummer 16, jaargang 5, oktober 2015
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> Fiscus zoekt heil in datalaag

> Open data is leerschool
voor de overheid
> Groeten uit Estland!

Onafhankelijk kwartaalm

agazine voor de iOverheid.

Nummer 16, jaargang 5,

oktober 2015

Een special over
softwarek waliteit

DIGITALE OVERHEID
goed gerege ld

> Omgevingswet: ‘Elias’ smoort
mega-ambitie niet

> Juist papier
beperkt

> Open data is leerschool
voor de overheid

Eén magazine, twee gezichten!
> Groeten uit Estland!
i estuur

> Juist papier
beperkt

i B e s t u u r d e r

De basis van U-theory is dat oplossingen niet meer gevonden worden in herstructurering of in oude
‘technische’ paradigma’s. Complexiteit is niet het startpunt, maar eenvoud en ‘omdenken’. Provincie
Brabant start hierover een leertraject dat, geheel eigentijds, in de vorm van een MOOC is gegoten. Waarom
in een klaslokaal bijeen als het ook digitaal kan?
Estland doorbreekt patronen door e-Residency: je kunt virtueel inwoner zijn van Estland en, zonder te
verhuizen, aldaar een onderneming starten. Een interessante boost voor de economie!
Het doorbreken van patronen is gewoon ook moeilijk. Laten we dat er eerlijk bij zeggen. In het artikel
‘Open data: leerschool voor de overheid’ zie je dat openheid technisch een fluitje van een cent is, maar
dat het een enorme organisatorische worsteling oplevert.
Werk je nog niet papierloos? Zeker, dat gaat over je persoonlijk functioneren. Lastig, maar beperkingen
kom je pas tegen als je met papier werkt. Tijd om je patroon te doorbreken.

A8

Groeten uit Estland

Het eerste land dat e-Residency aanbiedt

Maak uw organisatie weerbaar
Mail naar cybersecurity.nl@cgi.com of kijk op
cginederland.nl/cybersecurity

A12

Brabanthub goes U.Lab 2.0
Provincie Brabant faciliteert MOOC

A14

Juist papier beperkt
Op naar het volledige flexen

cginederland.nl/cybersecurity

Nummer 16 - oktober 2015

5, oktober 2015

Marie Louise Borsje, Netwerk Ambtenaar 2.0

Nummer 16, jaargang

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.

Bij mijn weten beginnen nota’s en rapporten met de constatering dat de complexiteit in de wereld
toeneemt. Dat geeft cachet aan zo’n stuk, want onder deze ingewikkelde omstandigheden heeft
de schrijver naar een oplossing gezocht voor het vraagstuk. Daarmee wordt het lastig om met een
eenvoudige, lichte oplossing te komen. De complexiteit moet tot z’n recht komen. En daarmee wordt
complexiteit een self fulfilling prophecy.

ine voor de iOverheid.

550.000.000
cyberaanvallen

Patronen doorbreken

> Open data is leersc
hool
voor de overheid
> Groeten uit Estlan
d!

Onafhankelijk kwartaalmagaz

Hoe CGI haar klanten
weerbaar maakt tegen

2.0

> Juist papier
beperkt

Open data bij
de NVWA
Overheid heeft aanloop nodig

[A4]

En verder ...
Het kan beter
Column [A11]

A3

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt de
inspectieresultaten van lunchrooms openbaar met de Horeca
inspectiekaart. Open State Foundation dringt erop aan die
informatie snel als open data beschikbaar te stellen.

Tony Nolde, programmamanager Openbaarmaking,
NVWA: “Zat er voorheen niemand te wachten tot de
inspecteur terugkwam, nu bellen bedrijven op dat ze
liefst morgen een herinspectie willen”.

Waarom open data zo belangrijk zijn en waarom die voor
overheidsorganisaties om een aanloop vragen.
Waar kan ik
veilig lunchen?
tiekaart kunOp de Horeca Inspec
ds juli 2014
nen consumenten sin
van lunchrooms
inspectieresultaten
stcode opvraop naam, plaats of po
ste wijze omgegen: wordt op de jui
het hygiënisch
gaan met voedsel, is
ïnspecteerde
en ongediertevrij? Ge
een kleurcode:
lunchrooms krijgen
d. Bij groen is
groen, oranje of roo
aan dat er een
het oké, oranje geeft
en zijn, rood
of meer tekortkoming
l probleem is.
dat er een structuree
der verscherpt
Zo’n bedrijf komt on
. Wanneer geen
toezicht van de NVWA
evens beschikrecente inspectiegeg
ijven op ‘wit’.
baar zijn, staan bedr
dan een eigen
Ondernemers kunnen
gevolgd door
verklaring invullen,
een inspectie.
aart-app voor
De Horeca inspectiek
inmiddels
Android en iPhone is
load. Daarnaast
90.000 keer gedown
aar op de webis de kaart beschikb
site van de NVWA.

Door Mariëlle de Groot
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Open data is
Open State: consumenten
zoeken informatie niet bij
overheid
Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling
van innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren. Of
zoals directeur Arjan El Fassed het zegt: “We werken aan een
leuker en slimmer Nederland. De overheid heeft een goudmijn aan data. Door die als open data te delen, geeft ze iets
waar door de maatschappij in geïnvesteerd is terug aan de
samenleving.”
Eigen hand
De overheid is weliswaar bezig meer openbaar te maken,
maar wil informatie vaak nog te veel in eigen hand houden,
ziet El Fassed. “Wanneer de overheid een app maakt, moet
ze de achterliggende data daarbij ontsluiten. Er zijn andere
partijen die misschien wel betere apps kunnen maken en

leerschool voor de overheid
NVWA: Zorgvuldig rekening houden
met serieuze belangen
Jan Meijer is programmadirecteur bij de NVWA. “Met de Horeca
inspectiekaart geven we mensen een keuzeperspectief; consumenten
én bedrijven. Beide hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Het
is voor de NVWA een van de instrumenten om naleving van wet- en
regelgeving te bevorderen. De achterliggende gedachte is dat bedrijven
er eerder voor zorgen dat het goed is; je wilt tenslotte niet met een
oranje of rood licht op de kaart staan.”
Openbaar
Tony Nolde, programmamanager Openbaarmaking, maakt een
onderscheid tussen openbaarheid en open (overheid) data. “Open data
houdt in dat zo veel mogelijk gegevens die worden verzameld op kosten van de belastingbetaler, op zo’n manier worden gedeeld dat ze ook
kunnen worden ingezet voor andere doelen. De NVWA is hier een voorstander van. De NVWA stelt nu bijvoorbeeld al de exportvoorwaarden
van verschillende producten als open data beschikbaar, het bedrijfsleven heeft daar veel baat bij.”
Lees verder op pagina A7

Lees verder op pagina A6
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Open State Foundation

NVWA
Uitdaging
De open data zijn uiteindelijk het resultaat van het
inspectieproces dat erachter ligt. “De inspectiegegevens van
de lunchrooms zijn al openbaar via de website en de app.
Daarnaast publiceren we wekelijks een lijst met alle inspectieresultaten online. Andere partijen zoals RTL en kranten
halen die gegevens op en zetten die om naar hun eigen
website. Die gegevens zijn nog niet geautomatiseerd te verwerken door anderen. Dat komt door een technische tegenvaller. Arjan El Fassed roept op daar een tussenvorm voor
te vinden, daar heeft hij gelijk in. En die laatste stap, die
komt er ook. Maar vergis je niet, de stap naar open data is
een technisch kunstje. De échte uitdaging ligt erin meer van
onze gegevens openbaar te maken, dan wordt het pas echt
interessant voor andere partijen. Lunchrooms zijn nog een
beperkte groep in de horeca. Horeca is bovendien slechts
een van de 21 inspectiedomeinen van de NVWA.”

die informatie kunnen combineren met andere informatie,
waardoor weer nieuwe toepassingen ontstaan.” Een voorbeeld daarvan: “In Amerika zijn bijvoorbeeld arbeidsinspectiegegevens als open data beschikbaar. Als jij op zoek bent
naar een baan en je krijgt ook inzicht in de werkomstandigheden van bedrijven, biedt dat meerwaarde.” Zo zijn er meer
voorbeelden te bedenken. “Er blijken vaak veel leuke inventieve dingen mogelijk met overheidsgegevens waar de organisatie zelf nooit aan heeft gedacht of die niet onder het
takenpakket vallen. Dat leidt tot betere publieke dienstverlening, meer innovatie en economische meerwaarde, doordat
er nieuwe bedrijfjes ontstaan.”
Open format
Open State heeft kritiek op de Horeca inspectiekaart van
de NVWA omdat de achterliggende data niet in open-dataformaat beschikbaar zijn. El Fassed legt uit: “Het doel van
inspecties is dat je kwalitatief goede lunchrooms hebt en
dat je als consument zonder kennis van zaken veilig ergens
je broodje kunt eten. Dat bereik je door consumenten goed
te informeren, zodat lunchrooms met elkaar concurreren
op kwaliteit. Maar wie op zoek is naar een lunchroom, gaat
doorgaans niet naar de NVWA-website of -app, maar naar
een site als Iens. Wanneer de NVWA de inspectiegegevens
als open data deelt, kunnen andere partijen die integreren
in hun informatieaanbod. Zo komt de informatie terecht op
plekken waar consumenten daadwerkelijk komen.”
En zo lastig is het ontsluiten van de data van de Horeca
inspectiekaart niet, constateert hij. “Achter de Horeca
inspectiekaart hangt gewoon een tabel met gegevens. Zet
die tabel dan ook op de website, zodat de gegevens beschikbaar zijn voor hergebruik. Dan bereik je dat het consumentengebruik groter wordt en meer op kwaliteit geconcurreerd
wordt.”

Open State Foundation-directeur Arjan
El Fassed: “Er blijken vaak veel
leuke inventieve dingen mogelijk
met overheidsgegevens waar
de organisatie zelf nooit aan
heeft gedacht.”

Jan Meijer, programmadirecteur bij
de NVWA: “Met de Horeca inspectiekaart geven we
mensen een keuzeperspectief;
consumenten én bedrijven.”

Cultuur
De grootste belemmering bij open data is meestal overheidscultuur, denkt El Fassed. “Weinig risico’s nemen, geen
fouten durven maken. Ik merk ook dat men soms bang
is dat informatie verkeerd wordt opgepikt: ‘Hierbij hoort
duiding, een verhaal; iemand anders kan die data heel
anders interpreteren.’ Dát is een gegeven”, verzekert hij. “De
samenleving wordt steeds horizontaler. Een kritische houding naar de overheid hoort daarbij: ‘Geef mij de data maar,
ik hoef je duiding niet.’ De overheid moet leren los te laten.”
Open data worden vaak nog gezien als hobbyproject of
als innovatie, constateert El Fassed. “Anno 2015 mag je verwachten dat dit gewoon geregeld is. Aan de kosten ligt het
niet. Het kost weinig extra geld. Het behandelen van WOBverzoeken is veel duurder.”
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Ontwikkelen
Het traject om te komen tot openbaarheid van de
inspectiegegevens is complex, vertelt Meijer: “We kunnen
niet zomaar zeggen: hier hebben we de gegevenssets uit de
inspecties, die zetten we op de site en dan zijn we klaar.”
Nolde: “We leggen de prioriteit bij een goede pilot en het
ontwikkelen van een kader dat goed uitvoerbaar is.” Bij
het openbaar maken van de resultaten van lunchrooms is
intensief samengewerkt met Horeca Nederland en de Consumentenbond. Die balans is belangrijk, benadrukt Meijer: “Je
wilt consumenten een goed keuzeperspectief bieden, maar
ook recht doen aan de ondernemers. Het zijn wel serieuze
belangen en daar gaan we zorgvuldig mee om.” Voldoende
draagvlak bij zowel ondernemers als consumenten is een
voorwaarde voor de effectiviteit, vult Nolde aan. “Als ondernemers er niets in zien, gaan ze er niet naar handelen. Als
de consument het niet begrijpt, bereik je ook weinig. Het
moet ook voor de media interessant genoeg zijn.”
Vakjargon
Meijer: “Je begint met inspectierapporten voor en door
vakmensen met bijbehorend jargon. Die moeten op een juridisch correcte manier worden omgezet in informatie die voor
een leek in één keer duidelijk is.” Daarmee ben je er echter
nog niet. Die nieuwe vorm vraagt om nieuwe keuzes. “Wanneer vinden we iets groen, wanneer oranje, of zelfs rood?
En wat doe je met bedrijven waar je al een tijd niet bent
geweest? Dat soort vragen waren in de oorspronkelijke vorm
van een inspectierapport niet nodig.”
Ook de Tweede Kamer mengt zich in de discussie, vertelt
hij. “Er zijn bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt over de
betekenis van de kleur rood. Bij de huidige versie van de
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kaart betekent rood dat het bedrijf nog open kan zijn, maar
daar we hebben ingegrepen. Dat gaat worden: rood betekent
‘sluiten’. Daarom passen we de scoringssystematiek nu aan.”
Leerschool
Nolde kijkt terug: “We merken dat het een leerschool is.
Het dwingt ons om meer van buiten naar binnen te kijken
naar onze processen. Openbaarheid is een enorme trigger
om de eigen werkprocessen te uniformeren en te moderniseren.” Het zorgt ook voor onvoorziene veranderingen. “Zat er
voorheen niemand te wachten tot de inspecteur terugkwam,
nu bellen bedrijven op dat ze liefst morgen een herinspectie
willen: ‘Ik wil van die kleur af’. De snelheid waarmee je een
herinspectie kunt doen, wordt cruciaal.”
Met het openbaar maken van de resultaten wordt ook
het eigen handelen transparanter. “Consumenten gaan er
gewoon van uit dat wij ervoor zorgen dat alles altijd goed is.
Het beeld is dat we overal meerdere keren per jaar komen,
terwijl we bij sommige groepen bedrijven maar één keer per
vijf jaar komen. De capaciteit is immers beperkt en de NVWA
werkt risicogericht. Er ontstaan dan ook discussies over wat
de minimale inspectiefrequentie is.”
Slim organiseren
De spelregels voor de horeca kunnen grotendeels hergebruikt worden bij de andere domeinen. “Je hebt dan nog wel
te maken met andere wetgeving, andere bedrijven en andere
inspecteurs; maatwerk blijft nodig”, waarschuwt Meijer. “We
zullen onze informatiesystemen er ook op moeten inrichten”, vertelt Nolde. De NVWA is een aantal jaren geleden
ontstaan uit een fusie van drie inspectiediensten, en heeft
nog te maken met een erfenis aan oude informatiesystemen.
“We krijgen maar één keer de kans om de nieuwe systemen neer te zetten. Dat doen we dan wel meteen voor alle
domeinen.”
Dit jaar worden meer horecagegevens openbaar gemaakt.
Zo komen visafslagen en slachterijen aan bod. In 2020 wil de
NVWA op alle toezichtdomeinen inspectieresultaten openbaar maken en deze als open data beschikbaar stellen.
WOB
Een remmende factor voor uitbreiding is nog wel de
administratieve procedure bij het openbaar maken van
gegevens via de WOB, zegt Meijer. “De minister van VWS
heeft onlangs een wijziging in de Gezondheidswet naar de
Kamer gestuurd. Als deze wordt aangenomen wordt de procedure om inspectiegegevens openbaar te maken een stuk
makkelijker.”
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Een e-Resident kan:

Groeten uit Estland
De republiek Estland is het eerste land dat
e-Residency aanbiedt. Daarmee kan iedereen
ter wereld een digitale identiteit verkrijgen
en een bedrijf beginnen. Gevestigd in
Estland. Maar waarom zou je dat willen, en
wat wil de Estse overheid hiermee bereiken?
Door Dirk Jan van der Wal

E

stland ziet zichzelf als voorloper
en voortrekker van het gebruik
van IT-hulpmiddelen in de relatie
tussen burgers, bedrijven en overheid. Niet geheel onterecht. Zo kun je
bijvoorbeeld nergens ter wereld zo snel
– online – een nieuw rechtspersoon
registreren: binnen 18 minuten! Dat
Guinness World Record heeft Estland te
danken aan het bouwen van een Digital
society, ondersteund door de bijbehorende infrastructuur: e-Estonia.
In plaats van een enkel, allesomvattend centraal systeem te bouwen
heeft Estland een open, gedecentraliseerd systeem gemaakt dat verschillende diensten en databases met elkaar
verbindt. De flexibiliteit die door
deze open opzet ontstaat maakte het
mogelijk om door de jaren heen nieuwe
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componenten van de Digital society te
ontwikkelen en toe te voegen.
Voor de burgers in Estland is het
de normaalste zaak van de wereld om
tijdens verkiezingen hun stem uit te
brengen vanuit het comfort van de
eigen huiskamer: in 2014 heeft maar
liefst één op de vijf kiesgerechtigden
digitaal gestemd. De inwoners van Estland hebben duidelijk veel vertrouwen
in de beveiliging van e-Estonia. Estland
heeft de digitale zaken blijkbaar goed
op orde. Misschien dat daarom de
cyberdefensietak van de NAVO zich hier
heeft gevestigd.
Digitale identiteit
Om het online stemmen mogelijk
te maken heeft iedere Est een door de
overheid uitgegeven, controleerbare
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en beveiligde digitale identiteit. Een
identiteit die je ook gelijk voor andere
zaken kunt inzetten, bijvoorbeeld voor
het digitaal tekenen van juridisch bindende overeenkomsten, het verstrekken van recepten voor medicijnen,
het doen van belastingaangifte of het
mobiel betalen voor parkeren. Daarbij
gaat het de Estse overheid natuurlijk
niet alleen om het gemak voor hun
burgers en ondernemers. Het achterliggende doel is ‘het creëren van een sterkere economie, een betere maatschappij en een mooiere toekomst’.
Met het eerste van die drie doelen
in ogenschouw is het niet verwonderlijk dat Estland in december 2014
e-Residency heeft opengesteld voor
de hele wereld. Niet alle diensten zijn
beschikbaar en over één ding is Estland

2.0

• digitaal documenten en contracten tekenen
• de authenticiteit van getekende
documenten verifiëren
• documenten versleutelen en
veilig versturen
• binnen een dag, online, een
bedrijf in Estland starten of
registreren
• dit bedrijf vanaf waar dan
ook ter wereld beheren
• elektronisch bankieren en
geld overboeken
• online belasting aangeven
in Estland

heel duidelijk:
e-Residency is
geen staatsburgerschap. Het
geeft ook geen
toegangsrecht
tot Estland of de
EU. Als e-Resident
krijg je wel een
digitale identiteit
en een mooi pasje.
De diensten die
beschikbaar zijn voor
de kersverse e-Resident
zijn er duidelijk op
gericht ondernemers aan te trekken.
Een bedrijf oprichten, contracten sluiten en betalingsverkeer. En belasting
betalen natuurlijk. Op de site waarmee
Estland e-Residents werft staat heel
fijntjes opgemerkt dat bedrijven geen
belasting betalen over hun inkomsten,
enkel over de winstuitkering aan aandeelhouders. E-Residents lopen wel een
behoorlijk risico om uiteindelijk dubbele belasting te betalen; e-Residency
is immers een volledig nieuwe juridische status waarover (nog) in geen
enkel internationaal verdrag afspraken
zijn gemaakt om die dubbele belasting
te voorkomen.
Ondanks die onduidelijkheid waren
er in januari 2015 al meer dan 10.000

aanvragen uit
225 landen. De meeste
aanvragen kwamen vanuit Finland.
Pekka Saikkonen, een ondernemer en
bestuurslid van de Finnish Small Business Entrepreneurs Association, verwacht dat met e-Residency het aantal
Finse bedrijven in Estland in de loop
van 2015 zal verdubbelen. Dat zou
betekenen dat zo’n 27.000 bedrijven
op deze manier virtueel verhuizen.
Grote aantallen
Op het politieke vlak blijft het
ondertussen opmerkelijk stil over deze
ontwikkeling. Het zijn met name de
economiejournalisten die het op de
voet volgen. De vraag is of dat terecht
is: Estland wil zelf in 2025 het magische getal van 10 miljoen e-Residents
hebben bereikt. Dat is toch een aardige

De e-Resident moet de
economie in Estland
gaan versterken
Nummer 16 - oktober 2015

Voor de beveiliging wordt
gebruikgemaakt van een
2048-bit versleutelde
publieke sleutel. Een doorsnee pc
heeft 6,4 quadriljoen jaar nodig
om die te kraken.

digitale volksverhuizing naar een
land met circa 1,2 miljoen inwoners.
Het ontbreekt de Esten zeker
niet aan moed: los van de technische
uitdaging voor het uitbouwen van de
infrastructuur en het op peil houden
van de beveiliging zal er hard getrokken moeten worden aan de fiscale
verdragen om er ook een financieel
succes van te maken. En wat betekent dit voor het functioneren van de
democratie in de republiek Estland?
Er is weliswaar een strikte scheiding
tussen staatsburger en e-Resident,
waarbij de laatste geen stemrecht
heeft, maar met 10 miljoen zullen
die in 2025 een enorme economische
en daarmee politieke machtsfactor
vormen.
Ook e-Resident worden? Via http://eresident.gov.ee/ kan iedereen die dat
wil zich registreren.
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UW WEGWIJZER NAAR PERSOONLIJKE
EN EFFICIËNTE SCHULDHULP
iSamenleving Schuldkompas

Het
kan
beter
Het kan beter
L

aatst nam ik voor Open State Foundation (OSF) de onlangs afgeronde
rijksbrede data-inventarisatie onder de
loep. Een traject waar ook Open State zich
actief voor heeft ingezet. Zo’n rijksbrede
inventarisatie is bijzonder: na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is Nederland het derde land dat binnen alle ministeries op zoek is gegaan naar datasets
die open kunnen, met als uitgangspunt:
alle overheidsdata moeten open tenzij...
OSF is dan ook enthousiast over deze
eerste stap en tegelijk kritisch. Ons eerste
oordeel: we zijn goed op weg, maar er kan
nog meer bij, en vooral: het kan beter!

De oorzaak van schulden is voor iedereen anders. Dat vraagt om een unieke, persoonlijke aanpak.
Hoe kan uw gemeente haar schuldhulpverlening afstemmen op de persoonlijke omstandigheden?
Voorkomen is daarbij beter dan genezen, maar hoe pakt uw gemeente dat aan?
PinkRoccade Local Government biedt uitkomst met iSamenleving Schuldkompas: een softwareinstrument waarmee u op basis van een integraal klantbeeld iedereen kan helpen op weg naar

In totaal 548 datasets zijn op het
moment van schrijven online te vinden.
Als we kijken naar welke ministeries het
meeste aanbieden, dan steekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met kop en schouders boven de
rest uit. Het ministerie van Buitenlandse
Zaken loopt achter; het opent een matige
3 van de 57 datasets. De ministeries van
Veiligheid en Justitie, Algemene Zaken en
Defensie ontbreken geheel in de inventarisatie. Bovendien zijn lang nog niet
alle aangeboden data op het portal data.
overheid.nl te vinden. Dat is jammer.
Voor de vindbaarheid van open data is
een centrale plek essentieel.

schuldhulp op maat. Persoonlijk, efficiënt en exact volgens de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Zeker weten dat uw gemeente een schuldhulpverzoek binnen vier dagen in
behandeling neemt en een dringend geval binnen drie dagen? iSamenleving Schuldkompas
stroomlijnt niet alleen de ketensamenwerking, maar ook de interne processen.
Benieuwd hoe uw gemeente haar schuldhulpverlening persoonlijker en efficiënter kan maken?

Corline van Es
Programmamanager bij
Open State Foundation

Daarnaast is het opvallend dat belangrijke datasets als het Handelsregister en
aanbestedingen niet open zijn. Juist dergelijke data maken een rijksbrede inventarisatie relevant. Nederland is omringd
door landen die hun handelsregister
hebben geopend. In België, het Verenigd
Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken

Neem contact op via info.prlg@pinkroccade.nl.

Innoveren doe je samen

E s

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Nummer 16 - oktober 2015

is informatie over bedrijven gratis op te
vragen. Dat is niet alleen transparant,
het is ook eerlijk. We betalen immers als
belastingbetaler én als ondernemer mee
aan de KvK.
Ook aanbestedingen en gunningen
vormen een wezenlijk onderdeel van een
open overheid. Op dit moment is niet
na te gaan welke aanbestedingen door
wie, wanneer, voor welke bedragen zijn
gewonnen. Op tenderned.nl zijn alleen de
laatste 25 tenders terug te vinden. Het is
niet mogelijk in te zien of iedereen een
gelijke kans krijgt om mee te dingen naar
grote tenders.
In het Financieele Dagblad van 10
juli gaf minister Plasterk aan dat hij
hoopt op een cultuuromslag binnen de
overheid met het aanbieden van open
data. Overheden zouden volgens hem uit
zichzelf meer data moeten gaan delen.
Mooi, denken wij, maak ambtenaren zelf
eigenaar van het openingsproces! De wijze waarop de data op dit moment worden
getoond laat namelijk een bewerkelijk
en foutgevoelig proces zien waarbij door
het team van BZK Excel-sheets worden
verzameld. Wij pleiten voor een online
dashboard waarop continu de voortgang
van de openstelling wordt bijgehouden.
Project Open Dashboard uit de VS is hiervan een prachtig voorbeeld. Hier wordt
op visuele wijze het openstellen, maar
ook het gebruik van de data bijgehouden. Zichtbaar resultaat voor collega’s en
publiek, dat zou volgens ons passen bij
die cultuuromslag waar Plasterk op doelt.
www.openstate.eu
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Brabanthub
over de MOOC
Brabant aan te sluiten bij deze beweging. Het biedt voor de provincie een
unieke kans om (organisatie- én regionale) innovatievaardigheden te verdiepen, netwerken te verstevigen en impact te vergroten. Met deelnemen
aan U.Lab 2.0 hoopt de provincie op systemisch niveau haar veranderpotentieel te ontwikkelen én te benutten.
In het boek Source van Joseph Jaworski, een van de grondleggers van
Theory U, wordt het belang voor de regio treffend verwoord: “Wil de regio
zijn volle economische, maatschappelijke, spirituele en milieubewuste
potentieel benutten, dan dient men voor al die vraagstukken die onze
samenleving aangaan niet langer naar oplossingen te zoeken via de oude,
‘technische’ paradigma’s. Het bedenken of herstructureren van strategieën

Brabanthub
‘Transforming Business,
Society and Self’ is een
wereldwijde cursus
én dialoog van
edX.org over het thema
vernieuwing. Met de
Brabanthub doet de
provincie Brabant
mee als facilitator van
de cursus en van de
dialoog.
Door Simoon Fransen
Beeld Dreamstime
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U

.Lab 2.0 is een MOOC, een Massive Open Online Course: een
omvangrijke, gratis, digitale opleiding. U.Lab 2.0 is te volgen via
edX.org. Het unieke van U.Lab 2.0 is dat het een mix is van offline en
online leren. Naast het online traject bieden over de hele wereld spontaan
georganiseerde ‘hubs’ de gelegenheid om samen te oefenen en te werken.
Innovatie all the way: leren op een vernieuwende wijze, in dialoog met
letterlijk de hele wereld over het thema vernieuwing.
Het U-proces is oeroud en is door het Presencing Institute verder tot
‘verandermodel’ ontwikkeld. Theory U beschrijft een proces van fundamentele verandering. Eerst ‘de diepte in’ om vervolgens met behulp van deze
inzichten stapje voor stapje tot actie over te gaan.
U.Lab 2.0
De eerste U.Lab (initiatief van MIT en EDx) vond begin dit jaar plaats.
Het bleek een verpletterend succes. Er waren 30.000 deelnemers; er ontstonden 350 hubs en er waren vooral heel veel ‘veranderaars’ die elkaar
vonden en de magie ervoeren van samen werken en leren op zo’n grote
schaal. Dit werd buitengewoon voelbaar in de livesessies.
Er werd digitaal verbonden. Met duizenden anderen die vanuit diverse
landen, culturen, professies en intenties willen bijdragen aan verandering.
Om steeds complexer wordende problemen op economisch, sociaal en ecologisch gebied van antwoorden te voorzien.
Brabant doet mee!
Enthousiast geworden over deze opzet besloot de provincie Noord-
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We gaan een nieuwe leervorm met
elkaar verkennen. Digitale leer- en
werktechnieken (digitale leeromgeving, ontmoeten via Skype, livelessen
via video) verder exploreren. We gaan
nieuwe verbindingen leggen en vele
veranderinitiatieven in de samenleving
samenbrengen, versterken en verankeren. We willen hiermee het ‘netwerkend
werken’ een stap verder brengen. Deelname is een must voor iedereen
die bezig is met verandering
in de samenleving. Een kans
voor iedereen die sociale
innovatie beoogt en in netwerken werkt. We nemen
de tijd om stil te staan bij
wat er op ons af komt en
waar dat om vraagt.

goes U.Lab 2.0
volstaat niet langer, ook het heroverwegen en herinterpreteren van onze
oude mentale modellen is niet meer voldoende. De oplossingen van deze
systemische problemen liggen op een veel dieper niveau. We dienen de
collectieve wil, moed en energie te ontwikkelen om onze overtuigingen
en gewoonten te veranderen. Daartoe dient men voortdurend met elkaar
in gesprek te zijn – met open geest en open hart – en creatief te denken
op een veel dieper niveau dan waartoe we in het verleden bereid waren.”
Dit is dus de basis voor het voeren van een dialoog met partners bij een
beleidsvraagstuk. Bij uitstek een vaardigheid van de ambtenaar in de
netwerksamenleving.
Offline ontmoetingen en verdieping
Via BrabantHub wordt de deelname gehost door het organiseren van
een gezamenlijke leerervaring met collega’s en partners. Wekelijks ontmoeten cursisten elkaar om te reflecteren op de lesstof en om samen aan
projecten te werken.

*Voor meer informatie over Brabanthub: zie iBestuur | Ambtenaar 2.0
nummer 12 (oktober 2014)
Lees meer over de online cursus (MOOC) ‘Transforming Business, Society and
Self’: bit.ly/ulab20
Wil je de activiteiten rondom U.Lab 2.0 van de Brabanthub volgen? Kijk dan
op de Facebook-groep #UlabNB of op twitter via @brabanthub
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‘Waarom zou ik meedoen? Ik heb het al zo druk.’ Misschien wel juist daarom! We hebben
het hier namelijk over vertragen om te
versnellen. Een van de principes van
het U-proces. We kennen allemaal de
‘half-affe verandertrajecten’. Theorie
U verklaart deze en maakt het mogelijk
om door te pakken en waar te maken.
Door te verbinden. Van zowel partners
als projecten. Door taal, werkvormen en
ervaringen.
Wij zien in deze MOOC, in U.Lab 2.0,
in het U-proces, in onze eigen #UlanNBhub een prachtkans om deze zoektocht
samen aan te gaan. Om dialoog met
de regio op te starten. Te verkennen
waar wij samen toe in staat zijn als het
gaat om het vinden van antwoorden op
vraagstukken waar onze samenleving
voor staat. En door dit samen leren uit
het klaslokaal te verplaatsen naar de
straat voorzien we vele nieuwe initiatieven, lessen en de totstandkoming
van wellicht heel mooie verhalen.
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Juist papier beperkt!

