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Geen college van B&W zonder bestuurlijke fantasieën over slim
beleid, duurzaamheid en lokale democratie. Tot structurele smart city-toepassingen heeft
dat echter nog nauwelijks geleid, zo leest u in de Smart Cities-special in dit magazine.
Het onderwerp is complex en ongrijpbaar. Neem de schaal: iedereen met een smartphone
is in zijn uppie deel van het Internet of Things. Een smartgrid waar iedereen flexibel
energie aan kan leveren vereist organisatie en regelgeving op Europees niveau. Waar staat
de gemeente in dat universum? En wie moet het voortouw nemen: de leveranciers? Voor je
het weet zit de gemeente in een smart vendor lock-in. En houd vooral de menselijke maat
in het oog, want wees eerlijk, technocities als Songdo en Singapore; zou u er willen wonen?

iBestuur Congres 2016

Dutch iDesign | iOntwerp voor een slimmer Nederland
Woensdag 20 januari 2016 | De Woonindustrie Nieuwegein
Het iBestuur Congres 2016 gaat over de digitale overheid in de
21ste eeuw. U ziet met eigen ogen 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 hun visie op en ervaringen met het
werken aan onze iSamenleving te delen. Vanuit de kracht van
Dutch iDesign - het Nederlandse antwoord op een volwassen
informatiemaatschappij - en aan de hand van concrete
oplossingen en inventief iOntwerp inspireren zij om samen
te werken aan een slimmer Nederland dat internationaal
vooroploopt.

En hoort u hoe Nederland een voortrekkersrol kan innemen in de
ontwikkeling van een ‘Smart Europe’. Zo leggen we de basis voor
een aantrekkelijk Nederlands kennis- en ondernemersklimaat
waarin ‘Smart People’ optimaal tot hun recht komen.

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 uitnodigingsverzoek
doen. Vertegenwoordigt u een ICT-organisatie, dan komt u in aanmerking voor een betaalde kaart à € 700,-. Leden van Nederland
Op woensdag 20 januari 2016 opent De Woonindustrie haar deuren ICT betalen € 350,- (vrij van btw). Er is een beperkt aantal kaarten
voor bestuurders die vorm geven aan de (i-)samenleving. Onze
beschikbaar.
samenleving ontwikkelt zich razendsnel tot een ‘Smart Society’.
De overheid moet daarop inspelen door zich steeds meer digitaal
Meer weten
te organiseren als een ‘Smart Government’. Tijdens het iBestuur
Op de website www.ibestuurcongres.nl vindt u steeds meer informatie
Congres krijgt u handvaten in de vorm van ‘Smart iDesign’ om
over programma en sprekers. Uw vragen kunt u altijd stellen via
slim en samen digitale diensten vorm te geven.
info@ibestuurcongres.nl.

Smart city: iedereen heeft het erover, maar wat is het? Burgers en
bedrijven die de overheid rechts inhalen? Misschien. De overheid worstelt met een online
ID, en ondertussen logt iedereen overal in met zijn Facebook-account. Of is smart city een
hip label waaronder oud beleid en bestaande producten worden vermarkt? Vast.
Vooralsnog is de smart city vooral een onomkeerbaar evolutionair gevolg van alles
doordringende technologie die steeds meer kan en bijna niets meer kost, en de dataexplosie die dat oplevert.

Zoals zo vaak komt de oplossing uit onverwachte hoek. Schiedam en PostNL
experimenteren met een smart city-toepassing met een menselijke maat. De bezorgers
van PostNL vormen de ogen en oren, of toepasselijker: de sensoren, van de wijk. Vuilniszak
náást de container of een hondendrol op de stoep? Pieter Post w’appt een fotootje naar
de gemeente. Loopt die postbode natuurlijk wel een dikke kans om bij zijn volgende
bestelronde een draai om zijn sensor te krijgen. En toch wordt dit misschien wel de eerste
breed geïmplementeerde smart city-toepassing. PostNL wil zijn netwerk in ieder geval
graag uitrollen naar andere gemeenten.
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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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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Capgemini [50], Centric [52],
CGI [40], Everest [88], IBM
[86], KPN [20], Pegasystems
[18], PinkRoccade [42]

5

> Strijd te
gen
onderbuikg het
evoel

E-overheid en i-samenleving onder één dak

Simone Roos:

‘Ambtenaren
Simone Roos
(1964) volgde op 1 september
2014 Jaap Uijlenbroek op als
Directeur-Generaal Organisatie
en Bedrijfsvoering Rijk van
het ministerie van BZK.
Zij is de beoogd DG van
het nieuwe directoraat
Overheidsorganisatie
(DGOO). Roos was vanaf
2009 lid van de Raad
voor de rechtspraak.
Daar was zij verantwoordelijk voor onder
andere HRM/MD,
organisatieontwikkeling en het Landelijk Dienstencentrum
Rechtspraak. Roos
startte na haar rechtenstudie in 1987
haar loopbaan bij
het ministerie van
Binnenlandse Zaken.
Daarna werkte zij bij
VNG, in de private
sector en bij OCW.
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moeten gaan
bewegen!’
Rijksambtenaren komen onvoldoende van hun plaats. Minister
Blok wil hun mobiliteit vergroten. Tegelijkertijd reorganiseert
het ministerie van BZK. Wat betekent die reorganisatie voor
de aansturing van de ICT en de digitale programma’s? En is bij
ICT-functies niet zozeer een gebrek aan flexibiliteit, maar aan
deskundig personeel het grote probleem?

R

Door Fred van der Molen
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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ijksambtenaren zijn honkvast. Meer dan een kwart (27,6 procent)
heeft minstens tien jaar dezelfde baan; de uitstroomcijfers zijn erg
laag (4 procent) en van alle rijksambtenaren stapte in 2013 minder dan 1
procent vrijwillig over naar een andere rijksorganisatie. Tegelijk is bijna
een op de vijf (18,7 procent) ontevreden over zijn functie, zo blijkt uit de
mobiliteitsbrief van minister Blok.
Volgens de minister is meer personeelsmobiliteit noodzakelijk om de
rijksoverheid wendbaar en kwalitatief op niveau te houden. Als ik niets
doe, zo schrijft Blok aan de Kamer, dan verslechtert dat. Het rijkspersoneel
vergrijst namelijk en juist oudere werknemers komen niet van hun plek.
De ambtenaar moet kortom gaan bewegen. Dat is ook een van de uitgangspunten bij de interne reorganisatie op het kerndepartement van BZK
op de Turfmarkt in Den Haag.
Een van de vier kwartiermakers voor die reorganisatie is DG OBR
Simone Roos. “We reorganiseren niet om het reorganiseren. We hebben ons
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Als de reorganisatie bij het ministerie van BZK is
afgerond (april 2016) wordt Roos directeur-generaal
van het nieuwgevormde directoraat Overheidsorganisatie (DGOO), dat dan bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Directie Ambtenaar & Organisatie
• Directie Inkoop, Facilitair & Huisvestingsbeleid Rijk
• CIO Rijk
• Directie Informatiesamenleving & Overheid
• Logius
afgevraagd of onze structuur ondersteunend is aan de doelen
die we willen bereiken. De conclusie was van niet. Voor een
deel werkt de huidige structuur juist belemmerend. Hoewel
we ook een taakstelling hebben, gaat deze reorganisatie
niet primair over bezuinigen, maar heeft die een inhoudelijk
doel: beter bestuur en een betere overheidsorganisatie. We
willen bijvoorbeeld sneller kunnen inspelen op de maatschappelijke actualiteit. Als bij een volgend kabinet ineens
onderwerp X meer prioriteit krijgt en Y minder, moeten we
ons daar snel op kunnen instellen door met formatie te
schuiven.”
Hoe gaat u die flexibiliteit in de organisatie gestalte
geven?
“Door een aantal acties. Allereerst door schotten weg te
breken. In de nieuwe structuur valt de formatie niet meer
onder een DG, maar onder de SG. We werken allemaal bij
hetzelfde concern, dat is de boodschap. Ten tweede gaan we
een flexpool opzetten waar zo’n 10 procent van de formatie
in wordt ondergebracht. Zo creëren we een flexibele schil
met mensen die op actuele maatschappelijke projecten of
programma’s kunnen worden ingezet. We hebben nu ook wel
een projectenpool, maar die is erg klein. Ten derde gaat tij-

meer vanzelfsprekend dat je veertig jaar op dezelfde plek zit.
Het werk verandert. Maar ik zeg er steeds bij: zie dit niet
als bedreiging, maar als een kans. Iedereen houdt zijn baan
en salaris, maar moet zich wel oriënteren op ander werk. We
zijn in december begonnen met een grote matchingoperatie, waarbij we eerst alle nieuwe functies in de toekomstige
organisatie hebben vastgesteld en vervolgens elke medewerker de gelegenheid geven zijn voorkeur uit te spreken voor
twee of drie plekken, uiteraard binnen zijn huidige functiegroep. We zijn gestart bij de top – daar gaan we van drie
naar twee beleids-DG’s – en vervolgens naar de managementlagen daaronder. Zo weet iedereen welke baas hij krijgt als
hij op een bepaalde functie inschrijft. We ondersteunen dat
oriëntatieproces met informatie op ons intranet en andere
activiteiten zoals een matchingmarkt, begin vorige maand.
Vervolgens gaan we in rondes die matching uitvoeren. Op 1
maart weet iedereen waar hij aan toe is; op 1 april moet de
nieuwe organisatie een feit zijn.”
Daar zal niet iedereen blij van worden.
“Natuurlijk zal niet iedereen naar zijn voorkeurplek kunnen gaan of op zijn plek kunnen blijven. Maar ik heb ook
mensen gesproken die al heel lang op een dossier zitten en
die nu heel originele keuzes maken. Gewoon omdat ze aan
het denken zijn gezet. Anderen zullen wellicht na een tijdje
zeggen: dat pakt toch goed uit, het was achteraf wel een
kans. Arbeidssatisfactie is natuurlijk heel belangrijk. We
streven ernaar zo veel mogelijk alle werknemers op een plek
te krijgen die bij hen past.

We willen sneller kunnen inspelen op
de maatschappelijke actualiteit
dens deze reorganisatie iedereen van zijn huidige stoel af en
wordt opnieuw gematcht. Dat kan zijn op de huidige stoel of
op een andere.”
Wat betekent dat concreet voor de 1200 ambtenaren van
het departement?
“Dat ze moeten gaan bewegen. In deze tijd is het niet
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Ik zeg er wel bij dat we ervoor moeten waken dat kennis
verdwijnt. Ook in de brief merkt minister Blok op dat er een
balans moet zijn tussen doorstroming en het behouden van
specialistische kennis. Te veel mobiliteit is juist weer contraproductief voor een organisatie. Mobiliteit vergt ook niet in
elke organisatie dezelfde aanpak. Met name uitvoeringsorganisaties hebben personeel met zeer specifieke kennis.”

Het streven naar meer mobiliteit gaat bij BZK samen
met een grote reorganisatie. Leidt dat niet tot een lange
periode van verlamming en verminderde productiviteit?
Iedereen is met zijn eigen plek bezig. Onderwerpen vallen
tussen wal en schip.
“Feit is dat reorganisaties veel energie kosten van veel
mensen. Daarom moet je nooit veranderen om te veranderen.
Binnen de beleidskern van BZK is dit een grote verbouwing,
maar die is echt nodig. Bovendien is dit een goed moment:
de bewindslieden zitten er al een tijdje, de volgende verkie-

alle rollen bij mij: eigenaar, kadersteller en leidinggevende.
Nu is de SG eigenaar, ben ik kadersteller en zijn de opdrachtnemers ondergebracht bij de DG Rijksvastgoedbedrijf en
bedrijfsvoering Rijk. Veel zuiverder dus. Maar ik zeg erbij:
‘Hoe je het ook organiseert, er zijn altijd gebieden waarbij
je met andere takken van de rijksorganisatie moet samenwerken.’ Zo sta ik er ook in. Je werkt bij het concern Rijk. Ik
ben er niet om mijn eigen BV op te tuigen.”
Nog even terug naar het personeelsbeleid. U wilt amb-

Ik zeg er steeds bij: zie dit niet als
bedreiging maar als een kans
zingen duren vermoedelijk nog een tijd.
In zo’n woelige periode moet je er inderdaad voor zorgen
dat onderwerpen niet blijven liggen. Dat is voor ons zeker
een aandachtspunt. Je moet bij elk dossier bovendien zorgen
voor een warme overdracht.”
Wat betekent de reorganisatie voor alle onderdelen en programma’s van en voor de e-overheid?
“We maken aan de huidige versnippering binnen het
ministerie een eind. Alle e-onderwerpen komen onder één
dak bij het nieuwe directoraat Overheidsorganisatie (DGOO).
Daarbij gaat het zowel om de inzet van ICT bij de overheid
als om de rol van de overheid in de i-samenleving. Ik word
daar de DG van, vanaf 1 april 2016. Onder mij valt dus straks
de CIO Rijk [waar ook het onafhankelijke BIT is ondergebracht, red.], de directie Informatiesamenleving en Overheid
en de uitvoeringsorganisatie Logius.
Ik merk nu al in de kwartiermakersfase welke synergievoordelen dat geeft. Ik zit in het Nationaal Beraad en in de
ambtelijke commissie Digitale overheid en kan daar de hele
e-kolom van BZK vertegenwoordigen. Alles komt samen en
ik merk nu al dat dit een goede weg is. De lijnen tussen bijvoorbeeld de Digicommissaris en de CIO Rijk worden korter.
Dat is ook goed voor programma’s als Digitaal 2017, e-ID en
e-Veiligheid.
Een andere verbetering is dat de aansturing van onze
shared service-organisaties wordt gewijzigd. Voorheen zaten
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tenaren in beweging krijgen. Maar is het probleem met
ICT-personeel niet veeleer dat ze niet bij de overheid wíllen
werken? Alle campagnes als ‘Werken voor Nederland’ ten
spijt?
“De ICT-arbeidsmarkt is inderdaad een groot zorgpunt.
In de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Elias
hebben we daar ook veel aandacht aan besteed. Met de
instelling van het BIT alleen komen we er natuurlijk niet. De
deskundigheid op zowel het gebied van opdrachtgeverschap
als van het eigen personeel moet omhoog. Het BIT moet op
termijn overbodig worden.
Maar het is daarnaast een enorme uitdaging om deskundige ICT’ers aan te trekken en vast te houden. Dat is een
onderwerp waar we zwaar op gaan inzetten, maar waarvan
we ook weten dat we het niet zomaar oplossen. We moeten
aan ons imago werken, de communicatie verbeteren, een
aantrekkelijke werkgever zijn en nog intelligenter personeelsbeleid voeren om ook deze doelgroep te ‘boeien en binden’. We moeten ervoor waken dat we binnen de rijksoverheid met elkaar concurreren door steeds tegelijk in dezelfde
vijver te vissen. We hebben nu al met I-Interim een flexibele
pool met specialisten. Die wordt uitgebreid van 100 naar
200. Maar we moeten het algemener gaan organiseren dat
ICT’ers makkelijker kunnen overstappen van de ene rijksorganisatie naar de andere. De overheid is voor ICT’ers echt
een heel uitdagende en aantrekkelijke organisatie om voor
te werken.”
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Den Haag - 27 januari, 3, 10, 17 februari

Smart Cities

Den
Haag - xx, xx, xx, xx maand
Mastercourse
Smart City
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. De Smart City als antwoord
op maatschappelijke en technologische
uitdagingen.
27 januari

Smart Cities - de contouren
Albert Meijer • Slimme stad, blije burger?
Ben van Lier • Technologie in perspectief

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

3 februari

Stimuleren van economische
ontwikkeling
Frank van Oort • Kansen en bedreigingen
Brian Benjamin • Praktijk in gemeente Den Haag
10 februari

Nieuwe vormen van mobiliteit
Frans Tillema • i-Mobility
Marit de Jong/
Laurens Lapré • Slimmer organiseren
11 februari

Smart Cities - de bestuurlijke aanpak
Maarten Schurink • Gezonde verstedelijking
Case • nog in te vullen
Alles over het programma op
www.ibestuur.nl/academie

Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse
(4 bijeenkomsten) bedragen 1150 euro. Tot 11
januari 2016 geldt een vroegboekkorting. U
betaalt dan slechts 950 euro.
Indien u verhinderd bent of een thema beter bij
de dagelijkse praktijk van een collega aansluit,
kunt u zich op een of meerdere avonden door een
collega laten vervangen.

Registreren moet
N

ederlanders zijn niet zo enthousiast over bestanden waarin
gegevens over hun doen en laten worden
opgenomen. Het trauma van de Tweede
Wereldoorlog geeft nog steeds basis aan
de angst voor het in foute handen vallen van informatie die tegen de bevolking kan worden ingezet. Zo ging het
landelijke elektronische patiëntendossier jammerlijk ten onder en hebben we
nog steeds geen breed inzetbaar veilig
instrument voor digitale authenticatie
en identificatie. Natuurlijk snappen we
de principiële discussie. Maar het is geen
houdbaar standpunt meer in een tijd
waarin iedereen zoveel sporen in de digitale wereld achterlaat dat ontkennen van
je bestaan en vluchten zonder herleidbaar
te zijn niet meer denkbaar is. Big Brother
is al lang onder ons en vluchten voor
registratie kan niet meer. Deze ontwikkelingen vragen wel om regelgeving en dat
gaat Nederland te boven.

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.

H e e s

Marijke van Hees
Zelfstandig ondernemer en
raadslid Enschede
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Internationaal terrorisme neemt
inmiddels zodanige vormen aan dat we er
met zijn allen knap last van hebben dat
we geen betrouwbare registraties hebben
van wie zich ophouden in Europese landen. Ik vraag me af of het niet tijd wordt
dat we een draai maken naar een Europese oplossing voor eenduidige digitale
identificatiemiddelen. En een verplichte
digitale registratie van iedereen op
Europees grondgebied voor alle nationaliteiten die daar verblijven. In deze tijd
dringt het beeld van de volkstelling ten
tijde van de geboorte van Jezus zich op.

Dat moet tegenwoordig anders kunnen.
We hebben het afgelopen jaar grote
stromen vluchtelingen op drift gezien die
veiligheid zoeken in Europa. We hebben
moeite die op te vangen en de verdelingsvraagstukken beginnen al met de
vraag: met wie hebben we te maken? Nu
hebben de mensen best vaak papieren bij
zich waaruit blijkt wie zij zijn en welke
nationaliteit zij hebben. Ze hebben ook
meestal een mobiele telefoon en onderhouden via sociale media nauwe contacten. We hebben eigenlijk een registratie
nodig die voor deze mensen betekent dat
zij toestemmen in het delen van informatie met Europese instanties over hun achtergrond, verblijfplaats, maatschappelijke
participatie en plannen voor de toekomst.
De uitvoering van die registratie is
gebaat bij een goede procedure aan de
Europese grenzen. Een systeem waarbij
mensen elementaire gegevens afgeven om
digitaal vast te leggen zodat men snel
en adequaat mensen kan identificeren.
De huidige stand der techniek maakt
een Europees registratiesysteem met
een decentrale uitvoering doenlijk. De
gemeenten hebben er belang bij, want zij
voeren de internationale afspraken uit en
moeten zorgen voor opvang, woningen,
onderwijs, zorg en werk.
Vluchten voor registratie is niet meer
van deze tijd; het benutten van informatie
die mensen ook nog zelf kunnen bijhouden is een koers die we moeten inzetten.
Informatie krijgen en geven is een recht
en een plicht van elk mens in Europa.
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K I N G

Vele projecten maken de
Digitale Agenda 2020

Jan Westmaas, burgemeester van Meppel
en voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I). Foto:
De Beeldredaktie

Hoe gaat het met het realiseren van de ambities die zijn verwoord in
de Digitale Agenda 2020? Er loopt momenteel een grote hoeveelheid
projecten, die allemaal bijdragen aan het voornemen van gemeenten
om veel meer samen te doen, vertelt Jan Westmaas, burgemeester
van Meppel en voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en
Informatiebeleid (D&I).

V

eel van die projecten vallen onder
de paraplu van KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, onderdeel van de VNG. Westmaas
noemt er een paar: de Pilotstarter waar
gemeenten veelbelovende pilots kunnen
aanmelden en samenwerking met andere
gemeenten kunnen starten. De collectieve aanbesteding telefonie. Leveranciersmanagement en de Softwarecatalogus.
Een aanpak waarmee pilots voor digitale
dienstverlening die bruikbaar zijn voor
andere gemeenten, kunnen worden opgeschaald. De Visitatiecommissie Informatieveiligheid, waar bestuurders volgens
het principe van de peer review bij andere
bestuurders langsgaan.
Eerste succes
Zo op het oog is het een wirwar van
projecten waar weinig lijn in te ontdekken is, behalve dat ze allemaal bijdragen
aan het versterken van gemeenten. Deze
manier van werken is echter essentieel
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om ervoor te zorgen dat de ambities
van de Digitale Agenda daadwerkelijk
worden gerealiseerd, benadrukt Westmaas. “We starten als VNG geen grote
projecten, maar haken grotendeels aan
bij wat er al bij gemeenten gebeurt.
Dat zijn vanzelfsprekend dingen die
heel dicht bij gemeenten staan en die
snel tot resultaten leiden. Deze aanpak
vergroot het bewustzijn dat we dit als
gemeenten samen moeten doen.” Dat
bewustzijn noemt hij het eerste succes van deze aanpak: “Het bewustzijn
dat je het samen moet doen was lang de
grootste uitdaging voor gemeenten. In
een eerder interview met iBestuur stelde
ik dat gemeenten niet moeten zeuren
over autonomie in het kader van ICT,
omdat het overgrote deel van het werk
dat gemeenten doen overal hetzelfde is.
Dat besef is nu gelukkig stevig geland bij
alle gemeentelijke bestuurders in Nederland. Daarom kunnen we met de Digitale
Agenda 2020 aan de slag.” In juni 2016,

op de volgende algemene ledenvergadering van de VNG, zal de commissie D&I de
eerste resultaten rapporteren.
Een goed verhaal
Welke obstakels kwam de commissie D&I het afgelopen halfjaar tegen?
Westmaas zegt dat hij liever spreekt over
hindernissen. “Zoals die bij een concours hippique. Over hindernissen kun
je namelijk heen springen, als je een
goed paard hebt. In ons geval: een goed
verhaal.” Dat goede verhaal is de Digitale
Agenda 2020. “Dat komt omdat digitalisering nu eens niet vanuit de techneuten
is opgeschreven, maar vanuit de mensen
die er bij gemeenten mee bezig zijn en
er verantwoordelijk voor zijn. Dat maakt
het een krachtig verhaal, dat bestuurders
begrijpen en waar ze achter staan.”
Hindernissen komt de commissie
uiteraard tegen. Zo leven er bedenkingen bij leveranciers van gemeentelijke
software over de door VNG-KING inge-

zette weg van leveranciersmanagement
en standaardisatie. “Ik zie echter ook
daar bewustwording dat het anders kan.
De markt is momenteel erg in beweging,
met nieuwe toetreders, gemeenten die
samen oplossingen ontwikkelen en in de
cloud aanbieden en nieuwe toepassingen
die gebruikmaken van open data. Het

gemeenten niets wordt opgelegd. “We
zeggen nooit ‘gij zult’, want het werkt
alleen als gemeenten zelf overtuigd
zijn. Een beetje structuur is echter wel
nodig om alles wat momenteel beweegt
richting te geven”, zegt Westmaas. Hij
doelt op de diverse overlegstructuren die
zijn ingericht om bijvoorbeeld veelbe-

Wij zeggen nooit ‘gij zult’, maar een
beetje richting geven is wel nodig
zijn ontwikkelingen die de vendor lock-in
doorbreken waarvan in deze markt sprake
is. Een van de redenen om de Digitale
Agenda 2020 op te stellen was deze vendor lock-in tegen te gaan.”
VNG-keurmerk
Het past bij de werkwijze van de VNG
en dus ook van de commissie D&I dat
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lovende pilots bij gemeenten te kunnen
opschalen.
“We hebben een gemeentelijk
portfolio-overleg en als VNG criteria
vastgesteld waaraan pilots moeten voldoen om geschikt te zijn voor gebruik
door andere gemeenten. Deze manier van
werken wordt momenteel onderzocht,
onder meer met de pilot digitale verhuis-

applicatie en de pilot digitale aangifte
overlijden. Blijken deze pilots succesvol
en geschikt voor brede opschaling, dan
gaan we dat doen via de governancestructuur van de VNG. Dan stelt het bestuur ze
uiteindelijk voor en stemt de algemene
ledenvergadering erover. Hoe dat precies
zal gaan weten we nog niet, want we
gaan als VNG gemeenten niet voorschrijven welke processen en toepassingen ze
moeten gebruiken. Misschien komt er
een soort certificering, een ‘goedgekeurd
door de VNG’-keurmerk voor dit soort
diensten en werkwijzen.”
Eén benchmark
Het is een manier om structuur te
brengen in het soms overweldigende aanbod van pilots, producten en diensten.
Zoals de VNG deed met de benchmark
Waarstaatjegemeente, vertelt Westmaas:
“Er bestonden allerlei vergelijkingssites
van gemeenten, van diverse organisaties. Dat hebben we gelijkgetrokken in
één benchmark: Waarstaatjegemeente.
nl. Zo’n soort beweging is het, hier moet
je aan denken bij zo’n keurmerk.” Al met
al stelt Westmaas content te zijn over
de voortgang in het afgelopen halfjaar.
Tijdens het Nieuwjaarscongres van VNGKING, op 14 januari 2016, gaat hij verder
in op de voortgang en aanpak van de digitalisering en de Digitale Agenda 2020.
Ook spreekt hij over dit onderwerp op
het iBestuur Congres 2016.
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Ten minste houdbaar tot ...
Een kastplank van
Amsterdam naar
Maastricht. Langs de
A2, 220 kilometer
lang. Zo veel papieren
archief moet nog
worden gedigitaliseerd.
Daarover gaat het hier
niet. Er is een actuelere
opgave. Ook majeur
en niet alleen voor
archiefmensen, maar
voor iedere ambtenaar:
hoe blijven nu
geproduceerde stukken
vind- en leesbaar?
Lezersvraag: uit welk jaar komen de volgende twee citaten?

Door Peter Mom
Beeld Dreamstime

14

1. Om digitale informatie ook na jaren nog te kunnen raadplegen moeten veranderingen in programmatuur actief bijgehouden worden. Anders
dan bij informatie op papier dient bij digitale informatie al bij het ontstaan nagedacht te worden over de archivering. Anders bestaat het risico
dat informatie niet kan worden teruggevonden of in de context kan worden geïnterpreteerd. De digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale
overheden is volgens het ICTU echter niet op orde.

2. Goede archivering van digitale documenten is absoluut
noodzakelijk. Enerzijds voorkom je ermee dat je steeds opnieuw
het wiel moet uitvinden, want je zorgt dat kennis beschikbaar
blijft. Anderzijds vormt een digitaal archief een belangrijk deel
van de verantwoording van een overheidsorganisatie, net als
het ‘ouderwetse’, maar nog onmisbare papieren archief. […]
Het onderwerp digitale duurzaamheid staat op de agenda.
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Antwoord: het eerste komt uit een brandbrief van
gemeente-, waterschaps- en provinciebestuurders van 2 april
2015, waarin ze hun collega’s oproepen (‘voorkom digitale
dementie’) om ‘in actie te komen om de kwaliteit van de
archivering en informatievoorziening te verbeteren’, het
tweede is uit een jaarverslag van ICTU en wel een overzicht
van activiteiten uitgevoerd in 2002.
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Ambassadeur
Hillary Clinton die staatszaken per privémail
regelt, Ivo Opstelten die het bonnetje van de Teevendeal niet kan vinden: twee voorbeelden van gebrekkig informatiemanagement waarmee Robert Wester
van het AIDO-project voor decentrale overheden
illustreert hoe nodig actie op het vlak van duurzame
toegankelijkheid is. Hij ziet evenwel ook ‘positieve
ontwikkelingen’, zoals Open Overheid en Digitaal
2017. “Daar kunnen wij bij aansluiten.”
De AIDO-brandbrief van april 2015 annonceerde de benoeming van oud-burgemeester Maria
Wiebosch-Steeman tot ‘ambassadeur voor archiefinnovatie’, met wie bestuurders in gesprek konden.
Volgens Wester is ze ‘behoorlijk actief bezig geweest’
bij regionale bijeenkomsten en bestuurlijke overleggen. Op de Archief 2020-website vermeldt haar
‘agenda’ vier bijeenkomsten in september en drie
in november. AIDO wil niet alleen attentie voor het
onderwerp mobiliseren, maar ook ‘handelingsperspectief’ bieden om die in beleid te verankeren. Dit
voorjaar, een jaar na de brandbrief, komt er een
tussenrapportage.

In 2002 stond digitale duurzaamheid dus op de agenda,
dertien jaar later is de digitale dossier- en archiefvorming
niet op orde.
Complex
“Tja, de overheid is wat traag”, reageert Anouk Baving
die dat verklaart met de complexiteit van de materie, die
‘veel voorbereiding, expertise en samenwerking’ verlangt.
Baving werkt bij het Nationaal Archief als programmamanager van Archief 2020, een vierjarig innovatieprogramma van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat
in 2013 is gestart en nu dus zijn laatste jaar is ingegaan. Ze
moet traagheid ombuigen naar een breed verankerd en diepgaand besef van urgentie, dat organisaties vervolgens ook
tot adequaat handelen brengt. OCW heeft er 9 miljoen euro
voor over, 8,2 miljoen voor het landelijke programma, acht
ton voor decentrale initiatieven, waarvoor VNG, IPO en UvW
het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO)
hebben opgetuigd.
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Het programma wortelt in een ‘Archiefvisie’, die toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW) en minister Piet
Hein Donner (BZK) medio 2011 publiceerden, en een daarop
gebaseerd ‘Archiefconvenant’, dat minister Jet Bussemaker (OCW) eind 2012 sloot met de koepels van gemeenten,
provincies en waterschappen. Vier maanden later lag er een
programmaplan met vijf ‘programmalijnen’.
De meeste aandacht is tot nu toe uitgegaan naar digitale
duurzaamheid. Van 121 opgestarte projecten dragen 51 hieraan bij. “Dat onderwerp staat inmiddels aanzienlijk hoger
op de agenda”, zegt Baving, die daarmee tevens wil aangeven dat de aandacht bij de start nog onvoldoende was. Toen
werd digitale duurzaamheid ook meteen geassocieerd met
‘e-depot’, een voorziening voor opslag van digitale documenten. “Maar wij vonden niet dat we succes zouden boeken
met alleen een e-depot. Het gaat om werkende mechanismen: informatie moet er niet alleen in, maar vooral ook uit.
We spreken daarom liever van duurzame toegankelijkheid
dan van digitale duurzaamheid. We bouwen geen infrastructuur, we bouwen een netwerk van organisaties en trachten
die in positie te brengen om de juiste dingen te doen, bijvoorbeeld nieuwe diensten ontwikkelen om digitaal materiaal te ontsluiten.”
E-depot
Kiezen om primair op awareness, organisatie en samenwerking in te zetten kon ook doordat OCW kort na aanvang
van Archief 2020 het programma Digitale Taken Rijk begon,
dat Nationaal Archief en Regionale Historische Centra (voorheen de provinciale vestigingen van het toenmalige Rijksarchief) een digitale infrastructuur moet bezorgen, waarop die
organisaties tot eind 2016 aansluiten. Een e-depot maakt
daarvan deel uit. Baving wil haar doelgroep eind dit jaar zo
ver hebben dat ze ook kunnen aansluiten op een e-depotvoorziening: de landelijke dan wel een eigen voorziening, zo
mogelijk ingericht in samenwerking met andere organisaties.
Dat ‘zo ver hebben’ gebeurt onder meer door standaardisatie. Baving noemt het beschikbaar komen in 2014 van het
Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO),
dat toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van informatie
moet standaardiseren. “Het is geënt op het rijksmodel. Daarover is met decentrale overheden overeenstemming bereikt.
Nog een slag verder zou een generiek profiel voor alle overheden kunnen opleveren.”
Metadata
Lokale overheden wordt aangeraden TMLO te implementeren in hun informatiesystemen. Dit advies geeft aan dat

digitale duurzaamheid/duurzame toegankelijkheid geen zorg
is van het archief alleen of kan wachten tot een dossier is
gesloten, maar al aandacht behoeft bij de totstandkoming
van elke brief, memo, e-mail, webtekst, rapportage, beleidsnota, geluidsopname, video, database en waarin de overheid
verder nog informatie vastlegt of binnenkrijgt. Dat impliceert een noodzaak tot samenwerking en afstemming met
het informatiemanagement en ICT en via die disciplines met
iedereen die actief is in het primaire proces. Zo wordt niet
alleen het conserveren van informatie gediend, maar ook
(wat Archief 2020 nadrukkelijk als opdracht beschouwt) de
transparantie van de overheid.
Stukken moeten op enig moment worden overgedragen
aan het archief, maar voordien ook toegankelijk zijn, niet
alleen voor de overheid zelf, ook voor burgers en bedrijven.
De termijn voor overbrenging naar het archief is twintig
jaar. “Maximaal twintig jaar”, benadrukt Baving. “Het mag
ook eerder.” Ze vraagt zich af waarom overheden kiezen voor
zo laat mogelijke overbrenging. Wellicht omdat de Archiefwet veel ruimer is dan de Wet openbaarheid van bestuur. Na
overbrenging zijn er minder uitzonderingsgronden die de
openbaarheid beperken. Overheden kunnen echter bij overdracht nog wel openbaarheidsbeperkingen stellen. Baving
spreekt in dit verband van ‘perverse prikkels’ die de transparantie niet bevorderen.
Gevoelig punt
Daar duurzame toegankelijkheid het hele overheidsopereren raakt, is het opmerkelijk dat het voor de bedrijfsvoering verantwoordelijke departement, Binnenlandse
Zaken, nog wel meeschreef aan eerdergenoemde Archiefvisie, maar geen convenantpartner is en evenmin met OCW
co-opdrachtgever voor Archief 2020. “Bij de start hebben
we wel geprobeerd tot samenwerking te komen. Dat is niet
gelukt.” Een gevoelig punt, waarvoor de programmamanager
verder verwijst naar de ‘Mid-term review Archiefconvenant’
door bureau Ecorys, dat daarover in september rapporteerde.
Het beleidsteam (met daarin de convenantpartners) noemt
al in het begin, aldus Ecorys, ‘de afwezigheid van BZK bij de
programmasturing een gemiste kans’. Er zijn wel contacten
in verband met andere programma’s, ‘maar aansluiting op
het hoogste niveau is er niet’, wat aanleiding is voor ‘zorgen
over de samenhang’. Het aantreden van een Digicommissaris
is ‘een steun in de rug’, maar ‘intensievere communicatie
tussen OCW en BZK is nodig om het onderwerp blijvend op
de agenda te houden’.
Baving heeft contact met het programma Digitaal 2017
en de Digicommissaris. “Investeren in dienstverlening…
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Loket aan de voorkant… Wij proberen wel te weten te
komen: wat gebeurt daarachter, kunnen we er straks ook
nog bij?” Ze kijkt er een beetje zuinig bij, alsof ze er niet
erg van overtuigd is. Het onderwerp, luidt de hoofdlijn van
haar boodschap, verlangt een plek midden in de e-overheid
en hoort bij iedereen tussen de oren. Gevraagd naar knelpunten noemt ze ‘beter een brug slaan naar de informatiesector en het primaire proces’ als eerste.
Eerdere programma’s
Ander aandachtspunt met hoge prioriteit: borging van de
programmaresultaten, zodat de gegenereerde dynamiek na
december niet inzakt. We houden Baving voor dat in 2002
bij ICTU de (BZK-) programma’s Testbed Digitale Bewaring en
Taskforce Digitale Duurzaamheid liepen, waarbij de teksten
om risico’s duidelijk te maken en aandacht voor het probleem te mobiliseren veel gelijkenis vertonen met passages
in materiaal van Archief 2020. “Het in beweging krijgen
van bestuurders en managers van (decentrale) overheden
en archiefinstellingen om krachtig en slagvaardig met het
vraagstuk van duurzame digitale toegankelijkheid van
overheidsinformatie aan de gang te gaan blijft een grote uitdaging”, stelde Ecorys vier maanden geleden. De verwijzing
naar begin eenentwintigste eeuw brengt Baving tot eerder
geciteerde vaststelling over traagheid bij de overheid. Toch,
de programma’s zijn niet helemaal voor niks geweest. Zo
heeft ‘testbed’ de kiem gelegd voor het landelijke e-depot.
Tien jaar na het rapport ‘Een dementerende overheid?’
(over het risico van informatieverlies door digitalisering)
kwam in november de Erfgoedinspectie met de publicatie
‘Onvoltooid digitaal’ (over de kwaliteit van digitale archieven
bij de rijksoverheid). Een waarneming: “De zorgdragers blijven, in z’n algemeenheid gesproken, achter bij het op orde
brengen en houden van hun digitale archieven. De symptomen hiervan zijn bekend: digitale systemen zijn niet ingericht voor duurzame bewaring, er is vaak sprake van hybride
archivering, deels digitaal en deels nog in papieren dossiers,
en zorgdragers hebben onvoldoende overzicht van de digitale
informatie en van de systemen waarin zich digitale archiefbescheiden bevinden. Hierdoor worden op een deel van de
digitale archiefbescheiden de archiefwettelijke bepalingen
niet toegepast. Hetzelfde geldt voor de digitale informatie
op centrale schijven en in de e-mailomgeving en voor data
in registratiesystemen.”
Anouk Baving: “We zouden na 2016 nog makkelijk twee
jaar kunnen doorgaan. Maar met té lang doorgaan verlies je
aan effectiviteit. Eens ben je uitgepilot. Dan moet je gewoon
aan de slag.”
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P e g a s y s t e m s
Tien principes voor
de ING-wasstraat

Met tribes en squads
de processen te lijf
ING is al een tijd bezig de processen te
vereenvoudigen vanuit het perspectief van
de klant, met multidisciplinaire teams. Een
recente reorganisatie geeft die aanpak een extra
dimensie. Hoe je met ‘tribes’ en ‘squads’ de
snelle veranderingen kunt bijbenen.
Sinds het voorjaar van 2015 is bij ING een groeiend aantal
zelfsturende teams
aan het werk. Naar het
voorbeeld van organisaties als Spotify en
Netflix is ING bezig een
wendbare en innovatieve organisatie te
worden, zonder al te
veel hiërarchie. “De
afdelingen marketing,
formulemanagement,
productmanagement
en IT zijn geïntegreerd in zogeheten tribes met een gezamenlijke doelstelling die wordt uitgevoerd door zelfsturende multidisciplinaire teams die we squads noemen”, legt Merijn Rijsdijk
van ING uit. Hij heeft zelf de rol van ‘chapter lead’ en houdt zich
bezig met de ontwikkeling van expertise binnen squads in de
tribe Business Lending, oftewel zakelijke kredietverlening.
Zelfsturing
De nieuwe organisatievorm leidt volgens Rijsdijk tot minder
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obstakels en overdrachtsmomenten en tot meer zelfsturing – en
dus motivatie en passie – bij medewerkers. Dat maakt het ook
mogelijk nieuw talent binnen te halen in de digitaliseringsslag.
Eigenlijk is hiermee de agile/scrum-werkwijze, die al gangbaar
is in ICT-projecten, doorgetrokken naar het organisatieniveau.
Deze volledig nieuwe manier van werken is een radicaal,
maar logisch vervolg op het ‘wasstraatprogramma’ waarmee met
de agile-benadering klantprocessen al enkele jaren zijn aangepakt. Vanuit een tiental principes (zie kader) worden processen herontworpen en vervolgens gerealiseerd. Vooropstaat dat
bestaande processen niet zomaar worden gedigitaliseerd, maar
dat eerst een ‘droomproces’ wordt bedacht. “Je moet voorkomen dat je de organisatie intact laat, terwijl die ontstaan is vanuit een manueel handelen dat niet meer bestaat. Het is eerder
van buiten naar binnen denken.”
Keten bij elkaar
De wasstraatwerkwijze is nu verplaatst van een projectorganisatie naar de nieuwe reguliere organisatie die uit een dertiental tribes en zo’n tweehonderd squads bestaat. Of de overheid
daaraan een voorbeeld kan nemen? Rijsdijk: “Als je echt de klant
centraal wilt stellen en naar eenvoudiger processen wilt, ontkom
je er niet aan om de hele keten bij elkaar te zetten. Dat betekent
in ieder geval multidisciplinaire teams. Maar ik denk dat het
voor de overheid vooral belangrijk is om regie en eindverantwoordelijkheid voor een proces op dezelfde plek te beleggen.
Met bevoegdheden om besluiten af te dwingen. Het succes van
ons wasstraatprogramma is in mijn optiek, naast het multidisciplinair samenwerken, dat op een gegeven moment ook iemand
de baas wordt over een proces en zegt ‘we gaan rechtsaf’.”

Technologie is zeer belangrijk, vertelt Rijsdijk. “We zijn op
dit moment ‘omnichannel’-dienstverlening aan het inrichten,
waarbij hergebruik van generieke componenten een belangrijke
rol speelt. Door eenvoudig hergebruik kun je sneller en goedkoper processen veranderen en digitaliseren. Binnen Business
Lending moeten we bijvoorbeeld in elk proces ratings van onze
klanten opvragen. Dat soort services moesten we vroeger elke
keer opnieuw bouwen.
Overheid
“Banken spelen in op de trend om via meerdere kanalen op
consistente wijze te communiceren en stellen de klantbeleving

centraal”, zegt Jan Willem Boissevain, senior account executive van Pegasystems. “Burgers en bedrijven verwachten
van de overheid een vergelijkbare dienstverlening. Als dit is
gerealiseerd, zullen zij ook massaal digitaal gaan richting de
overheid.”
In de snel veranderende financiële wereld met ‘fintechs’
(nieuwe concurrentie voor de banken) en verdere digitalisering
is de mate waarin ING in staat is snel te handelen en vernieuwen allesbepalend, denkt Rijsdijk. “En daar heeft IT absoluut
een heel belangrijke functie in. Maar met alleen IT kom je er
zeker niet. Het is een combinatie.”

Presentatie op iBestuur Congres 2016
Smart Society | iOntwerp voor een slimme samenleving
Wat kan de overheid leren van de banken?
Hoe regel je dat de dienstverlening volledig via het digitale kanaal is af te handelen en dat er meteen efficiënter wordt
gewerkt? Er is een bedrijfstak die daar al ruime ervaring mee
heeft: de banken. Net als bij de overheid is de uitdaging om
de klantgegevens in verspreide IT-systemen te gebruiken in
het contact met klanten. ‘De klant centraal’ gaat verder dan
bestaande processen digitaliseren. Het gevaar is dat je historisch gegroeide manuele processen digitaliseert, terwijl je
met digitalisering juist heel nieuwe dingen kunt.
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Merijn Rijsdijk, Chapter Lead Digital Business Transformation bij ING Nederland, vertelt samen met Jacqeline van Wees,
Manager Sales van Pegasystems, over de weg naar volledige
digitale dienstverlening en de parallellen die kunnen worden
getrokken met een digitale overheid.

19

p a r t n e r

K P N

Op elk moment en vanaf elke plaats zoeken
overheden en burgers informatie, het liefst realtime.
Stroomvoorziening is daarbij vaak de bottleneck,
want zonder stroom is een permanente verbinding erg
kostbaar. Met de introductie van het LoRa-netwerk
van KPN is er nu een betrouwbaar energie-efficiënt
draadloos netwerk voor Internet of Things (IoT).

Internet of Things:

tastbaar dankzij LoRa
D

“

ankzij LoRa is IoT de hype voorbij en eindelijk
concreet”, zegt Jacob Groote, Vice President Mobile
Operations bij KPN.
In stripverhalen komen de meest onwaarschijnlijke scenario’s aan bod. Superhelden die de wereld redden of pratende
dieren: het kan allemaal. Toch kan ook de getekende werkelijkheid gelijk zijn aan het echte leven, hoe onwaarschijnlijk
dat soms lijkt. Zo zag Jacob Groote kortgeleden een Sigmundcartoon over LoRa, waarin een scheefhangend schilderij aangaf
dat het graag weer recht gehangen wilde worden. “Natuurlijk
was het een strip met een knipoog”, zegt Groote. “Maar met
het nieuwe Low Power Long Range-netwerk van KPN (afgekort
LoRa), kan een sensor echt aangeven dat het schilderij scheef
hangt. LoRa maakt het namelijk mogelijk om miljarden objecten
en apparaten die weinig data gebruiken, op grote afstand met
internet te verbinden. Die verbindingen kosten bovendien heel
weinig energie: twee penlitebatterijen zijn al genoeg voor tien
tot vijftien jaar gebruik.”
Miljoenen apparaten
Internet of Things groeit enorm en biedt veel kansen om
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dienstverlening en bedrijfsprocessen te optimaliseren. In 2020
zijn volgens onderzoeksbureau Gartner wereldwijd 25 miljard
apparaten verbonden met internet. “In Nederland gaat het
om 250 miljoen apparaten. Die geven ons allemaal informatie
die het leven net even makkelijker maakt. We signaleren dat
bedrijven met name behoefte hebben aan verbindingen voor
beperkte hoeveelheden data, die weinig energie verbruiken,
maar wél groot inzicht en effect bieden. Juist dat kan met LoRa.
Apparaten die zijn verbonden met LoRa sturen of ontvangen op
afgesproken momenten berichten via het netwerk naar internet
en ‘slapen’ de rest van de tijd. Daardoor wordt er nauwelijks
energie verbruikt.”
Hulp voor de overheid
De LoRa-techniek wordt wereldwijd uitgerold. Ook in Nederland zijn er volop initiatieven. KPN onderscheidt zich op dit
gebied in Nederland. “Dat we LoRa niet gebruiken in een klein,
lokaal gebied maakt KPN uniek. Wij leveren een betrouwbaar
LoRa-netwerk voor heel het land. Neem een fiets, gehuurd op
Amsterdam Centraal, die niet wordt teruggebracht. Dankzij
een landelijk dekkend netwerk is deze overal terug te vinden,

ook wanneer de fiets zich niet meer binnen de Amsterdamse
stadsgrenzen bevindt. Wereldwijd wordt de LoRa-techniek veel
ingezet voor Smart Cities. LoRa is een facilitator om zaken die
overheden graag in Smart Cities geregeld zien, daadwerkelijk
te regelen. Want voor Smart Cities heb je altijd connectiviteit
nodig. LoRa is een zeer welkome aanvulling op alle mobiele netwerken en IoT-connectiviteit die we als KPN al leveren.”
De mogelijkheden van LoRa lijken onbeperkt. Bijvoorbeeld
een sensor die aangeeft dat een parkeervak leeg is, waarna een
routebegeleiding een bestuurder naar deze plek leidt. Of de
lantaarnpaal die zelf aangeeft stuk te zijn. En een sensor die
continu de kwaliteit van de dijk bewaakt. “Allemaal zaken die de

Dijkbewaking wil je niet
alleen daar doen waar 220 volt
beschikbaar is
overheid of andere belanghebbenden goed in de gaten willen
houden. LoRa maakt de hele informatieketen een stuk inzichtelijker en efficiënter”, aldus Groote. “Het bewaken van de dijken
wil je door heel Nederland doen, niet alleen daar waar 220 volt
uit de grond gehaald kan worden. En juist het LoRa-netwerk is
zeer geschikt voor plekken zonder stroom.”
Veel enthousiasme
De belangstelling onder overheden voor LoRa is buitenge-
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Jacob Groote,
Vice President
Mobile Operations bij KPN.
woon, zo ervaart Groote. “Er zijn overheden die naar ons toe
komen en zeggen: ‘We hebben dit probleem, kunnen jullie ons
helpen?’ Dat zijn overigens niet alleen grote steden. Tegelijkertijd zijn er ook veel particuliere partijen die een mooie oplossing
hebben bedacht en deze met ons aan de overheid willen laten
zien. We voorzien in een grote behoefte.”
Het netwerk is inmiddels live in Rotterdam en Den Haag.
In 2016 volgt stapsgewijs de rest van Nederland. “De uitrol
doen we anders dan bij het 4G-netwerk, waarbij wij de planning bepaalden. Dit keer zeggen we nadrukkelijk: ‘Gemeente
X, als jullie het LoRa-netwerk snel nodig hebben, dan rolt KPN
het direct voor jullie uit.’ Deze uitrol verloopt zeer klantgericht.
Dus starten we op de plekken waar de behoefte het grootst is.
Dat is ook waarom we in Rotterdam als eerste live zijn gegaan.
Bestuurders hebben daadwerkelijk invloed op onze planning.
Eind 2016 hebben we LoRa sowieso overal beschikbaar.”
Geen hype
Veel mensen zagen het begrip Internet of Things (IoT) als
een hype. “Met toepassingen als LoRa zijn we dat stadium definitief voorbij”, stelt Jacob Groote. “IoT is nu héél tastbaar en
zoveel partijen werken inmiddels aan de ontwikkeling van de
meest uiteenlopende applicaties. Internet of Things lost echt de
belofte in waarover lange tijd alleen werd geschreven. Het LoRanetwerk helpt daar goed bij en fungeert als een soort vliegwiel
voor de verdere ontwikkeling van IoT in Nederland.”
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Postcode
V e r h o e f

Postcodeperikelen
in Ierland
E

OMGEVINGSDASHBOARD

Bevorder de zelfredzaamheid binnen
uw gemeente bij calamiteiten

en postcode, denk je, dat is een
simpel dingetje. Niets is minder waar. In juli 2015 is in Ierland een
soort postcode ingevoerd, de Eircode. Dat
ging niet van een leien dakje: mensen
woonden ineens in een andere stad, of
zelfs provincie, en een heel vliegveld was
ineens van Limerick naar Clare verhuisd.
De brandweer en ambulance stellen dat
het ‘worse than useless’ is en gebruiken
het niet. Maar ook bezorgers zoals FedEx
en DHL gebruiken het niet omdat zij het
verouderd vinden (bij invoering!) en het
niet opzoekbaar is in satellietnavigatiesystemen of Google Maps. En voor dat
soort bedrijven was het juist bedoeld.
Maar het is toch simpel: elke straat
of deel ervan geef je een code, en via het
huisnummer kom je bij het exacte adres.
Je zorgt dat de code van begin naar eind
geografisch steeds preciezer wordt, zoals
in Nederland. Maar huizen in Ierland hebben geen huisnummer! Ai.

Chemische treinen, industriële bedrijven, opslag van gevaarlijke stoffen:
een greep uit de risico’s waarover u inwoners wilt informeren. Zeker
bij calamiteiten. Met het omgevingsdashboard geeft u inwoners online
inzicht in de risico’s in hun directe omgeving én realtime informatie bij
een incident. Zo vergroot u de zelfredzaamheid en weten de bewoners
wat ze moeten doen om zichzelf en hun naasten in veiligheid te
brengen.

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

Ga voor meer informatie naar www.centric.eu/omgevingsdashboard

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

www.centric.eu
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De wetenschap is zich ermee gaan
bemoeien. Finance professor Brian Lucey
heeft in een blog het Eircode-systeem
tot op de grond afgebrand. Je moet de
postcodes op elk apparaat downloaden,
en dat is 2 GB aan data: te veel voor de
meeste devices. De postcodes zijn random
– dus niet te onthouden – en er zit geen
check-digit op, dus verkeerd verstaan van
hulpdiensten kan leiden tot een totaal
andere locatie. De postcodes zijn geheim.
Enzovoort. Als dat allemaal waar is, dan
is het niet best.
Vanwege de enorme problemen zijn
er allerlei alternatieven bedacht. Lucey

noemt de Loc8-code, bedacht door een
oud-marineman. Die code zou geen
enkel probleem hebben en wordt reeds
gebruikt.
Pat Donnelly, een van de belanghebbenden in de ontwikkeling van de
gewraakte Eircode, brandt in zijn blog
weer het verhaal van Lucey af. De Loc8code heeft volgens hem als nadeel dat als
er een rivier door je postcodegrid heen
loopt, beide zijden van de rivier dezelfde
postcode kunnen hebben. Aan welke kant
moeten de hulpdiensten dan zijn?
Wat is waar, wat is niet waar? De Global Address Data Association stelt: “It is
most definitely not a postcode system as
most posts and postal customers envision
such systems.” Deze postcodeclub legt
uit: de eerste drie karakters zijn bedoeld
voor sorteercentra in een geografisch
gebied, bijvoorbeeld L65. De volgende
vier zijn je ‘huisnummer’, maar dan als
random string, bijvoorbeeld: F4A6. De
buren hebben volgens de GADA een
compleet andere string. Een écht postcodesysteem kent een zinnige indeling die
geografisch steeds verfijnder wordt, zoals
in Nederland.
In de stukken valt te lezen dat het
postbedrijf reeds een zeer hoge efficiëntie
heeft en dat geen enkele postcode dat
nog verder gaat verbeteren, zeker deze
Eircode niet, en ze gaan hem dan ook
niet gebruiken. Maar ze bezorgen wel bij
elk Iers huis een brief met hun Eircode
erin! Dat lijkt toch op een slechte oplossing voor een niet bestaand probleem.
Dat kan alleen bij overheden!
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iOntwerp voor een slimmer Nederland

A

nno 2016 is het iBestuur Congres een gevestigde naam:
bestuurders en beslissers in het openbaar bestuur komen samen
met boegbeelden uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij om
hun visie op onze iSamenleving te delen.
De digitale overheid in de 21ste eeuw, dát is waar het congres
over gaat. ‘Inhoud’ en ‘ontwerp’ zijn de sleutelwoorden van het
congres en komen goed tot hun recht in de inspirerende locatie De
Woonindustrie: de ideale ontmoetingsplek om te horen en ervaren
hoe de iOverheid van morgen vandaag al in de maak is. Wat is de
kracht van Dutch iDesign?
De wereld verandert sinds de digitale revolutie misschien wel
sneller dan ooit. De Smart Society ontwikkelt zich razendsnel.
De overheid staat midden in die nieuwe digitale realiteit, waarin
zelfredzame mensen worden bediend op basis van hun behoeften.
Nieuwe technieken maken een Smart Government mogelijk:
een kleine, wendbare overheid met een hoge kwaliteit van de
dienstverlening. Om dat te bereiken, werken we aan Smart iDesign:
de dynamische, modulaire blauwdruk van een slimme, verbonden
overheid en de digitale bouwstenen om dit waar te maken.
Met een toonaangevend kennis- en ondernemersklimaat
verstevigen we onze internationale economische positie en kan
Nederland met Dutch iDesign een voortrekkersrol innemen in de
Europese digitale ontwikkelingen van Smart Europe.
Maar bovenal gaat het over mensen. Smart People. Burgers zijn
handig met technologie en data en kunnen makkelijk, veilig en snel
zaken doen met de overheid. Smart People staan centraal in een
dynamische, digitale omgeving die makkelijk meebeweegt met alle
kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen van de toekomst.
Dat is de kracht van Dutch iDesign.
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PROGRAMMA
Het programma staat als een huis. Dagvoorzitter Eppo van Nispen tot Sevenaer heet
op het podium welkom o.a. Constantijn van
Oranje-Nassau, Jeannine Peek, Ronald Plasterk en Bas Eenhoorn.
Met de festivalformule zetten we een succesvolle trend door in 2016. Het aanbod van ruim
40 sessies is verdeeld over 4 rondes en er is
een groot scala aan onderwerpen om nieuwe
perspectieven, ontwikkelingen en de trends
van morgen te signaleren. Enkele highlights:
John Schattorie vertelt over BIT en hoe het
kan helpen de slagingskans van een digitaliseringsprogramma te vergroten; in de workshop ‘Instituut voor Briljante Mislukkingen’
geeft Paul Iske zijn deelnemers een verrassende nieuwe kijk op mislukkingen; en Jan
Westmaas, de burgervader van de gemeente
Meppel, praat over het nut en de noodzaak
van samenwerken in de sessie: Dutch Design:
het Gemeente Collectief.
Naast de parallelsessies, een jaarlijks terugkerende special: Het CIO Café. In ontspannen
setting neemt een verrassende gespreksleider
de lead bij een talkshow.
Dit en nog veel meer op 20 januari bij het
iBestuur Congres 2016.
12.00 – 12.45 uur Welkom in De Woonindustrie: registratie en lunch
13.00 – 13.45 uur Opening
14.00 – 14.40 uur Parallelsessies, 1e ronde
15.00 – 15.40 uur Parallelsessies, 2e ronde
16.00 – 16.40 uur Parallelsessies, 3e ronde
17.00 – 17.40 uur Parallelsessies, 4e ronde
18.00 – 18.45 uur Afsluiting
19.00 – 20.00 uur Borrel
20.00 – eind
Dutch iDesign Diner voor
genodigden

Woensdag 20 januari 2016 | vanaf 12.00 uur | De Woonindustrie Nieuwegein

ZES DISCIPLINES

Zes disciplines vormen samen de rode draad van het iBestuur Congres 2016. Dutch iDesign omvat het hele spectrum: van burger
tot overheid, lokaal, nationaal en internationaal.

Discipline 1. Smart Society | iOntwerp voor
een slimme samenleving
De samenleving digitaliseert in rap tempo.
Wat zijn de game changers en hoe groot is de
impact?

Discipline 4. Smart Europe | Nederlands kennis- en ondernemersklimaat in Europees
perspectief
Grenzen vervagen door digitalisering. Hoe ziet
de verbinding met Europa eruit en wat kunnen
we leren van elkaar

Discipline 2. Smart Government | Slim zaken
doen met de overheid
Een moderne, digitale overheid organiseert
zich om de mens heen. Hoe ziet dat eruit en zijn
we er klaar voor?

Discipline 5. Smart People | iVaardigheden die
horen bij een iCultuur
De digitale interactie met de overheid vraagt
om nieuwe vaardigheden. Welke moeten wij ons
eigen maken en hoe houden we iedereen bij de
les?

Discipline 3. Smart iDesign | De bouwstenen
voor een iOntwerp
Welke bouwstenen heeft de digitale overheid
nodig om de iSamenleving adequaat te kunnen
blijven bedienen?

Discipline 6. Smart Partners | Bouwen aan de
iOverheid in publiek-private setting
De private partners van iBestuur werken constructief mee aan oplossingen voor de nieuwe
digitale realiteit.

Erbij zijn
Bent u bestuurder of beslisser in het openbaar bestuur, dan kunt u een
uitnodigingsverzoek doen via de website. Nederland ICT-leden betalen
€ 350,- ; de overige kaarten zijn € 700,-.(vrij van btw). Er is een beperkt
aantal kaarten beschikbaar.
Kaarten en meer informatie op www.ibestuurcongres.nl
De Woonindustrie Nieuwegein
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Vooruitblik iBestuur Congres
Dutch iDesign | sessies in de spotlight
Smart People | Instituut voor briljante mislukkingen

Durven mislukken cruciaal om te leren
Maar doe het dan wel briljant!
Paul Iske | directeur Instituut voor Briljante
Mislukkingen | hoogleraar Open Innovation & Business
Venturing | Universiteit Maastricht
Het Instituut voor Briljante Mislukkingen staat voor
een positieve houding tegenover mislukkingen. Niet alle
mislukkingen zijn briljant. Directeur Iske heeft daar criteria voor ontwikkeld: “Er is iets geprobeerd wat de moeite waard is, er zijn geen stomme
fouten gemaakt, het leverde andere
resultaten op dan beoogd, maar ook
een leerervaring én een inspirerend
verhaal.” Mooi voorbeeld is Viagra,
briljant mislukt als medicijn tegen
hartfalen.
Volstrekt open
Iske houdt tijdens het iBC een
warm pleidooi voor ruimte om briljant te kúnnen mislukken. “Je wilt
voorkomen dat je in een verlamde
modus komt. Het i-bestuur moet
nu snel leren om te ontdekken wat
werkt. Mislukkingen horen daarbij.
Hoe creëer je daar ruimte en draagvlak voor? En hoe bouw je in dat
je mee leert als i-bestuurder?” De
overheid wordt nogal geremd door
de aandacht die mislukkingen in de
media krijgen. “Niet nodig”, vindt Iske. “Als je volstrekt
open bent over wat misgaat, maai je het gras weg voor
de voeten van de criticasters. Als het lijkt alsof je dingen
verbergt, zaai je wantrouwen.” Ook intern is die openheid natuurlijk van groot belang.
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Angstreductie
Om briljante mislukkingen mogelijk te maken is
tweevoudige angstreductie noodzakelijk, zegt Iske. “Als
eerste de angst om iets dat kan mislukken überhaupt te
proberen. En daarnaast de angst erover te praten als er
iets fout gaat.” Het i-bestuur kan leren van de zorg; binnenkort wordt voor de derde keer de prijs voor de meest
briljante mislukking uitgereikt. Erik Gerritsen, secre-

Dagvoorzitter Eppo van Nispen
Op vrijwel alle iBC’s was hij aanwezig als spreker.
Dit jaar is hij als dagvoorzitter uw gastheer. Energiek,
enthousiast, prikkelend. Eppo van Nispen tot Sevenaer,
directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek en onder andere voorzitter van de
ECP Big Data Denktank.
Het thema Design ligt hem nauw aan het hart. “Een
goed design is fantastisch en onmisbaar tegelijkertijd.
Het is de manier waarop je dingen tot je neemt. Design
zet de toon en kan je wereld wat veranderen. Niet
alleen tastbare zaken, design laat ook software prettig
werken.”
Natuurlijk is iBC als vanouds weer dé place to be
waar beslissers en bestuurders ‘vrij’ rondlopen en aanspreekbaar zijn. Wel is het congres in een nieuw jasje
gestoken. Bescheidener van opzet en een andere inhoudelijke focus; meer nadruk op hoe toenemende digitalisering de wereld om ons heen verandert. Dagvoorzitter
Van Nispen wil dat bezoekers zich verwonderen. “Ik
wil dat iedereen iets ter verwondering meekrijgt. Een
nieuwe gedachte of iets waarmee ze iets in hun eigen
organisatie kunnen veranderen.”

taris-generaal van VWS, is ambassadeur. Iske: “De zorg
lijkt op het i-bestuur: een complex speelveld, waar zowel
in technologie, organisatie als behandelingen grote
vernieuwingen doorgevoerd moeten worden. Je kunt
gewoonweg niet voorkomen dat wat je probeert anders
uitpakt dan je had bedacht.”

Dat hoeft hij niet alleen te doen. “We hebben een
prachtige line-up aan sprekers. Uit overheid, bedrijfsleven, wetenschap én media.” Want de dialoog tussen die
partijen staat centraler, volgens Van Nispen. “De overheid kan van alles willen en moeten veranderen om aan
te sluiten op de dynamiek in de informatiemaatschappij.
Maar dat kan ze niet alleen. De versterkende kracht zit
in de publiek-private samenwerking. We moeten gezamenlijk de verantwoordelijkheid pakken.”
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Smart Europe | Improving Citizens Service: Do not ask
what you already know

Hoe E-Government Vlaamse
levens verbetert
Geert Mareels | manager e-Government | Vlaamse Overheid
Frank Huynen | Industry executive | Public sector & Health |
Hewlett Packard Enterprise
Sinds 2007 verbiedt de Vlaamse wet agentschappen
om bij burgers en bedrijven te vragen om gegevens die de
overheid zelf in een authentieke bron beschikbaar heeft.
Magda is het centrale platform dat de uitwisseling faciliteert.
Momenteel vragen de departementen via haar 42 miljoen
keer digitale gegevens bij elkaar op en dat aantal neemt toe.
Inmiddels is een besparing van 100 miljoen voor burgers en
bedrijven gerealiseerd.
Lees verder op pagina 30
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Hoe E-Government Vlaamse
levens verbetert

Professor dr.ir. Arnold Smeulders |
directievoorzitter COMMIT | hoogleraar
informatiewetenschappen Universiteit
van Amsterdam
Albert Vlug | Partner Healthcare &
Education CGI | projectleider VIEWW

Vervolg van pagina 29
Geert Mareels is enthousiast. “Het mooie is: we verbeteren met e-Government het leven van onze burgers.
Maar ook verbetert de kwaliteit van gegevens doordat
databronnen intensiever worden gebruikt.” Huynen
vult aan: “In de backoffice zijn alle processen digitaal.
Daarmee kunnen de Vlaamse ambtenaren goed flexibel
werken.” Hewlett Packard Enterprise was IT-partner bij
de ontwikkeling van Magda.
Huynen vindt het project een heel mooi voorbeeld
van een geslaagde samenwerking tussen een overheid en
een IT-partner. “We hebben snel de toegevoegde waarde
voor de burger kunnen bewijzen.”
Automatisch recht
Iedere Belg en dus iedere Vlaming beschikt over een
eID. Dat maakt het makkelijker digitale diensten aan
te bieden. “Rechten daarop kunnen ook automatisch
worden toegekend, vertelt Mareels met enige trots.
“Veel mensen missen die rechten, vaak omdat ze het
niet weten of omdat ze niet handig zijn met formulieren.
”Een voorbeeld. “Wie na zijn achttiende op school blijft,
behoudt recht op kinderbijslag. Daarvoor moest tot voor
kort een verklaring van de school worden voorgelegd.
Maar de overheid heeft die gegevens gewoon. Die toekenning is nu een van de rechten die geautomatiseerd wordt
toegekend.”
Niet zo technisch
De sessie is voor beleidsmakers en voor wie bezig is
processen en dienstverlening te verbeteren. Het wordt
niet technisch, verzekert Huynen. “Het gaat echt over
e-Government, het beter bedienen van burgers en bedrijven en de veranderingen die daarvoor nodig zijn bij de
overheid.” Kunnen de Vlamingen ook nog wat van ‘die
Hollanders’ leren? Jazeker, zegt Mareels. “Nederland
is beter in staat lokale overheden bij onderwerpen als
basisadministraties te betrekken, bijvoorbeeld door instituten als KING. Dat is precies de stap die wij Vlamingen
nu willen maken.”
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Smart Government | Gegevensstromen
binnen de overheid

‘Geen overzicht
datakoppelingen bij overheid’
Dimitri Tokmetzis | correspondent Data & Transparantie | de
Correspondent

Smart Society | maatschappelijke impact met het nieuwe
welbevinden

ICT-wetenschap, publieke
sector en ICT-bedrijfsleven
innoveren samen:
‘Fundamentelere aanpak,
fundamentelere oplossing’
Een inspirerende sessie voor wie geïnteresseerd
is in data science en wat daarmee mogelijk is en
wordt. Voor wie geslaagde voorbeelden zoekt van
hoe de overheid innovatie kan stimuleren en voor
wie wil weten welke rol de wetenschap kan spelen
in het oplossen van actuele maatschappelijke
vraagstukken.
Fundamenteler
COMMIT brengt wetenschappelijk ICT-onderzoek, non-profitorganisaties en bedrijven samen
voor onderzoek naar baanbrekende producten en
diensten en de ontwikkeling daarvan. Smeulders
licht toe: “Programma’s schrijven, dat kan bijna
iedereen wel tegenwoordig. Kern van COMMIT is
de inbreng van ICT op wetenschappelijk niveau. De
wetenschap kijkt fundamenteler. Daarmee zijn de
oplossingen die we ontwikkelen dat ook. ICT-wetenschap, bedrijfsleven en publieke sector zijn uit hun
ivoren torens gekomen en werken samen. Zo draagt
COMMIT bij aan de versterking van de topsectoren
en de voorsprong van Nederland als kennisland.”

Zorgrelatie
Een van de sectoren waar COMMIT zich
op richt is de gezondheidszorg. Het project VIEWW (Virtual Worlds for Well-being)
richt zich op de vraag hoe thuisrevalidatie
medisch relevant kan worden. Projectleider Albert Vlug: “Innoveren in de gezondheidszorg gaat nooit alleen over techniek,
het gaat ook altijd over processen tussen
mensen. Door zorg op afstand verandert immers de relatie tussen patiënt en
behandelaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook goed naar het intakegesprek
met de fysiotherapeut wordt gekeken.”
Medisch relevant
Innovaties uit andere markten – zoals
de ‘quantified self’ en ‘serious gaming’
– worden gebruikt om virtuele werelden
voor well-being te creëren. Het onderzoek
naar hoe dat medisch relevant te maken,
is zeer grondig, vertelt Vlug. “Alles moet
gefinetuned en gepersonaliseerd worden.
Iedere persoon moet weer andere oefeningen doen voor zijn revalidatie, voor
iedere specifieke beweging wordt dus
een ander spelelement ontwikkeld. Als
de patiënt die beweging goed uitvoert,
volgt een beloning op een manier die
motiveert.”
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Tokmetzis onderzoekt met Correspondent-collega Maurits Martijn hoe
gegevensstromen bij de overheid lopen. “Niemand weet welke gegevensverzamelingen er allemaal zijn en welke gegevens worden uitgewisseld
binnen de overheid.” Tijdens het iBC laat hij resultaten van het onderzoek
zien en houdt hij een pleidooi voor overzicht en transparantie.
Januari 2015 vroeg de Kamer aan de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie om een overzicht van zogenaamde koppelingen van
databestanden bij de overheid. Tokmetzis: “VenJ gaf dat overzicht in een
weinig verhelderend Excel-bestand: onmogelijk er wat mee te doen.” Hij
ging er zelf mee verder. Vulde het aan met informatie van andere bronnen,
zoals het College Bescherming Persoonsgegevens en maakte de inventarisatie visueel op een kaartje. Vervolgens organiseerde hij een hackathon
om te kijken hoe die informatie gestandaardiseerd kon worden: wat heeft
de overheid aan informatieverzamelingen, wie is daar verantwoordelijk
voor en waarmee zijn die databases gekoppeld?
Opvallend vindt hij hoe moeilijk het is om aan de juiste gegevens te
komen. “Ambtenaren die ik spreek, zeggen: ‘Wij weten zelf ook niet wat we
allemaal verzamelen.’ De database van het CBP is verouderd: de registratie
is slecht gestandaardiseerd en er is te weinig capaciteit. Wat intussen wel
duidelijk is: er zijn veel meer databestanden dan men denkt. En dan hebben we alleen naar de ministeries gekeken.”
Spaghetti
Het onderzoek biedt een update van iOverheid (WRR, 2011), tevens
inspiratiebron voor Tokmetzis. “Dat heeft me op het spoor gezet naar
gegevensstromen te kijken.” Het WRR pleitte voor een beter beheer en een
hoogwaardigere informatiehuishouding. “Daar raken we alleen maar verder van weg”, constateert hij. “De spaghetti aan informatiestromen wordt
alleen maar groter. Het is in ieders belang dat dit transparanter wordt.
Voor ambtenaren zelf, maar vooral voor de burger. Als er iets fout gaat,
dan weet je bij welke instanties je moet aankloppen.” Sessie voor mensen
die met die overheidsdatabases werken en zij die erover beslissen.
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‘We gaan meer
gezamenlijk sturen’

Kan deze ‘policy czar’ voldoende uit de voeten met
de besturingsstructuur die nu is opgetuigd?
“We kijken de komende tijd of de sturing voldoende effectief is en waar nodig passen we het aan.
Ik maak mij er wel een beetje zorgen over dat men
kan denken dat men zelf niets meer hoeft te doen,
omdat er een Digicommissaris en een Nationaal
Beraad is. Dat risico bestaat zeker, dat men nu achterover gaat leunen. Het moet dus heel helder zijn
dat ik geen taken overneem, maar dat iedereen zijn
eigen verantwoordelijkheid heeft en houdt. We gaan
meer gezamenlijk sturen. Wat ik wel zal doen is een
ieder op zijn rol en verantwoordelijkheid aanspreken
of helpen indien dat noodzakelijk is. Dat is mijn rol
als ‘policy czar’.”

Het eerste Digiprogramma is bijna een jaar oud, het tweede komt uit in februari.
De besturing van de Generieke Digitale Infrastructuur is op orde gebracht, de gaten
in de financiering zijn voorlopig gedicht. Hoe gaat het nu verder?
Digicommissaris Bas Eenhoorn geeft een tussenstand.
Marieke Vos
U bent door het kabinet aangesteld om als overheidsbrede
regisseur een nationaal programma op te stellen voor het
op orde krijgen van de ambities, de sturing en
de financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur,
kortgezegd de GDI. Hoe ver bent u?
“Laat ik beginnen met te stellen dat mijn functie is ontstaan omdat er geen enkele afspraak was over de GDI. Er was
geen samenhangend programma en geen eenduidige financiering. Het eerste dat wij hebben gedaan in het Digiprogramma
is structuur aanbrengen. We hebben de GDI ingedeeld in vier
clusters: gegevens, interconnectiviteit en standaarden, digitale dienstverlening met alle voorzieningen die daarbij horen,
zoals de Berichtenbox, en digitale identificatie en authenticatie. Die structuur is nodig voor een effectieve besturing op de
samenhang.”
“Door deze structuur kunnen we een tweede stap maken,
namelijk het in samenhang bekijken van de keuzes die we maken
met de digitale overheid. Doen we de goede dingen? Sluiten
die aan bij waar de maatschappij behoefte aan heeft? Dat komt
terug in het tweede Digiprogramma. Overigens moet je deze
programma’s zien als een leidraad, het zijn zeker geen blauwdrukken of meerjarenprogramma’s. Technologie en samenleving
veranderen zo snel dat dát niet meer werkt.”
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U heeft ook een oplossing gezocht voor de financiering van de GDI. Wat heeft u bereikt?
“We hebben uitgerekend dat de hele overheid
op jaarbasis tachtig tot honderd miljoen euro meer
uitgaf aan de GDI dan was gebudgetteerd. De GDI
werd met allerlei kunstgrepen in de lucht gehouden en het was mijn eerste taak om dit op orde te
krijgen. Dat viel niet mee. Het kwam erop neer dat
niemand zijn verantwoordelijkheid wilde nemen en
de portemonnee trok en dat alle partijen naar elkaar
wezen voor de oplossing. Uiteindelijk kwamen we er
in het Nationaal Beraad Digitale Overheid niet uit.
Ik heb toen aan het kabinet een voorstel gedaan
en dat heeft de beslissing genomen. Het was een
Salomonsoordeel. In totaal hebben alle partijen
(de departementen, de medeoverheden en de grote
uitvoeringsorganisaties) bijgedragen om dat gat van
iets meer dan tachtig miljoen te dichten. Uiteindelijk
is het dus netjes opgelost. Het was mijn moeilijkste
opgave in het afgelopen jaar.”

U heeft 2015 dus vooral gebruikt om structuur aan te brengen
in de vele digitaliseringsinitiatieven van de overheid. Hoe ziet
die structuur eruit?
“We hebben een besturing ingericht waarbij aan de ene
kant het bij elkaar brengen van vraag en aanbod centraal staat
en waar ook inhoud, financiën en sturing in gezamenlijkheid
besproken worden. Er zijn nu regieraden per cluster die onder
meer sturen op strategische doorontwikkeling van de voorzieningen in het cluster, op samenhang tussen deze voorzieningen
en op het meer gebruiken van de voorzieningen, onder andere
door medeoverheden. Boven die regieraden staat het Nationaal
Beraad Digitale Overheid waarvan de leden gezamenlijk de visie
en aanpak voor de komende jaren bepalen, inclusief wat hiervoor noodzakelijk is, zoals financiën. Dat is het Digiprogramma.”
“Daarboven staat de Ministeriële Commissie Digitale Overheid, waar ik verantwoording aan afleg, maar waar we ook
politieke keuzes voorleggen. De GDI betreft de gehele nationale
overheid en daar zijn dus alle ministeries en medeoverheden
bij betrokken. In de Bestuurskunde heet mijn functie metabestuurder, een bestuurder met een mandaat dat rechtstreeks is
ontleend aan het kabinet. Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Metaminister klinkt niet erg aansprekend, trouwens. De
Amerikanen hebben er een mooi woord voor: policy czar. Daar
moet ik nog eens een goede vertaling voor bedenken.”

Het gat in de financiering is opgevuld. Maar hoe
voorkom je dat dit in de toekomst weer ontstaat?
Een structurele oplossing is nog niet gevonden.
“Dat klopt. Laat ik duidelijk zijn: we hebben nu
het probleem van het verleden geforceerd opgelost,
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maar de grote valkuil is natuurlijk dat precies hetzelfde opnieuw
gaat gebeuren. Dat zien we helaas alweer gebeuren en daar hebben we dus ook aan de noodrem getrokken. We hebben met de
betrokken partijen een bindende afspraak gemaakt dat men dat
gat onmiddellijk dicht.”
“Tegelijkertijd denken we na over een structurele oplossing
voor het systeem van financiering van de GDI. Het probleem met
deze investeringen is dat ze op termijn geld gaan opleveren,
omdat de dienstverlening door de overheid goedkoper wordt.
Ook beleidsvorming gaat veranderen en waarschijnlijk goedkoper worden als dit meer datagedreven gebeurt. Maar de kosten
gaan voor de baten uit en niet alle baten zullen daar vallen
waar de kosten zijn gemaakt. Daarom onderzoeken we of er in
de begroting van 2017 en verder een fonds kan komen voor de
GDI, zoals er ook een fonds bestaat voor de fysieke infrastructuur. Een fonds klinkt goed, maar het moet wel gevuld worden
en daar ligt de crux. Met die vraag zijn we nu en in het komende
jaar bezig.”
Je kunt stellen dat de problemen voor de GDI uit het verleden
zijn opgelost, maar dat biedt geen garantie voor de toekomst.
Hoe nu verder?
“We hebben een aantal flinke uitdagingen, want er moet
veel worden doorontwikkeld. Bijvoorbeeld DigiD, zodat we die
ook voor mobiel gebruik kunnen inzetten. Nu kan de overheid
geen dienstverlening via apps aanbieden, omdat men daar DigiD
niet voor mag gebruiken. Dit soort doorontwikkeling is alleen
mogelijk als we de financiering voor de GDI structureel hebben
geregeld. We zullen binnen alle budgetten van de overheid echt
ruimte moeten vinden om zo’n fonds voor de digitale infrastructuur te vullen. Dat zal helpen om vernieuwing en doorontwikkeling met elkaar sneller te kunnen realiseren.”
De overheid digitaliseert, maar de samenleving verandert in
een tempo dat vele malen hoger ligt. Hoe sluit de overheid
daarbij aan?
“Dat is een belangrijke vraag, waar we ons nu mee bezig
houden. We hebben het eerste jaar van het programma gebruikt
om overzicht te krijgen en orde op zaken te stellen. Maar het
gaat er natuurlijk niet om of je de dingen goed doet, maar of je
de goede dingen doet. Waar heeft de maatschappij behoefte
aan? Waar ligt de echte urgentie? Daar willen we achter komen,
zodat we daar energie en budget op kunnen inzetten. Als we
verwachten dat bijvoorbeeld het beter gebruiken van open data
geweldige maatschappelijke baten gaat opleveren, dan kunnen
we daar prioriteit aan geven. Ook daarvoor is weer een goede
financiering nodig.”
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Het tweede Digiprogramma, dat uitkomt in februari 2016,
draagt als titel ‘Stel mensen centraal’. U zoekt veel meer de
aansluiting bij de samenleving?
“Ja. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de overheid
aansluit op waar in de maatschappij behoefte aan is. Dat kun
je vertalen naar heel concrete vraagstukken, zoals waarom zo
weinig mensen op dit moment de Berichtenbox gebruiken. Er is
binnen de overheid behoorlijk wat discussie over of de Digicommissaris er alleen is om de interne huidige problemen met de
GDI op te lossen, of dat ik ook het perspectief kan schetsen waar
we naartoe gaan met de digitale infrastructuur. Het antwoord is
helder, wat mij betreft: ik ben geen goeroe of trendwatcher die
vergezichten kan schilderen en ik ga daar ook niet over. Maar
ik vind wel dat we als overheid moeten weten welke richting
het ongeveer op gaat, zodat we de juiste beslissingen kunnen
nemen. Zodat we bijvoorbeeld niet veel investeren in, ik verzin
maar wat, een chip voor het rijbewijs als de ontwikkelingen
gaan richting biometrische identificatie. We moeten beleid
ontwikkelen dat ondersteunend is aan de toekomstige digitale
samenleving en de rol van de overheid daarin. Het aanjagen van
beleidsontwikkeling en vernieuwing staat daarom ook in mijn
opdracht.”
Hoe vindt de overheid die aansluiting bij de snelle veranderingen in de samenleving?
“Het begint met niet meer in je eigen domein te blijven,
maar veel meer als één overheid te denken en te werken. En door
veel meer de verbinding te zoeken met burgers en bedrijven.
Burgers interesseert het niet welke overheid waarover gaat,
die willen het gewoon geregeld hebben. Het gaat om informatie en die overstijgt grenzen, zowel die van organisaties als die
van landen. In die wereld bestaan geen grenzen meer. Dat is
een heel andere realiteit waar wij nu het antwoord nog niet op
hebben, maar het is goed dat we ons realiseren dat dit wel de
nieuwe werkelijkheid is.”
“Daarom vind ik de theorie van Luciano Floridi over de
vierde revolutie zo aardig, waarin hij beschrijft hoe de mens
gaat functioneren als een relationeel wezen in een netwerk zonder grenzen. Aan de andere kant wil ik mij niet te veel verliezen
in dit soort vergezichten. Want er zijn nog veel praktische zaken
te regelen: hoe gaan we het stelsel structureel financieren, wie
gaat dat doen en hoe ontwikkelen we het stelsel verder binnen de overheid en samen met private partijen, maar vooral in
samenhang en met elkaar. Tegelijkertijd moeten we naar buiten
blijven kijken. We doen dit allemaal tenslotte niet voor onszelf,
maar voor de samenleving, voor de mensen die we centraal
stellen.”
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Digikoppeling
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Hoewel de GDI een dynamisch geheel heet te zijn dat
regelmatig kan wijzigen, zijn er het afgelopen jaar geen
nieuwe voorzieningen bijgekomen of verdwenen. Wel worden
de voorzieningen zelf ‘doorontwikkeld’ en verfijnd. Zo is er
veel gesleuteld aan DigiD om deze veiliger te maken en zijn
‘horizontale’ voorzieningen als Digipoort, Digimelding en
Digilevering verbeterd en wordt de Berichtenbox voor burgers
opgeschaald voor gebruik door de Belastingdienst.
Een uitkomst van een strategische verkenning die in 2015
heeft plaatsgevonden is dat in toekomstige ontwikkelingen de
gebruiker meer centraal komt te staan – zodat deze bijvoorbeeld
zijn eigen gegevens kan beheren.
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• Identificatie & Authenticatie: eID-stelsel, DigiD, eHerkenning,
DigiD machtigen;
• Dienstverlening: Overheid.nl, Antwoord voor Bedrijven, Digitaal Ondernemersplein, Mijnoverheid.nl, Berichtenbox voor
burgers, Berichtenbox voor bedrijven, Ondernemingsdossier,
Standard Business Reporting, eFactureren, Samenwerkende
Catalogi;
• Gegevens: Digikoppeling, Digilevering, Digimelding, Stelselcatalogus, 12 basisregistraties, Beheervoorziening BSN;
• Interconnectiviteit (& Veiligheid): Diginetwerk, Digipoort,
Certificering/PKI Overheid, Standaarden (inclusief pas-toeof-leg-uitlijst), Nora.
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Onder het Nationaal Beraad Digitale Overheid –
voorgezeten door de Digicommissaris – zijn vier regieraden
ingericht, die sturing geven aan vier clusters van GDIonderdelen. De regieraden sturen op visievorming,
doorontwikkeling, samenhang en voortgang van gebruik door
overheidsorganisaties, burgers en bedrijven. De vier clusters:
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De Generieke Digitale Infrastructuur staat voor
het geheel aan voorzieningen, standaarden
en producten die door overheden, publieke
organisaties en soms private partijen
worden gebruikt. De GDI speelt een
grote rol in het Digiprogramma van
Digicommissaris Bas Eenhoorn, die is
aangesteld om meer eenheid in het
e-overheidslandschap te helpen
realiseren.
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Samenwerken
zonder ‘heg’
RvIG, ICTU en DICTU vormen strategische alliantie
Drie grote overheidspartijen hebben elkaar gevonden. RvIG, DICTU en ICTU werken
gezamenlijk aan het definiëren, bouwen en beheren van onderdelen van systemen
rond persoonsgegevens. Met hun strategische alliantie houden ze kennis vast,
voeren ze structurele verbeteringen door en gaan er geen zaken ‘over de heg’.

H

et realiseren van belangrijke onderdelen van de Gemeenschappelijke
Digitale Infrastructuur (GDI) vergt zorgvuldigheid. Dan helpt het niet
als er discussies achteraf zijn over wat gerealiseerd is, mensen zich terugtrekken in de eigen ‘kolom’ en ‘over de heg’-gedrag vertonen, en hun essentiële
kennis na een paar jaar verloren gaat. Het besef dat de basisregistratie BRP en
aanverwante stelselapplicaties een betere aanpak verdienen bracht de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), DICTU (de ICT-dienstverlener binnen
het ministerie van EZ) en ICTU tot een strategische samenwerking. Ze willen
verder gaan dan de tot dusver gebruikelijke manier waarop de functioneel leidende partij met de ontwikkelende en de beherende partijen samenwerkt.
Zoektocht
Gevraagd naar de oorsprong van de alliantie begint Gerdine Keijzer-Baldé,
directeur van de RvIG, bij de zoektocht naar een nieuw datacenter. Dat werd
het nieuwe Overheidsdatacenter Noord, (ODC Noord) vanwege de vele persoonsgegevens waar RvIG mee werkt.
Dat was voor haar een goede ervaring. “Vervolgens zochten we een nieuwe
partij voor het beheer van de technische infrastructuur en voor het technisch
applicatiebeheer, een moeilijke zoektocht, moet ik zeggen. Uiteindelijk kwamen we terecht bij DICTU. Het heeft nog een hele tijd geduurd voordat we het
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Willem Zwalve, directeur van DICTU, Gerdine Keijzer-Baldé, directeur van de RvIG en ICTU-directeur André Regtop

technisch beheer van onze applicaties
ook konden overdragen aan DICTU. Dat
hebben we in een rustig tempo aangepakt. En wederom is dat goed gegaan,
beter dan we van tevoren hadden
gehoopt.”
Het besef dat de samenwerking nog
intensiever zou moeten, begon mede bij
gesprekken die Keijzer-Baldé had met
Hans Verweij van ICTU. “We hebben een
paar keer meegemaakt dat er stelselvoorzieningen waren opgeleverd waarop we
moesten aansluiten. En dan bleek het
gewoon niet te passen, omdat het toch
nét even volgens andere afspraken en
standaarden was opgelost. Dat soort dingen hebben we toen vaak zitten bespreken: hoe kan het nou dat wij met elkaar
in het stelsel werken elkaar zo vaak
raken, maar het dan soms nét niet werkt?
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Daar wil ik van af. Ik wil die dialoog van
tevoren voeren.”
Geen verrassingen
Die dialoog voert Keijzer-Baldé sinds
een jaar nu regelmatig met haar collegadirecteuren Willem Zwalve van DICTU (dat
niet alleen voor het eigen ministerie van
EZ de ICT-diensten levert, maar ook voor
een aantal andere ministeries) en André
Regtop van ICTU (dat voor alle overheden
systemen ontwikkelt).
“We bedachten dat het mooi zou zijn
de functionele mensen, de technische
beheerders en de partij die ontwikkelt er
samen voor te laten zorgen dat er beter
geleerd wordt en dat je niet elke keer
voor verrassingen komt te staan. Daarom
zijn we met zijn drieën om tafel gaan
zitten.”

Dit soort langjarige samenwerkingen
‘met de markt’ oplossen ligt minder voor
de hand, vinden de drie. Want dan moet
er toch om de zoveel jaar een aanbesteding plaatsvinden. “En dan kan er zomaar
weer een andere partij uitkomen”, zegt
Keijzer-Baldé. “Dat zijn onvoorstelbaar
grote en kostbare operaties.”
Kennis borgen
“Wij menen dat we met zijn drieën
serieus beter gezamenlijk producten kunnen maken voor de overheid, dan dat we
dat afzonderlijk puur vanuit onze eigen
disciplines zouden kunnen doen”, aldus
André Regtop.
Willem Zwalve benadrukt vooral het
belang van het behouden van kennis en
ervaring bij de overheidspartijen zelf.
“Voor ontwikkeling, bouw en beheer
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‘Elkaar diep in de ogen kijken’

D

rie overheidsorganisaties – Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens, DICTU en ICTU – zijn
een samenwerking aangegaan met als doel kennis
en ervaring over het integrale beheer (de ontwikkeling en exploitatie) van applicaties (en basisregisters) binnen de overheid te bundelen. Dit om de
benodigde infrastructuren en applicatielandschappen – in eerste instantie voor RvIG – zo effectief en
efficiënt mogelijk te kunnen beheren en waar nodig
(door) te ontwikkelen. Maar vooral ook om de opgedane kennis, ervaring en middelen breder binnen de
overheid beschikbaar te stellen.
In de samenwerking berust de functionele kennis en het opdrachtgeverschap bij RvIG. ICTU brengt
de kennis in omtrent de (door)ontwikkeling van
applicaties en DICTU draagt zorg voor het beheer en
exploitatie van de beveiligde infrastructuur.
Een dergelijke gezamenlijke aanpak kan op
diverse plekken zijn nut bewijzen. Directeur Willem
Zwalve van DICTU raadt geïnteresseerde overheidspartijen aan eens te komen praten. Zijn advies:
“Elkaar diep in de ogen kijken. Wil je ervoor gaan?
Wat wil je bereiken? Heb je ambities die goed in
elkaars verlengde liggen? Kun je meerwaarde definieren met elkaar?”
Zwalve denkt dat er binnen de rijksoverheid
meerdere combinaties zoals RvIG/DICTU/ICTU mogelijk zijn. “Ik zie ook wel dat we die beweging maken
met elkaar. Ik zit zelf in de CTO-raad en daar merk je
wel dat er over structurelere samenwerkingsverbanden wordt nagedacht op rijksniveau.”
De strategische alliantie van RvIG, DICTU en ICTU
kreeg het afgelopen jaar vorm. Het eerste jaar stond
vooral in het teken van het praktisch overbrengen
van bestaande ‘applicatielandschappen’ van RvIG
naar de exploitatie- (DICTU) en ontwikkelpartij
(ICTU). Binnen de alliantie zijn er governanceafspraken gemaakt en zijn de werkprocessen tussen
de drie organisaties op elkaar afgestemd. Er wordt
gewerkt aan het standaardiseren van de gebruikte
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infrastructuur en de softwarecomponenten die
worden ingezet. Ontwikkeling vindt plaats middels
de agile/scrum-aanpak, met waar nodig de bijbehorende aanpassingen in de organisaties.
In 2016 gaan de drie organisaties verder invulling geven aan deze gezamenlijke missie.
Hans Verweij (ICTU): “Onze kennis omtrent
registers, basisregistraties, koppelvlakken, architecturen en software bouwen brengen we graag mee
in deze samenwerking. Door bundeling van onze
expertise kunnen we gezamenlijk de digitale overheid versterken.”
Nico van Baarsen (RvIG): “De operationele processen lopen goed en dat biedt de mogelijkheid om
verschillende componenten binnen de alliantie meer
generiek te maken en breder in te zetten voor de
overheid als geheel. Dat bespaart kosten en leidt tot
meer uniformiteit.”
Ko Smidt (DICTU): “Via deze alliantie kan DICTU
als Shared Service Organisatie van de rijksoverheid
er nog beter voor zorgen dat gewenste registers
altijd beschikbaar zijn voor gebruik.”

van de belangrijke stelsels helpt het
natuurlijk enorm als je mensen in vaste
dienst hebt die precies weten hoe de zaak
in elkaar zit en hoe er doorontwikkeld
kan worden. Dan bereik je continuïteit,

Keijzer-Baldé: ‘Ik
wil die dialoog van
tevoren voeren’

kwaliteit en efficiëntie in de hele aanpak.
En juist voor basisregistraties is het heel
belangrijk om dat zo te doen. Werken met
eigen mensen en kennis borgen.”
Overlegstructuur
Op alle niveaus werken de drie inmiddels samen. “We hebben goed vastgelegd wat onze rechten en plichten zijn
over en weer”, zegt Keijzer-Baldé. “Het
gaat niet vanzelf, dus we hebben goed
nagedacht over welke werkzaamheden
tot het gezamenlijke deel behoren en
welke niet.” Er zijn diverse overlegstructuren ingericht en de drie directeuren
zien elkaar ten minste elke twee maanden. De verantwoordelijke managers van
de drie organisaties vormen een soort
dagelijks bestuur van de alliantie. “Daarnaast hebben we op operationeel niveau
teams waarin het feitelijke werk gebeurt.
Scrum- en beheerteams die we met elkaar
aan ontwikkeltrajecten hebben gezet in
het gezamenlijke portfolio. Zo hebben we
bijvoorbeeld een kwaliteitsmonitor op de
BRP en op de reisdocumenten. Dat is zo’n
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product dat elk jaar herzien moet worden
als gevolg van nieuwe wetgeving.”
Start of staart
Regtop meent dat een dergelijke
samenwerking al in de richting gaat van
de aanbevelingen van de commissie-Elias.
“Die wees op het falende opdrachtgeverschap. Daar zij wij juist sterk in met
elkaar, omdat we weten dat het probleem
vaak in de start zit en niet in de staart.
Dus bij de opdrachtverlening aan de kant
van de RvIG kijken we goed naar de vraag
‘begrijpen we elkaar wel goed’? Daar kun
je in zo’n strategische samenwerking de
tijd voor nemen.”
Dit soort samenwerking komt overigens niet zonder slag of stoot van de
grond, bevestigen ze alle drie. Zwalve
constateert dat ‘samenwerken’ zelf al verschillende betekenissen bleek te hebben
voor de deelnemende partijen. “Het gaat
over mensen. Je moet elkaar wel eerst
vinden. Er was nog erg de neiging te gaan
wijzen.”
Regtop weet uit eigen ervaring dat
dat niet werkt. “Als je strategisch samenwerkt, kun je wel gaan wijzen, maar je
weet dat je elkaar de volgende keer weer

Zwalve: ‘Werken met
eigen mensen en
kennis borgen’

nodig hebt. Dan komt het terug. Dan
leer je op een andere manier samen te
werken. Dat is echt een cultuuraspect. Je
moet je mensen daarop wijzen, je moet

met ze praten, het met ze doornemen. En
dat kost een tijdje. Maar het essentiële
voordeel is dat je elkaar leert kennen en
elkaar sneller begrijpt. Uiteindelijk krijg
je daardoor een beter product.”
Tijd nodig
Ook het omschakelen naar een situatie waarin de afhankelijkheid van externe
kennis is geminimaliseerd vergt tijd.

Regtop: ‘Uiteindelijk
krijg je zo een beter
product’

Regtop: “Als er een strategische alliantie
is en je weet dat je meerjarig aan elkaar
verbonden bent, kun je zeggen ‘dat doen
we dus met een kern van eigen mensen’.
Maar dat krijg je niet van vandaag op
morgen voor elkaar. Daar werk je naar toe
met elkaar.”
Marktpartijen hoeven volgens Zwalve
niet bang te zijn dat ze op deze manier
door de overheid overbodig worden
gemaakt. “De dingen waar marktpartijen
beter in zijn, moet je ze vooral laten
doen. Vanuit DICTU werken we heel intensief met marktpartijen samen. Maar als
het om structurele taken gaat, dicht bij
de overheid, heeft het geen zin met die
partijen ingewikkelde constructen aan te
gaan. Want je kunt de kennis niet borgen.
Dan ligt het voor de hand dat je dat als
overheid zelf doet. We hebben een pakket niet-strategische applicaties aan de
markt uitbesteed. Dat heeft opgeleverd
dat wij ons beter kunnen focussen op wat
we overhouden.”
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p a r t n e r

De zorg in Nederland verplaatst zich in rap tempo van de zorginstelling naar de patiënt thuis.
Dat heeft een grote impact op de patiënt en de samenleving. Communities rondom de patiënt
worden daardoor steeds belangrijker. Toepassingen met big data en het Internet of Things
versterken die communities.

B

ig data en het Internet of Things zijn twee fenomenen
die nauw met elkaar zijn verweven. Beide beloven
een betere en/of veiliger wereld. Maar wat komt er terecht
van die belofte? Albert Vlug onderzoekt als technicus en
filosoof veranderingen in het samenleven van mensen en de
mogelijkheden van nieuwe technologie. Dat deed hij voor het
Erasmus MC, als directeur bij Nictiz en nu als Director Consulting
Healthcare bij CGI. Hij vertelt dat alle data die apparaten
doorgeven via internet (Internet of Things) big data opleveren
die een schat aan informatie kan geven. Maar je moet die data
wel op de juiste manier verzamelen en analyseren. “Als je dat
goed doet, dan kun je heel veel betekenen voor de gezondheid
en het welzijn van mensen.”
Serious games
Een actueel voorbeeld is een serious game dat patiënten
ondersteunt bij hun herstelproces. Patiënten worden vaak
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Met software en een camera
met sensoren worden diverse
serious games ontwikkeld, zoals
een spel waarin de patiënt
een schaatsparcours aflegt.
Zorginstelling Aafje wil een nieuwe
game inzetten voor revalidatie;
een spel waarin de patiënt
boodschappen doet. De speler
‘fietst’, door fietsbewegingen na te
bootsen, en moet zich bijvoorbeeld
strekken om iets van een virtuele
plank te pakken. Frits van der
Velden, directeur Bedrijfsvoering
bij Aafje, zegt dat de
zorginstelling veel aandacht heeft
voor innovatieve toepassingen:
“Serious gaming is een manier
om revalidatie aantrekkelijker en
effectiever te maken. Het helpt
ons zelfs om de kwaliteit van onze
zorg bij revalidatie te borgen,
zowel binnen de instelling als bij
de cliënten thuis.”

Beeld: SPRINT, technologie die ouderen beweegt

Big data
versterkt
communities
voor zorg en
welzijn

snel ontslagen uit het ziekenhuis en gaan thuis zelf aan de
slag met de oefeningen die ze van hun behandelaar krijgen.
Vervolgens vinden ze het vaak lastig om die oefeningen op
een goede manier uit te voeren en doen ze die niet zo vaak als
eigenlijk zou moeten. Een serious game kan ervoor zorgen dat
ze de oefeningen leuk gaan vinden en dat ze spelenderwijs
gestimuleerd worden om de oefeningen goed uit te voeren.
CGI ontwikkelde binnen COMMIT/ een toepassing die
patiënten ondersteunt bij hun revalidatie thuis. COMMIT/ is
een research community van kennisinstellingen en bedrijven.
De toepassing bestaat uit een algemeen verkrijgbare camera
die is uitgerust met sensoren die de fijne motoriek heel precies
registreren. Dit wordt gebruikt om serious games te spelen die
bijvoorbeeld ondersteunen bij de revalidatie.
Analyse
Pieter Goossen, Director Consulting Healthcare bij CGI,

C G I

vertelt hoe het werkt. De patiënt staat voor de camera en
start een serious game, waarin oefeningen zijn verwerkt die
nodig zijn voor revalidatie. De camera registreert hoe de
patiënt beweegt en verwerkt dit in het spel op de televisie van
de patiënt. Alle relevante data over de bewegingen worden
verstuurd naar een platform en daar opgeslagen, waar de
behandelaar deze kan analyseren. Op deze manier krijgt de
behandelaar inzicht in de conditie en de voortgang van de
patiënt en wordt de patiënt verleid en ondersteund bij het goed
uitvoeren van de oefeningen. Goossen: “Er zit ook een sociaal
element in, want je kunt de game zodanig instellen dat je die
speelt met anderen. Bijvoorbeeld met lotgenoten, je kleinzoon
of vriendin. Dat maakt het nog leuker om te doen en zo bouw en
versterk je de community rondom de patiënt.”
Gecombineerde expertise
Vlug en Goossen leggen uit hoe het aan de achterkant werkt.
De data uit het spel worden verzameld in een big data-platform,
waar behandelaars en onderzoekers ze analyseren. Dat platform
heet CommunityCare360 en is van CGI. CGI levert ook de
benodigde analysetools. “De behandelaars en onderzoekers
weten welke informatie zij nodig hebben om de juiste conclusies
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uit de data te trekken en wij leveren de techniek en organiseren
de interpretatie van data naar informatie. Dit is echt iets wat
je in samenwerking doet en waarbij we elkaars expertise nodig
hebben”, zegt Vlug.
CGI stuurt binnen COMMIT/ een aantal projecten aan,
waarbij de technologie en de expertise van CGI verbonden
worden met de vakinhoudelijke expertise van onderzoekers
en medici. “Je kunt veel doen met big data en het Internet of
Things, als je weet hoe je het moet inzetten. Het is natuurlijk
het allermooiste als mensen er letterlijk beter van worden, zoals
in het geval van deze toepassingen voor zorg en welzijn”, zegt
Vlug. Behandelaars en zorginstellingen maken gebruik van deze
serious games en achterliggende technologie, om hun patiënten
ook thuis goed te kunnen begeleiden.

iBestuur Congres 2016
‘Het nieuwe welbevinden’ is het thema van de sessie op het
iBestuur Congres 2016. In deze sessie komt u meer te weten
over COMMIT/ (een publiek-private onderzoekscommunity)
met het project VIEWW (Virtual worlds for well-being).
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PinkValley biedt kans om ‘droom’-app voor
leerlingenvervoer te verwezenlijken

LARS: van idee naar
award-winning app
De app LARS won in 2015 zowel de PinkValleyfinale als de Computable Award voor ICT-project
van het jaar. PinkValley zoekt het komende jaar
opnieuw naar goede ideeën.

L

ARS (Leerlingen App Rijd Samen) is een app waarmee
ouders van kinderen in het speciaal onderwijs met elkaar
afspreken wie de kinderen naar school brengt en weer ophaalt.
De app is een initiatief van Patrick Nelen en PinkValley, een platform voor innovatie voor de overheid. De GebruikersVereniging
PinkRoccade Local Government maakte de financiering van LARS
mogelijk in het kader van haar 25-jarig jubileum.
LARS geeft kinderen met een lichamelijke of geestelijke
beperking de kans om samen naar school te rijden. Ouders kunnen onderling via de app met elkaar afspreken wie naast zijn
eigen kind ook andere kinderen meeneemt naar school. Een app
die de sociale wereld van zowel kinderen als ouders vergroot.
Leefwerelden verbinden
Begin 2014 diende Patrick Nelen, programmamanager
Dienstverlening bij de gemeente Tholen, het idee ‘Uber voor
leerlingenvervoer’ in bij PinkValley. De app LARS is vernoemd
naar Nelens zoontje Lars, die het syndroom van Down heeft.
Hij is zijn inspiratiebron. Nelen: “Lars heeft twee leefwerelden:
school en thuis. Toen hij op een reguliere basisschool zat, was
zijn sociale leefwereld groter. Door deze app kunnen we deze
gescheiden werelden verbinden. Bovendien komen ouders die in
een vergelijkbare situatie leven met elkaar in contact en wordt
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het eenvoudiger om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het
sociale aspect is voor zowel Lars als ons dus erg belangrijk.”
Verlangen of frustratie
De potentie van LARS werd snel opgemerkt. Na het winnen
van de PinkValley-finale won de app eind 2015 de Computable
Award voor ICT-project van het jaar. Bart Gelsing, Development
Manager bij PinkRoccade Local Government: “De app LARS is
het perfecte voorbeeld van een succesvolle co-creatie. Wat
een co-creatie als deze zo sterkt maakt, is dat we rechtstreeks
samenwerken met mensen van de werkvloer. Die samenwerking
geeft ons inzicht in wat er in de praktijk speelt. Met dat inzicht

Dit is dé manier om ICTtoepassingen te ontdekken die
er echt toe doen

kunnen we de verschillen tussen theorie en praktijk makkelijker
overbruggen en een product afleveren dat echt werkt. Ik ben
ervan overtuigd dat dit dé manier is om ICT-toepassingen te ontdekken die er echt toe doen.”
Ideeën voor innovatie ontstaan bij mensen die iedere dag
rondlopen met de gedachte: wat zou het toch mooi zijn als… Die
verlangens en frustraties vormen de brandstof voor ideeën die
ons vooruithelpen. Nu, maar ook in de toekomst. Daarbij laten
zij zich niet belemmeren door bestaande wet- en regelgeving.
Nelen: “Dit was mijn droom voor Lars. In de rol van Product

Patrick Nelen, de bedenker van LARS (Leerlingen App Rijd Samen), een app waarmee ouders van kinderen in het speciaal onderwijs met elkaar afspreken wie de
kinderen naar school brengt en weer ophaalt.
Owner mocht ik in de afgelopen maanden meedenken en -beslissen over de
daadwerkelijke bouw en inrichting van de app LARS. Het is toch geweldig dat
míjn app dadelijk in heel Nederland beschikbaar is!”
De ontwikkeling van LARS is typerend voor de manier waarop mensen anno
2015 communiceren: digitaal en 24/7. Van hun gemeente verwachten burgers
niet anders. Er zijn nog veel mogelijkheden en kansen onbenut gelaten en
PinkValley biedt daarom de mogelijkheid om goede ideeën uit te werken die de
publieke dienstverlening nog beter kunnen maken en frustraties van burgers
oplossen.
Zelfredzaamheid vergroten
De GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government deed LARS aan
haar leden cadeau ter ere van haar 25-jarig bestaan. Jos Heijmans, voorzitter
van de vereniging, overhandigde in januari van dit jaar het cadeau aan haar
leden. Heijmans: “Zelfredzaamheid van de burger staat hoog op de agenda bij
veel gemeenten. LARS is een concrete uitwerking van deze ambitie. De ambtenaren waarmee we spreken zijn heel enthousiast en zien ook bredere toepassingen. Een project met maatschappelijke impact en voor gemeenten ook een
besparing op leerlingenvervoer. Een win-winsituatie!”
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PinkValley 2016:
durft u het aan?
PinkValley organiseert volgend jaar
opnieuw een wedstrijd voor apps die het
verbeteren van de publieke dienstverlening als doel heeft. Het gaat daarbij
om het idee en niet om de technische
kennis van de bedenkers. Iedereen mag
zijn idee pitchen. De beste ideeën worden ter plekke uitgewerkt. Het tweedaagse event staat gepland op vrijdag 1
en 8 april. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.pink-valley.nl.
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Belangrijk
I n
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Privacy,
best belangrijk?!

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.
In 2016 gaan de volgende opleidingen van start:

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

Opleidingen
- Managen in tijden van ICT
- Besturen onder druk van deze tijd
- Sturen op informatieveiligheid
- IMAC Verbindersopleiding
- Strategisch omgaan met de digitale overheid

Startdatum
28 januari en 8 september 2016
11 februari en 22 september 2016
14 maart en 12 september 2016
12 april en 8 november 2016
24 mei en 15 november 2016

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.

D

e afgelopen jaren staat het recht op
privacy zwaar onder druk. Antiterreur, commerciële belangen of de aanpak van criminaliteit: elke gebeurtenis
en elke uitdaging lijken EU-lidstaten en
bedrijven aan te grijpen om de bescherming van privacy af te breken. Als je
dan vraagtekens stelt bij het nut van
de maatregelen, de te grote inbreuk op
privacy zonder dat de noodzakelijkheid
aangetoond is, word je gekscherend weggezet als privacy-gekkie. We moeten ons
niet laten verleiden tot deze polarisatie
van het debat. Zet een stap terug en kijk
los van actualiteit of politieke druk naar
de vraag waarom privacy en goede rechtsbescherming zo belangrijk zijn.

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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In de discussie moeten we twee onderdelen uit elkaar trekken: gegevensbescherming en privacybescherming. Privacy is
een containerbegrip. Het gaat er in de
kern om dat mensen controle hebben
over hun eigen levenssfeer, en niemand
anders. En als iemand anders, zoals een
overheid, zich toch wil bemoeien met
deze levenssfeer, dan moet daar een
zeer goede reden voor zijn, en moet dat
beslist niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is.
De sociale gevolgen zijn niet te overzien als digitale communicatie zoals
WhatsApp-berichten op straat zou komen
te liggen. Maar bescherming van privacy
is veel omvangrijker dan de bescherming
van gegevens alleen. Zo hebben mensen
ook het recht om inzage te krijgen in
de gegevens die overheden of bedrijven
over hen hebben, en om verzoeken tot

correctie of verwijdering in te dienen.
Die beschikking ligt zo veel mogelijk bij
mensen zelf.
Tegenstanders zetten privacy weg als een
niche-onderwerp, terwijl zij fundamenteel is voor onze vrije samenleving. Met
goede bescherming van privacy bescherm
je mensen tegen fouten, misbruik of willekeur van de overheid of bedrijven. Met
goede bescherming van privacy verstevigen we de vrijheid van meningsuiting,
het recht op gelijke behandeling, vrije
consumentenkeuze en zelfontplooiing.
Zonder de bescherming van privacy kunnen we ook deze rechten niet garanderen.
Het is een misverstand te denken dat
er een absoluut recht is op privacy.
Natuurlijk niet, daar moeten we realistisch en eerlijk over zijn. Het gaat altijd
om de voorwaarden waaronder gegevens
gebruikt mogen worden. Voorwaarden
waaronder we kunnen zeggen: nu weegt
de strijd tegen terreur of criminaliteit
zwaarder dan de bescherming van privacy.
Maar altijd, zoals dat hoort in een volwassen democratie en rechtsstaat, onder
wettelijke voorwaarden. En dan dienen die maatregelen ook daadwerkelijk
effectief te zijn. We moeten geen vrijheid
inleveren voor schijnveiligheid.
De privacy van alle Europeanen staat
onder druk. Aan politici de zware taak
om op te staan tegen deze druk. En telkens per situatie, per wetsvoorstel, de
juiste afweging te maken. Want zonder
stevige bescherming van privacy komt de
vrije manier van leven die we gewend zijn
in Europa in het gedrang.
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Idensys in een
notendop
Idensys, dat begon onder de naam
eID, is meer een stelsel van standaardisatieafspraken dan een nieuw
systeem, zei minister Plasterk al bij
de introductie twee jaar geleden. Binnen Idensys moet er één standaard
voor authenticatie (ben je wie je zegt
te zijn) en autorisatie (mag je wat je
wilt) ontstaan voor publieke én private dienstverlening – bij overheden,
webwinkels, banken en andere online
diensten. Dat moet veiliger dan nu
met bijvoorbeeld DigiD mogelijk is.
Burgers, consumenten en ondernemers zullen zelf kunnen kiezen uit
de beschikbare middelen waarmee
ze bij organisaties inloggen. Gebruikers kunnen hun uitdijende ‘digitale
sleutelbos’ daarbij een stuk kleiner
maken. Organisaties zullen wel eisen
stellen aan het betrouwbaarheidsniveau van het gebruikte publieke of
private inlogmiddel.
Het stelsel werkt met zogeheten
pseudo-identiteiten die in de Idensysketen worden gegenereerd en bijgehouden, onder andere in zogeheten
koppelregisters. Belangrijk is dat de
gebruiker zeggenschap houdt over wat
hij met welke partij deelt. Soms hoeft
bijvoorbeeld alleen duidelijk te zijn
dat hij boven de 18 is, niet wíe hij is.
Vanaf nu vinden er pilots plaats
met een uitgeklede versie van het
beoogde stelsel. Daarbij zullen zowel
publieke – identiteitsdocumenten met
een chip – als private authenticatiemiddelen worden getest.

Door Peter Olsthoorn
Beeld Dreamstime/Blinkerd
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Banken
vieren

Idensys blijkt niet de enige inlogoptie

een eigen feestje

Idensys – voorheen eID – gaat deze
maand zijn eerste test beleven. Maar
er zijn meer pilots. De Belastingdienst
forceert een parallel systeem voor
inloggen bij overheden – en straks
webwinkels – naast Idensys. Gaat de
politiek akkoord?

I

densys is de nieuwe naam voor eID, het stelsel in opbouw voor het
inloggen bij overheden (en als zodanig ‘opvolger’ van DigiD) en webwinkels en -diensten. Burgers/consumenten kunnen achter één Idensysknop straks kiezen uit publieke en private logins, net zoals je nu kiest
tussen betaalwijzen bij online kopen. Maar eerst volgen er pilots.
Vanaf de jaarwisseling testen maximaal 30.000 personen, deels medewerkers van bedrijven en ambtenaren, Idensys bij zo’n twintig overheden
en bedrijven. Ze loggen in met inlogmiddelen van private leveranciers. Ook
begint, nog los van Idensys, een pilot om het inloggen met de Nederlandse
Identiteitskaart (NIK) en het rijbewijs met toegevoegde chip te testen. Dit
publieke inlogmiddel komt op termijn binnen Idensys beschikbaar.
In samenwerking met de Betaalvereniging Nederland zet de Belastingdienst een tweede, eigen test op met banken. Zo’n 65.000 klanten van
ABN AMRO, ING, Rabo, SNS en Triodos testen de belastingaangifte met een
bankpas, app, scanner of inlogcode.
‘De koers van de Belastingdienst is om in de toekomst altijd ten minste
twee manieren van inloggen te bieden’, luidde een verrassend zinnetje in
het persbericht. Krijgen we twee aparte systemen, BankID versus Idensys?
“We hebben wel een doorbraak bereikt, maar toetreding tot Idensys
lukt banken nu niet”, zegt Hans-Rob de Reus, adviseur eOverheid van de
Belastingdienst. “Ze vallen onder DNB, Idensys onder EZ. Banken vrezen
ook de invloed van kleine bedrijven op Idensys-voorwaarden en zijn bang

17 - januari 2016

47

Deur open voor biometrie
Stemherkenning, vingerafdruk, irisherkenning,
celmateriaal; ze kunnen allemaal ingezet worden met
Idensys.
“Als bedrijven een ID met biometrie willen inbrengen, is dat geen bezwaar, mits het aan de eisen van
het afsprakenstelsel voldoet. Biometrie is uiteindelijk
ook een algoritme. Voorwaarde is wel dat de informatie
alleen in Nederland/Europa mag worden opgeslagen”,
zegt programmamanager Gerrit van ’t Eind.
Tegen biometrie heeft VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé
geen a-priori bezwaren: “De irisscan op Schiphol werkt
al lang naar tevredenheid en biometrie wint internationaal terrein. Kun je je daaraan onttrekken? Je moet mee
en je niet blindstaren op technologie van gisteren of
vandaag.”
Volgens Liesbet van Zoonen, hoogleraar Sociologie
aan de Erasmus Universiteit, ID-onderzoeker en adviseur van de Nederlandse en Britse overheid, is biometrie
minder fraudegevoelig en nemen bezwaren af: “Tot voor
kort was de publieke opinie erg anti-biometrie, door nare
films en enge scenario’s. De markt brengt gewenning
mee. Biometrie komt op de telefoon en mensen vertrouwen die als onderdeel van hun identiteit. Ook Windows
10 met ‘log in met een smile’ verlaagt de drempel.”
De nadruk, vindt Van Zoonen, moet minder komen te
liggen op het middel van authenticatie, maar meer op
bescherming van datagebruik daarna, in privacydesign.
“Aan de voorkant is privacybescherming een illusie. Je
zit in 250 databanken en profilering vindt op allerlei
oncontroleerbare manieren plaats.”
De overheid heeft vooral foutenherstel met identiteiten verwaarloosd, zo schreef ze in een advies aan
BZK. “Banken waarschuwen klanten direct bij mogelijk
misbruik van creditcards, maar overheden veel te laat.
De Ombudsman en schrijfster Maria Genova publiceerden
vreselijke ID-fouten en -misdaad, zoals in de basisadministratie. De overheid reageerde nauwelijks, met soms
grote en te lang aanhoudende nadelen.”
Justitie gebruikt al een Basisvoorziening Biometrie
(BVB) voor boeven en vluchtelingen. “Ik begrijp wel
dat Justitie zo’n biometrische wasstraat niet twee keer
apart optuigt. Maar vluchtelingen worden zo op dezelfde
manier als criminelen behandeld. Ik vind het ook niet
prettig als de Amerikaanse douane me als potentiële terrorist behandelt en 86 keer mijn hand- en vingerafdrukken controleert.”
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verstrikt te raken in publiek-privaat partnerschap met een
kerstboom aan complexe governancestructuur.”
Eenvoud voorop
Is convergentie dus niet domweg onhaalbaar? Idensys’
programmamanager Gerrit Jan van ’t Eind is pragmatisch:
“De banken hebben inderdaad gezegd niet in Idensys te
stappen. De Belastingdienst heeft uitgesproken dat de banken moeten convergeren met Idensys. Dit is een momentopname. Eerst de pilots, dan de volgende stap.” Liever pragmatisch dan principieel, vindt hij: “We schakelen het zo veel
mogelijk parallel.” De Reus: “We nemen tijd om banken en
Idensys naar elkaar toe te praten.”
De woordvoerder van de Betaalvereniging namens de
banken: “We sluiten niet uit dat we aan Idensys-voorwaarden zullen voldoen, maar het is geen doel op zich. Banken
hebben jarenlange ervaring met veilig inloggen, met een
hoge graad van betrouwbaarheid.”
Wettelijk ligt het moeilijk. De Belastingdienst wil ook
dat traject vereenvoudigen. De Reus: “Je zou alleen toegang
tot het publieke domein kunnen reguleren. BZK maakt een
wet met de normen en een technische standaard. Zonder
afstemming met het bedrijfsleven in overlegstructuren.”
Politiek verdedigt MKB
Ingrid de Caluwé, het VVD-Kamerlid dat het meest intensief naar Idensys kijkt, wil één uniform stel pilots onder
dezelfde voorwaarden. “Het is niet goed als de banken een
eigen feestje gaan vieren, via een omweg weer aanhaken en
ondertussen eigen voorwaarden bepalen.”
De overheid moet tevoren voorwaarden en evaluatiecriteria stellen voor elke testende partij, eiste ze in een recent
Kamerdebat. In afwachting van nadere invulling door minister Plasterk hield ze een motie daarover in. Er komt weer
een Kamerbrief, ook met een antwoord op de eis van De
Caluwé voor een oordeel van Bureau ICT-Toetsing. Plasterk
voelt weinig voor vertraging van de pilots.
Vermorzeld kleinbedrijf?
Banken hebben grote budgetten, maar voor kleine partijen is ontwikkeling relatief duur. “Dus moeten ze wel gelijke
kansen hebben, anders dreigen ze vermorzeld te worden
onder het geweld van de banken”, vindt De Caluwé.
Ze weet dit van Martijn Kaag die met Connectis in Rotterdam eHerkenning-diensten biedt voor veilig inloggen
door bedrijven. eHerkenning gaat met providers op in Idensys. “Voor eerlijk concurreren met banken ben ik niet bang.
Banken moeten ook inlogs met concurrerende ID-middelen
accepteren.”
Van ’t Eind van Idensys kan daar ver in meegaan: “Je

zult met elk Idensys-middel bij banken als ING en ABN AMRO moeten kunnen inloggen.” Kaag vreest echter nog meer de overheid als concurrent in
Idensys met ID-middelen als rijbewijs en ID-kaart.
Niet onterecht, want Van ’t Eind zegt: “Ik denk dat webwinkels kiezen
voor Idensys indien dat de goedkoopste en/of effectiefste oplossing biedt.
Want er ontstaat een markt.”
Simpel beginnen
Het afsprakenstelsel van 2014 was een te grote stap voor alle partijen, dus voor de proeven is een eenvoudiger Introductieplateau Idensys
ontwikkeld. Van ’t Eind: “Voor de pilots zijn er voldoende maatregelen
getroffen, terwijl de stuurgroep ervan doordrongen is dat verdere privacybescherming nodig is.”

Vanwege privacyzorgen
moet de pilotfase
klein blijven
Vanwege privacyzorgen moet de pilotfase klein blijven, maar is dat het
geval met 30.000 of met de gewenste doorgroei naar 500.000 deelnemers,
zo vraagt de programmamanager zich af: “Wij willen geleidelijk overgaan
naar het definitieve stelsel zonder remmingen. Als we medio 2016 na een
positief besluit alles tegelijkertijd moeten doen, weet je zeker dat het
misgaat.”
Private ID-aanbieders mogen officieel geen burgerservicenummer (BSN)
gebruiken, maar kunnen via het ‘BSN-koppelregister’ een identiteit controleren zonder het BSN en de persoon in beeld te krijgen. Ook de banken
stellen via het BSN-koppelregister voor de Belastingdienst de identiteit
van de aangever vast.
Ook webwinkels zouden dit mogen eisen. De woordvoeder: “Voor
e-commerce verwachten we dat er niet direct behoefte aan zal zijn. Winkels hebben meestal genoeg aan naam en adres die bekend zijn of worden
ingevuld bij een bestelling.”
Privacygebreken
Wat hoogleraar Bart Jacobs betreft is het Idensys-schip al gezonken
voor het uitgevaren is. In een keiharde blogpost klaagde hij over de privacygebreken van het stelsel. De overheid levert volgens hem privacy uit
aan leveranciers van middelen, die straks ongebreideld data verzamelen.
Hij gelooft niet in gegarandeerde anonimiteit met het BSN-koppelregister.
Bovendien worden binnen Idensys data zeven jaar lang bewaard. Van ’t
Eind vindt de angst van Jacobs onterecht en voorbarig.
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Buitenlandse
aanpak
Estland is voorloper met de ‘IDkaart’, ingezet voor authenticatie
bij overheden, banken en andere
bedrijven, maar ook voor virtuele
ov-tickets en verkiezingen. Japan
neemt het Estse systeem nu als
voorbeeld.
Scandinavië werkt al jaren met
modellen waarin overheid, banken
en telecomproviders in wisselende samenstelling de ID-belangen
bundelen.
In Finland fungeert het digitaal authenticeren via de banken
al jaren naar volle tevredenheid.
Finland heeft de fysieke en digitale
identificatie geïntegreerd met persoonlijke nummers.
In Denemarken is het juist
andersom: NemID is een overheidssysteem voor authenticatie waarmee
je ook kunt inloggen bij banken, die
geen eigen inlogsysteem hebben.
Ook in Noorwegen functioneert
een ‘BankID’ om bij overheidsdiensten te kunnen inloggen, eveneens
voor belastingaangifte. Bovendien
is er een simkaart met ID van het
nationale telecombedrijf Telenor.
Die genereert een code.
Opvallend is de huidige opbouw
van het Britse ID-stelsel met twee
Nederlandse bedrijven als ‘identity providers’: Digidentity In Den
Haag en Morpho in Haarlem. Die
gaan de concurrentie aan met onder
meer Barclays, PayPal Royal Mail en
datagigant Experian.
Voorbeelden voor ons? Van ’t
Eind: “Elk land is anders en je moet
je aanpassen aan de cultuur, administratieve mogelijkheden en ontwikkelingen. Engeland en Duitsland
hebben bijvoorbeeld geen landelijke
basisregistratie. Scandinavië heeft
andere privacyregels. Banksystemen
verschillen.”
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Digitalisering dienstverlening
vraagt om meerdere expertises
Om de essentiële voorzieningen in de basisinfrastructuur van de overheid te helpen realiseren is een
portfolioaanpak nodig. Capgemini heeft daarvoor het ‘H-model’ ontwikkeld.
Onze snel digitaliserende samenleving vergt van overheden
alertheid. Niet alleen om dienstverlening aan te laten sluiten
bij het verwachtingspatroon van burgers en bedrijven, maar ook
om de gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen zelf
in goede banen te leiden. De vraag is op welke manier de overheid zal inspelen op ontwikkelingen rond cloud computing, the
Internet of Things en smart city-concepten. Daarnaast vragen
de decentralisaties van uitvoeringstaken meer aandacht voor
zaken als ketenafhankelijkheden en nieuwe publiek-private
samenwerkingsverbanden.
Veilig en betrouwbaar
Randvoorwaardelijk om te komen tot een succesvolle gedigitaliseerde overheidsdienstverlening is dat de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI) absoluut veilig en betrouwbaar is, zodat burgers en bedrijfsleven hier blind op kunnen
vertrouwen. Zonder beveiligde netwerken, koppelvlakken en
standaarden is er geen veilige en betrouwbare toegang tot de
dienstverlening. Dit vereist boven alles excellente bedrijfszekere processen en systemen. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in programma’s om te komen tot essentiële voorzieningen die nu de basisinfrastructuur van de overheid vormen. Het
gebruik van voorzieningen rond identificatie en authenticatie,
dienstverleningen/multikanaalstrategie, gegevens, interconnectiviteit en veiligheid, die tot de generieke digitale infrastructuur behoren, zal de komende jaren waar nodig verder worden
doorontwikkeld.
H-model
Om zicht te houden op al deze veranderingen en behoeftes
voor innovaties en effectieve oplossingen bij overheden vanuit
de verschillende maatschappelijke rollen die ze vervullen heeft
Capgemini in internationaal verband het ‘H-model’ ontwikkeld.
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Dit denkmodel omvat alle benodigde elementen voor bedrijfs-,
informatie-, en technische architectuur en sluit hiermee goed
aan op de Nederlands Overheid Referentie Architectuur (NORA).
Het idee rond de H is eenvoudig: overheden verlenen diensten
aan burgers en bedrijven, gebruikmakend van een consistente
set aan basisregistraties en IT-systemen, ondersteund door
excellente uitvoeringsprocessen met aandacht voor onder
meer security, beheer en standaardisatie (figuur 1). Tijdens de
ontwikkeling van het H-model heeft Capgemini relevante overheidsbeleidsdocumenten met een IT-component geplot rond het
H-model (figuur 2) en heeft het vervolgens in samenhang oplossingen/portfolio-items ontwikkeld die overheden ondersteunen
bij de uitvoering van de dienstverlening (figuur 3).

Figuur 1

• Applicatierationalisatie/Application Lifecycle Services: bouw
en beheer van toekomstbestendige stabiele IT-landschappen
waardoor applicatieonderhoudsuitgaven, die nu gemiddeld 70
procent van het IT-budget zijn, naar 50 procent kunnen worden gereduceerd waardoor geld kan worden vrijgemaakt voor
noodzakelijke innovaties.
• DevOps op basis van cloud/agile:ontwikkelen van IT-systemen
in samenwerking met de bussiness/uitvoeringsinstanties,
gebruikmakend van een agile/scrum-aanpak.
• Beveiliging mede gericht op authenticatiediensten/Cyber Security;
bestaande uit de diensten advisering,
protectie en monitoring; advisering (welke cybersecurity-strategie
hoort bij uw organisatie?), protectie
(implementatie van maatregelen
om cybersecurity-risico s adequaat
te reduceren) en monitoring (middels een cybersecurity-centrum) van
(potentiële) cyberaanvallen.

Figuur 2

Oplossingen
Deze portfolio-items die op basis van wereldwijde best practices zijn ontwikkeld sluiten goed aan op de beleidsterreinen
van de overheden. Onder andere de volgende portfolio-oplossingen worden onderscheiden:
• Digitale dienstverlening/Digital Customer Experience: digitale dienstverlening via meerdere online kanalen en indien
gewenst met gebruik van sociale media.
• Excellente uitvoeringsprocessen (Excellent Operations):
smart en agile redesign van business- en operating-modellen
met als doel uitvoeringsprocessen toekomstbestendig te houden, met gebruikmaking van de laatste methoden en technieken in het digitale domein.
• Datagedreven dienstverlening/Insight&data: omvat het bouwen en beheren van data warehouses, het optimaliseren van
data-analyse en self service alsmede datagedreven businessprocessen (zoals asset life cycle management). Onderdeel
van deze dienstverlening is onder andere het aspect Fraude-

C a p g e m i n i

Figuur 3
bestrijding/Fraud management; om een goede governance
van de uitvoeringsprocessen te waarborgen zijn geavanceerde
analysetechnieken (zoals razendsnelle – en bijna realtime –
netwerkanalyses op grote dataverzamelingen) en processen
ontwikkeld om complexe fraudepatronen vroegtijdig te detecteren en bloot te leggen.
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Ten slotte: als gevolg van de ongekende mogelijkheden die digitalisering biedt en de dagelijkse introductie
van nieuwe apps die dienstverlening
ondersteunen, raken burgers en bedrijven meer en meer geëmancipeerd en
verwachten zij dat overheden hun
dienstverlening mee-innoveren; snel en
veilig. Dit betekent dat verbeteringen
in de dienstverlening in samenhang
zullen worden geïmplementeerd. Wil
men bijvoorbeeld uitvoeringsprocessen in ketens vernieuwen, dan zal dat in
samenhang moeten gebeuren met zicht
op hoe burgers en bedrijven diensten
afgenomen willen zien, in veel gevallen via het mobiele kanaal, veilig en op
basis van betrouwbare data. De portfolio-aanpak van Capgemini biedt hierbij
een kapstok om de doelstellingen consistent te bewerkstelligen.

Pieter Nieuweboer, Vice President bij Capgemini en verantwoordelijk voor portfolio sales.
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Toegevoegde waarde door
krachtige samenwerking en
aantoonbare kwaliteit

Governance on
IT-outsourcing
De meerwaarde van goede samenwerking is steeds vaker hét aspect
dat uw favoriete IT-leverancier onderscheidt van zijn concurrenten.
Want hoewel gebruiksvriendelijke, stabiele IT en goede
dienstverlening vanzelf spreken, komt bij échte klanttevredenheid
veel meer kijken.

H

eldere uitgangspunten en rationele normen zijn het
vertrekpunt om de prestaties van een leverancier te
kunnen beoordelen. Maar hoe staat het met de bereidheid om
de koppen proactief bij elkaar te steken en de handen ineen te
slaan? Is er sprake van een onderlinge cultuur waarbij op transparantie geen taboe rust en er vertrouwen heerst om zich kwetsbaar op te stellen, zodat écht met u wordt meegedacht? Of het
nu gaat om het outsourcen van uw servicedesk, de uitrol van uw
nieuwe IT-infrastructuur of een volledige migratie naar de cloud,
door met uw leverancier constructief in gesprek te blijven legt u
de basis om te profiteren van de echte toegevoegde waarde van
het uitbesteden. Dát is volgens Centric waar ‘governance on IToutsourcing’ om draait.
Daadkrachtig besturen
Iedere organisatie staat of valt met een daadkrachtige en
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weloverwogen bedrijfsvoering. Om daar eenduidig sturing aan
te geven richt u dan ook enterprise governance in. Deze set van
processen en structuren stelt uw bedrijfsdoelstellingen centraal
en houdt rekening met wet- en regelgeving, risico’s en de belangen van alle betrokkenen.
Waar u enterprise governance toepast in relatie tot de
interne bedrijfsvoering, wilt u ook de besturing van de uit te
besteden dienstverlening goed organiseren. Juist wanneer u
met een andere organisatie in zee gaat, is het inrichten van
governance enorm belangrijk. Waarschijnlijk hebt u complexe
uitdagingen op technologische, maar vooral ook op regie- en
procesmatige vlakken. Doordat u in duidelijke afspraken vastlegt wat u verwacht van de samenwerking worden uw belangen
goed behartigd. Gaat het hierbij om het organiseren van een
samenwerking op het gebied van IT-outsourcing, dan spreken
we van governance on IT-outsourcing.

C e n t r i c

prestaties volgens de overeengekomen verplichtingen op het
gebied van compliance en risk. IT-outsourcingklanten willen
namelijk de zekerheid dat de prestaties in lijn zijn met wat is
overeengekomen.

In de kern van IT-outsourcing onderscheiden we drie
hoofdgebieden: compliance, risk en assurance.

Samenwerking
In aanvulling op de stuurmechanismen onderkennen we het
element samenwerking. Dit draait om de proactieve invulling
van de samenwerking tussen u, uw leverancier en eventuele
derden. De regieorganisatie en de serviceorganisatie van uw
leverancier gaan als één team samenwerken en zorgen zo voor
de best passende dienstverlening en onderling vertrouwen. De
echte toegevoegde waarde van governance on IT-outsourcing zit
hem in de combinatie van deze twee elementen.

Centric definieert dat als: een set van structuren en processen om effectief leiderschap en management te realiseren in
het kader van IT-outsourcing, zodat gezamenlijke doelstellingen worden bereikt binnen het raamwerk van overeengekomen
waarden.
Governance on IT-outsourcing kent daarbij twee elementen:
stuurmechanismen en samenwerking.

Tevreden gebruikers en het vermogen om effectief om te
gaan met de veranderende behoeften van uw business beschouwen wij als de belangrijkste toegevoegde waarde van succesvolle outsourcing. Ondertussen volgt IT ook zelf, net als ieder ander
product of dienst, een levenscyclus en is IT per definitie een snel
ontwikkelend vakgebied. Goede governance on IT-outsourcing
helpt u daarop te anticiperen. De combinatie van de juiste
stuurmechanismen en een proactieve samenwerking zorgt dat
uw leverancier uw organisatie en haar belangen door en door
kent en daardoor speelt u samen in op relevante innovaties.

Stuurmechanismen
Door middel van governance on IT-outsourcing worden de
ketens van verantwoordelijkheid, autoriteit en communicatie
vastgelegd. Deze ketens zijn ingericht met inachtneming van uw
beleid en eisen. Voor u, uw leverancier en derde partijen vormen
dit beleid en de eisen die daaruit voortkomen de kern voor de
IT-outsourcing. Daarbij onderscheiden we drie hoofdgebieden:
compliance, risk en assurance.
Compliance zorgt dat alle betrokken partijen voldoen
aan wet- en regelgeving en dat standaarden, (ISO-)normen,
interne bedrijfsregels en gedragscodes worden nageleefd. Risk
zorgt voor het beheersen van de risico’s voor alle belanghebbenden en draagt zo in belangrijke mate bij aan het succes
van IT-outsourcing. Assurance zorgt voor het aantonen van

Bedrijfsdoelstellingen
Dankzij governance on IT-outsourcing stuurt u in alle stadia
van de samenwerking op de prestaties, zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau. Ook helpt het u en uw leverancier tijdig te anticiperen op de veranderende behoefte van
uw organisatie. U werkt namelijk als partners samen, gebruikt
heldere rapportages en blijft met elkaar in gesprek. De mogelijkheid om relevante IT-innovaties tijdig toe te passen draagt
bovendien direct bij aan de flexibiliteit en wendbaarheid van uw
organisatie.
Een echte partner begrijpt dat de resultaten van IT-uitbesteding moeten bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van u als klant. En dat is dan ook exact waar governance on IT-outsourcing volgens Centric om draait.
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Als het contract is getekend:

Geef elkaar de
Tijdens de tweede ‘Gateway-sessie’ kwamen vijf ervaren Gateway
Reviewers en vijf topmensen uit het ICT-bedrijfsleven bij elkaar om
hun inzichten en ervaringen te delen over de samenwerking tussen
overheid en markt. “Met een goede besturing en een goede discipline
in omvangrijke projecten kun je elke uitdaging aan.”

Door Marieke Vos
Beeld iBestuur/Blinkerd
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ruimte
N

et als tijdens de eerste bijeenkomst golden de Chatham House
Rules: wat aan tafel werd gezegd mag worden gedeeld, maar zonder te vermelden wie wat heeft gezegd. Op deze tweede bijeenkomst ging
het over de fase van de realisatie van het contract. Wat kan daar beter op
inhoud, procedures, relatie en cultuur? Deze vier blaadjes van het klavertje vier waar de Gateway Community mee werkt structureren dit verslag.
Inhoud
Het begint met de inhoud: een goed contract is
bepalend voor het eindresultaat. “Dat zien we terug
in bijna alle Gateway Reviews: als het aan de voorkant niet goed geregeld is, wordt het heel moeilijk om
een goed eindresultaat te behalen. Je loopt daar in
elke fase van het project tegenaan. De voorfase is heel
bepalend.” Deze voorfase is lang en begint al bij de beleidsvorming. “Zo’n
80 procent van alle wet- en regelgeving komt terecht in IT-systemen. Je
zou daarom al in de beginfase van de beleidsvorming goed moeten nadenken over de implicaties van het beleid en of het uitvoerbaar is.” De Gateway Reviews – er zijn er inmiddels zo’n tweehonderd geweest – tonen aan
dat dit veel te weinig gebeurt, zo werd gesteld.
Het ‘wat’ hoort goed omschreven te zijn in het contract. Het ‘hoe’
wordt ingevuld bij de fase die start direct na het afsluiten van het contract: de samenwerking binnen een project of programma. Om de stap te
maken van een dichtgetimmerde aanbesteding naar een flexibel ontwikkelproces moet ‘de knop heel erg om’. Het lijkt een beetje op een huwelijk,
zo klinkt het: “Aan het begin van een huwelijk leg je het contract op de
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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.
Zodat met de gedeelde inzichten
een wederzijds begrip ontstaat,
waardoor die relatie beter wordt.
In een eerste bijeenkomst ging het
over de fase tot de ondertekening
van het contract. Tijdens de tweede
bijeenkomst stond de fase van de
realisatie van het contract centraal.
Beide bijeenkomsten zijn de opmaat
voor een sessie op het iBestuur
Congres van 20 januari 2016.
De bijeenkomsten zijn een initiatief
van de werkgroep Kennisdeling van
de Gateway Community, iBestuur en
Nederland ICT.
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plank en begin je met bouwen aan een gezonde relatie.”
Maar hoeveel speelruimte heb je als het contract een keurslijf is? Een deelnemer merkte droog op dat “een contract
iets anders is dan het invoeringsplan dat je gaat maken
bij de start van het project”. In dat invoeringsplan kunnen
opdrachtgever en opdrachtnemer de ruimte vinden om het
beoogde eindresultaat te behalen.
Procedures
Hoe wordt de samenwerking vormgegeven? In dit onderdeel gaat het over de afspraken die men maakt over onder
meer governance, escalatie, hoe om te gaan met politieke
belangen en veranderingen. Deze afspraken (procedures) zijn
de basis van een dynamische samenwerking waarin beide
partijen werken aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel.
Een belangrijke uitdaging binnen programma’s en projecten is de verbinding met de lijnorganisatie. Een Gateway
Reviewer merkte op dat een project te vaak het domein is
van techneuten, waardoor de lijn onvoldoende wordt aangehaakt en er een kloof ontstaat tussen programma en eindgebruiker. “Bovendien verandert de dagelijkse praktijk van de
lijnorganisatie gedurende het project, zodat wat uiteindelijk
wordt opgeleverd vaak
niet meer voldoet aan de
wensen van de lijnorganisatie op dat moment.
Ik zie een groot risico in
de lineaire manier waarop
wij binnen de overheid
projecten en programma’s
doen en de dynamiek
van de samenleving.” Een
oplossing hiervoor is veel meer kortcyclisch ontwikkelen,
waarbij zowel lijn als techniek in teams samenwerken.

Een project is te
vaak het domein van
techneuten

Governance
Een aantal procedures is randvoorwaardelijk voor het
slagen van een project. Het opdrachtgeverschap moet helder
zijn en de opdrachtgever moet mandaat hebben om het
project bij te sturen en waar nodig te stoppen. Er is een
sterke governance nodig, tot op het hoogste niveau, van
personen die zich daadwerkelijk betrokken voelen bij het
programma. Een marktpartij: “Wij maken programma’s mee
waarin wij niet mogen praten met de hoogste ambtenaren.
Dat werkt niet.” Contact tussen alle niveaus
is ook
nodig voor formele en informele escalatie.
“Wanneer spreek je elkaar aan als het
dreigt mis te lopen? Bijvoorbeeld omdat
er politieke belangen in het spel zijn
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die een risico vormen voor het programma? Je dekt dit soort
risico’s nooit helemaal af, maar als je het samen goed kunt
bespreken, kom je een heel eind. Maak daar aan het begin
van de samenwerking duidelijke afspraken over.” Er zullen gedurende een programma altijd momenten zijn waarop
moet worden bijgestuurd. Daarvoor heb je een goed ingericht
change management nodig. “Een gezamenlijk changeboard
van opdrachtgever en opdrachtnemer is een kwestie van
goede hygiëne.”
Relatie
“Ik heb nog nooit een omvangrijk project meegemaakt
waar niet op enig moment de relatie tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer onder druk stond”, zegt een Gateway
Reviewer. Een goede relatie is cruciaal voor een geslaagd
project, zoveel wordt duidelijk uit de discussie. Dit kent verschillende aspecten, zoals gelijkwaardigheid, een open sfeer
waarin men elkaar durft aan te spreken, te leren en elkaar
te vertrouwen. Een goede relatie heeft alles te maken met de
mensen in een project, maar ook met de gekozen structuur
van samenwerking, zowel formeel als informeel.
Vanuit de leverancierskant wordt opgemerkt dat drie
elementen cruciaal zijn voor een goede relatie. Ten eerste
het opbouwen van het vertrouwen tussen de partijen in het
project. “Daar moet je echt aan werken, als leverancier én
als opdrachtgever. Leer elkaar echt kennen, van tactisch tot
strategisch niveau. Ga met elkaar een paar dagen op de hei
zitten en lees samen het contract. Wat staat er, wat willen
we, hoe gaan we om met onzekerheden en problemen die
we gaandeweg het project zullen tegenkomen?” Het tweede
element is discipline: “Doe vervolgens dan ook wat je hebt
afgesproken. Escaleer als dat nodig is, spreek elkaar aan.”
Het derde element is eigenaarschap: “Weet wie de eigenaar
is.” Dat blijkt niet vanzelfsprekend: “Je ziet gelukkig wel
dat bestuurders zich steeds meer bewust worden van het
belang dat zij zich echt als eigenaar van een project gedragen en het niet meer op afstand houden.”
SSC
Een omvangrijk project kent meerdere relaties en afhankelijkheden en dat kan een behoorlijk complex geheel zijn.
Zeker als de afstand tussen project en eindgebruiker groot
is, omdat er een of meerdere organisaties tussen hangen.
Zoals een shared service center. Een deel van de discussie
gaat over hoe je dit op een goede manier bestuurt. “Als je
te maken hebt met een professioneel shared service center
dat op een goede manier de vraag van de eindgebruiker naar
het project vertaalt, dan werkt dat. Maar dat is niet altijd
zo. Ook bij deze centra spelen eigen belangen die de relatie
kunnen vertroebelen.” Werken met ontwikkelteams waarin

de eindgebruiker een actieve rol speelt overbruggen deze
afstand, zo wordt gesteld.
Een ander risico voor het welslagen van een omvangrijk
project is de ‘knip’ die vaak wordt gelegd in de fases van
voor en na het tekenen van het contract. De teams die de
aanbesteding deden bestaan vaak uit andere mensen dan
de teams die het contract gaan realiseren. Over de oplossing
zijn de meningen verdeeld, zo blijkt. Sommigen vinden dat
je deze knip niet moet maken en met dezelfde mensen moet
blijven werken. Anderen stellen dat je voor de verschillende
fases verschillende vaardigheden nodig hebt en dat zullen
dan al snel andere teams zijn. “Belangrijker is dat je de juiste mensen krijgt op de juiste plek en dat je een warme overdracht hebt tussen de verschillende teams. Als je relatie is
gebaseerd op partnerschap, moet je dit op een goede manier
kunnen doen. Natuurlijk maak je in een project mee dat
goede mensen weggaan. Dat hoeft geen probleem te zijn, als
er maar net zulke goede mensen voor terugkomen.”
Soms is de verhouding in professionaliteit tussen leverancier en overheid scheef, wat eigen uitdagingen met zich
meebrengt. Bijvoorbeeld omdat de overheidsinstantie niet
gewend is om projectmatig te werken. Ook dan moet je het
gesprek aangaan, stelt men: “Vraag de opdrachtgever: waar
lig je wakker van? Waar worden je eindgebruikers blij van?
Ook gevoelige dingen kun je meteen benoemen. Natuurlijk
is dat eng als je elkaar nog niet goed kent, maar ik doe het
wel. Ik heb er nog nooit ruzie door gekregen, er komen vaak
de mooiste gesprekken uit. En daarmee bouw je aan een
goede relatie.”
Cultuur
Welke cultuur is nodig om omvangrijke projecten succesvol te maken? Als de overheid precies weet wat ze wil, dan
volstaan een traditionele opdrachtgever-leveranciersrelatie
en de watervalmethode.
Maar als er sprake is van
vernieuwing, dan is een
samenwerkingsrelatie met
de leverancier nodig, zo
wordt gesteld. “Daar ligt
een aantal uitdagingen.
Zoals een dichtgetimmerd voortraject dat te
weinig ruimte biedt in de
realisatiefase. De kunst is
dan om elkaar hier de ruimte te geven om de verantwoordelijkheden te vullen. Hoe werken we samen naar het resultaat
toe in plaats van dat we alleen maar volgen wat feitelijk in
het contract staat?” Een cultuur van samenwerken in een
partnerschap vereist ook gelijkwaardigheid van de betrokken

Ga met elkaar een
paar dagen op de hei
zitten en lees samen
het contract
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partijen. Een aanwezige vertelt dat in een project zowel de
leverancier als de opdrachtgevende overheid een vetorecht
kreeg. “Zo’n veto geeft transparantie en vertrouwen dat je
samen optrekt.” Het bouwen van een partnerschap kan lastig zijn in deze tijd, met alle negatieve publiciteit
over IT-projecten bij de
overheid. Alle aanwezigen betreuren dat, een
deelnemer noemt het
huidige klimaat ‘onnodig
polariserend’. Natuurlijk
moet je kritisch zijn naar
elkaar en elk de eigen rol
en verantwoordelijkheid
nemen, maar overheid
en markt hebben elkaar
nodig om oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke vraagstukken, stelt men. Daarvoor is een dialoog nodig,
zodat de overheid haar vraag beter kan articuleren. Dat komt
nu onvoldoende van de grond, stelt men.

Bij vernieuwing is een
samenwerkingsrelatie
met de leverancier
nodig

Tot slot
Wat tijdens deze bijeenkomst is besproken over de
samenwerking tussen overheid en markt geldt ook voor
projecten waarin overheden met elkaar samenwerken, klinkt
het. “Ook daar is het belangrijk om de eindgebruiker naar
binnen te halen, om elkaar goed te leren kennen, je te
verdiepen in elkaars positie en drijfveren, de positie van
de opdrachtgever sterk in te vullen en elkaar de ruimte te
geven zodat elke partij kan doen waar hij goed in is.”
Tijdens de discussie werd gesproken over de politieke
dynamiek waar omvangrijke projecten binnen de overheid
vrijwel altijd aan onderhevig zijn. Draagt wat er is besproken
over het contract, de manier van samenwerken, relaties en
cultuur eraan bij dat projecten sterk staan te midden van
deze dynamiek? Een Gateway Reviewer besluit: “Natuurlijk
helpt het als een project goed functioneert en een goed
eindresultaat neerzet. Als je de kennis van de markt goed
kunt gebruiken om je vraag te articuleren en de politiek
te informeren over de mogelijkheden en de impact van een
beslissing, dan helpt dat ook. Maar dan nog kan de politiek
iets heel anders beslissen. Helemaal beïnvloeden kun je het
nooit.”
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smart cities
Wat is een smart city? De
definitie varieert per stad,
zo lijkt het. Vooralsnog is het
een containerbegrip vol vage
beloften van een betere, lokaal
georganiseerde toekomst. Een
beetje overleg zou geen kwaad
kunnen.

Steeds meer problemen – op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, participatie, gezondheid, mobiliteit en
economie – moeten op stedelijk niveau worden opgelost.
Een smart city is een stad die dat daadwerkelijk voor elkaar
krijgt door technologie op een nieuwe manier in te zetten,
door burgers, overheid en bedrijven te laten samenwerken.

iBestuur heeft het verschijnsel onder de loep genomen,
mede onder redactie van Brian Benjamin (gemeente Den
Haag) en Evert-Jan Mulder (PBLQ). Dat gebeurt vanuit een
viertal vragen:
• is er meer samenwerking nodig?
• wat gebeurt er al in de praktijk?
• waar leg je smart city-activiteiten bestuurlijk neer?
• kun je beginnen met infrastructuur?

De iBestuur-special Smart cities is mede mogelijk gemaakt door KPN, PBLQ, Esri en Imagem.

Freek Blankena

Smart city:

hype of hoop?

V

eiligheid, duurzaamheid, mobiliteit, gezondheid, zorg,
participatie, democratisering – gemeenten, steden en
regio’s staan voor de taak problemen op die gebieden op een
nieuwe manier bij de horens te vatten. Als antwoord komt vaak
de term ‘smart city’ langs. Maar meteen duikt een definitieprobleem op. Is het veel data inzetten om betere gemeentelijke
beslissingen te nemen, de stad aantrekkelijker, duurzamer en
leefbaarder maken met slimme (digitale) technologie, of gaat
het om een nog breder scala aan benaderingen die een stad
‘slim’ maken? Een belangrijke bijkomende vraag is dan of die
steden nog wel zo slim zijn als ze geheel op eigen houtje met
hun benadering aan de slag gaan.
Smart city is een moeilijk af te perken hypeterm, zegt Albert
Meijer, hoogleraar publieke innovatie in Utrecht. “Je hebt steden die als geheel smart willen zijn, zoals Songdo in Zuid-Korea,
maar ook Amsterdam en Rotterdam, en je hebt allerlei smart
city-projecten, al of niet van onderop, vanuit overheid, bedrijven en burgers. Het is moeilijk om voor anderen te bepalen wat
wel of niet ‘smart’ is. In een gesprek over smart cities moet je
wel altijd even checken waar je het over hebt.”
Samenwerking
Zelf gaat hij de term smart city vaak uit de weg. Overal waar
vernieuwende technologie en vernieuwende samenwerking
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samenkomen is volgens hem sprake van stedelijke innovatie. En
de echt interessante dingen gebeuren momenteel op het gebied
van de losse projecten, zoals de zonnepanelen op voetbalstadion Euroborg in Groningen, via ‘crowdfunding’ onder de fans.
Of de schone bevoorrading van de Utrechtse binnenstad via
Cargohopper, waarbij vervoerders capaciteit delen in kleine
milieuvriendelijke vrachtwagentjes. “Qua samenwerking is dat
al complex en innovatief.”
De vraag dringt zich op of elke gemeente op het gebied van
smart cities het wiel moet uitvinden. Meijer denkt dat meer
kennisuitwisseling goed zou zijn, maar dat de lokale context
vooralsnog bepalend is. Te vroege standaardisatie kan lokale
innovatie belemmeren. Een voorbeeld als Stratumseind in
Eindhoven, waar met onder andere slim aangestuurde verlichting het uitgaanspubliek wordt beïnvloed, zou in Utrecht
bijvoorbeeld al niet werken, vanwege de spreiding van het
uitgaansleven.
Spanningsveld
Gielijn Blom, projectleider Smart Cities bij Platform31 (een
kennisorganisatie voor stad en regio) ziet meerdere living labs
en vreest in dat licht voor een zelfde fout als een eeuw geleden.
“Den Haag maakte de schaalsprong door de aanleg van een
railsysteem. Interessant was dat drie maatschappijen een spoor
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smart cities

Overleg over smart cities

Maatschappelijk
Ook Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool ziet dat de vele individuele en
soms incidentele projecten niet altijd bijdragen aan de beoogde
‘slimheid’. Er is volgens hem een fundamentelere, datagerichte
benadering nodig. “Met de ontwikkelingen rondom ‘the Internet
of Things’ krijgt een groot aantal apparaten een eigen verbinding met internet. In de vorm van quantified self zijn burgers
dan bijvoorbeeld zelf in staat gegevens te verzamelen over vitale
lichamelijke functies om zo gezond te blijven.” Een echte smart
city stelt buurten, wijken en stadsdelen in staat om gegevens te
genereren en te delen rond de kwaliteit van mensen, groepen
en de samenleving als geheel. Voor de bredere infrastructuur
die dan nodig is hanteert Mulder de term ‘maatschappelijke
informatievoorziening’. “Daarbij is het vrij beschikbaar stellen
van gegevens als open data een noodzakelijke voorwaarde, maar
dat is niet genoeg.” Vragen als ‘is het hier veilig?’, ‘hoe doen de
scholen het hier?’ en andere maatschappelijke vragen van burgers moeten kunnen worden beantwoord.
Data als ‘motor’ van de smart city? Blom: “Heel interessant,
maar daar hoort wel publiek debat bij over transparantie, veiligheid en privacy.”
Agenda
Er ontbreekt volgens Blom in Nederland een ‘nationale
agenda’ voor smart cities, zoals die er wel is in Duitsland. “Er
worden reële problemen onderzocht en aangepakt, maar het
het aanjagen van smart cities zit soms vooral in de sfeer van
citymarketing. Groningen zit in energie, Assen heeft affiniteit
met verkeer en focust daarom op mobiliteit en sensoren. Terwijl
het grootste verkeersinfarct zich voordoet rondom Utrecht. Daar
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Vinden die honderden gemeenten allemaal hun
eigen smart city uit? Er vindt wel enig overleg plaats:
Platform 31 organiseert het online platform Smart
Cities, samen met het ministerie van I&M, de G32,
Digitale Steden Agenda, NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) en de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO), met als doel de kennisontwikkeling
over smart cities in Nederland samen te brengen in een
kennisdossier en het debat aan te jagen.
De Nederlandse Strategische AdviesGroep Smart
Cities (NLSAG-SC) is een bij NEN ondergebracht samenwerkingsverband van enkele overheden, bedrijfsleven
en kennisinstellingen die beoogt de interoperabiliteit
en toegankelijkheid van infrastructuur, systemen en
diensten in smart city-projecten te verbeteren, zowel
nationaal als internationaal.
Open and Agile Smart Cities (OASC NL): Tweemaandelijks overleg tussen wethouders/CTO’s van
de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven,
Enschede, Rotterdam en Utrecht, gericht op open data
en een gestandaardiseerde uitwisseling daarvan.
De Digitale Steden Agenda (DSA) is een samenwerkingsverband rond gemeenten dat beoogt informatietechnologie in te zetten voor thema’s als de Zorgende
Stad, de Veilige stad en de bedrijvige stad.

ontstaat geen slimme match.” Van wie moet de coördinatie dan
komen? “Qua beleid is dat probleem perfect uitgekaveld. Het
ministerie van BZK ontfermt zich over het bestuurlijke deel en
Agenda Stad richt zich op leefbare en concurrerende steden.
Bij het ministerie van IenM gaat het over slimme infrastructuur
en ruimte en bij het ministerie van EZ gaat het over fiscaliteit,
betaalbaarheid en het economisch domein. De telecomsector
valt hier ook onder. Ziedaar de bestuurlijke knoop die we hebben
georganiseerd.” Bij Platform31 introduceerde Blom het afgelopen jaar een online platform Smart Cities, dat zich langzaam
maar zeker ontwikkelt tot een echte ‘community’. “Zodat we de
vragen uit de praktijk kunnen bundelen en inzichtelijk maken.
Het is immers aan de steden zelf om hun kwesties op de kaart te
zetten.”

Wie leidt de smart city-revolutie?
D

e laatste weken zijn er verschillende artikelen
verschenen waarin werd gewaarschuwd dat het verschijnsel smart cities niet in handen van het bedrijfsleven terecht mag komen en dat de overheid in de lead
moet blijven. Het is waar dat zonder de overheid heel
veel innovaties er niet zouden zijn geweest. Innovaties
als internet, gps en zelfs de slimme zoekalgoritmes van
Google zijn allemaal door de overheid ontwikkeld. Deze
technologieën hadden echter wel het bedrijfsleven
nodig om ze verder te ontwikkelen tot technologie of
dienstverlening die maatschappelijk breed wordt geaccepteerd en bovenal wordt gebruikt.

I

edereen heeft een rol in de innovatieketen en die van
de overheid is helaas niet technologie aan de man
brengen. Al was het maar om de simpele reden dat de
gemiddelde burger de overheid wantrouwt. We vinden
het geen probleem dat als we een Google-app gebruiken, Google meer van je weet dan je partner. Maar op
het moment dat de gemeente onze kentekens opslaat
om ‘app-parkeren’ mogelijk te maken, wordt er een
rechtszaak aangespannen omdat onze privacy in het
geding is.

D

aarnaast is de overheid niet voldoende klantgericht
bij het ontwikkelen van haar dienstverlening. Mijn
bank doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat
ik nooit meer op een kantoor hoef te verschijnen voor
welke dienstverlening dan ook, evenals een gemiddelde
luchtvaartmaatschappij. Beide zijn het instellingen
die de nodige veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen rond de omgang met persoonsgegevens.
Toch zijn ze in staat om persoonlijk gepersonaliseerde
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diensten te ontwikkelen die
mobiel en cloudgebaseerd
zijn. Als overheid zullen we
nooit in staat zijn producten
en diensten door te ontwikkelen op het niveau van
marktpartijen. Disruptie
staat nu eenmaal niet hoog
op de politieke agenda en we voelen niet de druk van
concurrenten die ons dwingt tot handelen.

W

at is dan wel de rol van de overheid? Net zoals kennisinstellingen een rol hebben met specifiek onderzoek, kan de overheid zonder dat zij in de lead is wel
de cruciale rol van (mede-)investeerder en ‘launching
customer’ invullen bij het realiseren van smart cities.
De grootste uitdaging hierbij is de gefragmenteerde
vraag van een gemeente samenbrengen tot een systematische vraag, gekoppeld aan logische innovatiemomenten als gebiedsontwikkeling of nieuwe aanbestedingen. Dit biedt de mogelijkheid om, in plaats van
pilots die nooit schalen, echt impactvolle projecten te
realiseren.

M

ijn call to action is dan ook dat je als overheid de
poorten van de publieke bastions moet opengooien. Werk zij aan zij samen met innovatieve bedrijven
en multinationals om je dienstverlening te verbeteren.
Er zijn namelijk altijd meer slimme mensen buiten je
gebouw dan erbinnen. De stad die dat realiseert en er
gebruik van maakt, is echt een slimme stad.

Brian Benjamin is Programma Manager Smart City Den Haag
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Wie leidt de smart city-revolutie? > Brian Benjamin

aanlegden met verschillende spoorbreedtes en eigen stations.
Allemaal met als doel bereikbaarheid, industrialisatie, welvaart,
mobiliteit, et cetera. Maar met drie verschillende standaarden
en drie keer de investering. Volgens Blom dreigt datzelfde nu te
gebeuren met smart cities.”
“Hoewel de innovatie vanuit de markt komt bij smart cities,
gaat het over publieke dienstverlening als zorg, onderwijs en
toegang tot de arbeidsmarkt, maar ook over collectieve waarden als attractieve, vitale en leefbare steden. En wil je dit in
Nederland aan de markt overlaten of moeten we op zoek naar
een slimmere vorm van samenwerken en investeren? Dat debat
wordt nog onvoldoende gevoerd in Nederland.”
Blom ziet een voorbeeld in de financiering van breedband in
het buitengebied. Gelderland mocht van ‘Brussel’ de aanleg niet
publiek financieren, maar Brabant mag het via een subsidieroute
wel. “Er is een spanningsveld tussen wat we verwachten van
smart cities en hoe we de basisinfrastructuur aan het organiseren zijn.”

smart cities

informatiesystemen, zoals basisregistraties, vergunningen en
verkeersgegevens en de data vanuit allerlei sensoren, zoals die
in lantaarnpalen en het wegdek. “Al deze data zijn een onderdeel van de smart city, maar ze zijn niet de smart city zelf. Want
een stad wordt pas slim als je al deze data deelt en inzichtelijk
maakt voor iedereen die bezig is met de stad. Zodat burgers,
ondernemers, instellingen en de overheid zelf ermee aan de slag
kunnen om hun leefomgeving beter te maken.” Een kaart is hier
bij uitstek het middel voor, stelt hij: “Alle data hebben een locatie en als je die relateert aan een plek in een stad of regio, kun
je daar slim mee omgaan.”

Een slimme stad
gebruikt geo-data
Een stad is pas een slimme stad als
er wordt samengewerkt door iedereen
die deel uitmaakt van de gemeenschap.
Een kaart blijkt een goede basis voor die
samenwerking. “Door alle informatie
over een locatie op een kaart samen te
brengen verbind je partijen en ontdek
je nieuwe oplossingen”, zegt Jeroen van
Winden, CTO Esri Nederland.
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I

n de negentiende eeuw tekenden artsen uitbraken
van cholera in op stadsplattegronden. Daardoor
werd duidelijk dat de ziekte verband hield met slechte
leefomstandigheden en kon men een begin maken met het
bestrijden ervan. Het is een van de eerste voorbeelden van hoe
informatie weergegeven op een kaart inzicht geeft, een vroeg
voorbeeld van de inzet van geo-data voor het verbeteren van de
leefomgeving.
Delen
Sinds de negentiende eeuw hebben steden een stormachtige
groei doorgemaakt. Ze zijn groter, schoner en slimmer geworden. In een smart city spelen data een belangrijke rol, zegt
Jeroen van Winden, CTO van Esri Nederland. Hij noemt data uit

Dynamische kaarten
Kaarten zijn al lang niet meer statisch. Ze worden gevuld
met allerlei data uit uiteenlopende bronnen, waarbij de kaart
het middel is om de informatie weer te geven. Het zijn in feite
geen kaarten meer, maar geografische informatiesystemen
(GIS). Esri is de grootste speler ter wereld in geografische informatiesystemen. Veel overheden met een rol in de leefomgeving
gebruiken GIS van Esri, zoals Rijkswaterstaat en het Kadaster.
Dat kaarten en geografische informatie inmiddels ook bij het
grote publiek gemeengoed zijn geworden, heeft Esri geholpen om het belang van GIS ook buiten de GIS-afdelingen van
organisaties onder de aandacht te brengen. “De kracht van het
gebruik van geo-informatie is ook ontdekt door bijvoorbeeld de
gemeente Zwolle, die deze informatie gebruikt om zorg en welzijn in de stad te verbeteren door 22 zorgorganisaties te laten
samenwerken met behulp van geo-data in een platform.” Zo zijn
er veel meer voorbeelden van slimme toepassingen die overheden, burgers en bedrijven maakten door data te combineren
met een kaart als basis, vertelt Van Winden: “Alle informatie bij
elkaar op een kaart, dat is de kracht van GIS.”
Platform voor slimme samenwerking
Het GIS-systeem van Esri heet ArcGIS. Het is een platform
met analyse- en visualisatietools in combinatie met een grote
hoeveelheid geografische data. Zoals die uit de basisregistraties, CBS-gegevens en open data over bijvoorbeeld monumenten. “Je kunt het ArcGIS-platform zien als een informatieplatform voor samenwerking”, zegt Bas Bijtelaar, gespecialiseerd in
het thema leefomgeving. “We bieden alle data die er zijn op een
laagdrempelige manier aan in het platform, zodat je er snel je
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weg in kunt vinden en de data direct kunt gebruiken. Het platform bevat diverse analysetools en apps om met de data aan de
slag te gaan. Zo kun je er visualisaties in 3D in maken, bijvoorbeeld om te ontdekken welke schaduw een nieuw te bouwen flat
op de omgeving gaat werpen. Door dit visueel te maken gaat het
veel meer leven, voor alle betrokkenen.” Gebruikers kunnen zelf
apps maken met diverse templates in het systeem, zonder dat ze
daarvoor technische kennis nodig hebben. Bijtelaar: “GIS was
vroeger voorbehouden aan de GIS-professionals. De afgelopen
jaren hebben we een grote vlucht gemaakt door het veel toegankelijker en makkelijker te maken, zodat iedereen ermee aan de
slag kan.”
Informatie voor de leefomgeving
Met de komst van de nieuwe Omgevingswet zet de overheid zwaar in op digitale informatievoorziening. Alle data die

Door het visueel te maken gaat
het veel meer leven

nodig zijn voor de leefomgeving en die niet in de basisregistraties zitten, worden opgenomen in het nieuwe Digitale Stelsel
Omgevingswet (voorheen Laan van de Leefomgeving). Bijtelaar:
“Voordat het Digitale Stelsel Omgevingswet gereed is zijn we
echter wel wat jaren verder. Wij zijn ervan overtuigd dat organisaties nu al in de geest van dit digitale stelsel kunnen werken,
met de data en de tools die het ArcGIS-platform op dit moment
biedt. Daarmee kunnen zij samen met alle andere betrokken
actoren de leefomgeving op een integrale manier ontwikkelen
en beheren.” Van Winden: “Het gaat erom dat alle data die je
nodig hebt over de leefomgeving op één plek beschikbaar zijn,
zodat deze kunnen worden gedeeld in de gemeenschap. Daardoor ontstaan slimme oplossingen die de leefomgeving prettiger, mooier, schoner of veiliger maken.”
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uit de praktijk > Esri

Jeroen van Winden, CTO (r) en Bas Bijtelaar, business manager
centrale overheid, gespecialiseerd in het thema leefomgeving,
beiden werkzaam bij Esri Nederland. Foto: De Beeldredaktie.

smart cities

De slimme mensen
zitten niet per se in het

stadhuis

Welk bestuurlijk gewicht geef je het verschijnsel smart city?
Een smart city kan een slimme gemeente betekenen, maar
het kunnen ook de burgers búiten het gemeentehuis zijn die
de lokale democratie interactief maken en daarmee de stad
slimmer. “Het helpt niet als je iemand de baas maakt.”
Martine Hemstede

E

en smart city kan vele vormen aannemen. Eén ervan is
een nieuwe vorm van democratie, met betrokken burgers, stelt hoogleraar publieke innovatie Albert Meijer van de
Universiteit van Utrecht. “Een buurman van mij bijvoorbeeld
heeft een wandelroute ontworpen door verschillende aaneengesloten parken in de stad. Dat heeft meerwaarde voor bedrijven
en lokale overheden, omdat werknemers een lunchwandeling
kunnen maken langs de route. Dat is goed voor het gezondheidsbeleid. Zo dragen burgers bij aan de doelen van het
gemeentebestuur. Mede dankzij sociale media kunnen dit soort
vindingen snel en met veel mensen worden ontwikkeld.”
Een nieuwe vorm van directe democratie ontstaat als burgers meepraten over een onderwerp dat leeft, bijvoorbeeld
duurzame energie. Iedereen kan oplossingen aandragen, die
samen een energieplan vormen. Zo deden ze het in Utrecht.
“Steeds minder mensen zijn lid van een politieke organisatie
en steeds minder mensen gaan stemmen. In de traditionele
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democratie is de vertegenwoordiging heel klein. De smart city
kan een manier zijn om de betrokkenheid van de burger bij zijn
eigen omgeving vorm te geven en te vergroten”, aldus Meijer.
Rechts ingehaald
De meeste stadsbestuurders staan nog aan het begin van
de ontwikkeling tot smart city. Het is zaak dat de overheid haar
rol pakt, anders wordt ze rechts ingehaald door techbedrijven.
Bedrijven kunnen een monopoliepositie krijgen en gesloten
systemen aanbieden die niet passen bij de lokale situatie. Ook
burgers snappen de techniek nu al beter dan overheden en ontwikkelen zelf allerlei toepassingen.
Meijer ziet drie factoren die de ontwikkeling van smart cities
bevorderen: “We hebben al jaren te maken met een terugtredende overheid. Door krimpende budgetten kan de overheid geen
oplossing meer bieden voor alle voorkomende problemen. Tegelijk zie je een naar voren tredende samenleving. Burgers zijn
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smart cities

steeds hoger opgeleid en pakken zelf problemen aan. De technologie maakt daarvoor steeds slimmere oplossingen mogelijk.”
Dit alles leidt volgens Meijer tot ‘New Public Governance’,
het antwoord op falende marktwerking. “Sterke marktwerking
leidt tot onrust. Daarom willen burgers en overheden meer
samenwerken, netwerken en samen publieke waarden vormgeven. Het risico is natuurlijk dat groepen in de samenleving
waarden willen toevoegen waarop we niet zitten te wachten,
zoals een platform tegen asielzoekers. Daar heeft de overheid
een taak. Ga met de samenleving in debat over hoe je de smart
city wilt inrichten.” Daarvoor is ‘wendbare publieke innovatie’
nodig, stelt Meijer. Dat betekent: mobiliseer innovatie in de hele
stad; experimenteer; probeer oplossingen uit op kleine schaal;

De publieke sector is een
krimpende economie

vitaliseer deze oplossingen door ze te verbinden met bestaand
beleid; institutionaliseer experimenten; balanceer, dus weeg
publieke waarden tegen elkaar af.
Organisch in Utrecht
Gemeentesecretaris Maarten Schurink van Utrecht vindt het
helemaal niet zo’n interessante vraag hoe de lokale overheid
de smart city bestuurlijk vormgeeft. “Je wilt een creatief proces
aanjagen bij kennisinstituten, innovatieve bedrijfjes en burgers.
Dan helpt het niet als je iemand de baas maakt. Ik geloof meer
in de aanpak van Rob van Gijzel: de smart society.” In Utrecht
is de organisatie van de smart city dan ook organisch ontstaan.
Schurink: “We willen er zo veel mogelijk mensen bij betrekken
en de nadruk leggen op praktische toepassingen. Sensoren in
ondergrondse containers geven aan wanneer ze vol zitten. Ook
hebben we een nieuw parkeersysteem voor fietsen. Met een app
kun je zien welke plek beschikbaar is. Daarnaast werken we aan
preventie op basis van misdaadcijfers per straat.” De gemeenteraad heeft jaarlijks twee miljoen euro beschikbaar gesteld
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voor drie aandachtsgebieden: een opendatasysteem vanuit ICT,
slimme oplossingen als sensoren en apps vanuit Economische
Zaken en een kwartiermaker, aangesteld door Schurink, die zo’n
dertig smart pilots coördineert. “De technische ontwikkelingen
gaan zo snel dat je ze flexibel moet organiseren.”
Weinig downloads
Het valt Schurink tegen dat maar weinig bedrijven gebruikmaken van de open data van de gemeente Utrecht. “We hebben
vijftig datasets waarmee je allerlei slimme oplossingen kunt
bedenken, maar ze worden nauwelijks gedownload.” Het gebrek
aan landelijke standaarden speelt daarbij een rol, want bedrijven vinden een stad als markt te klein. “Er is inmiddels een landelijke standaard voor het format waarin je data aanbiedt, maar
nog geen overeenstemming tussen gemeenten over welke data
je landelijk deelt. Daarvoor hebben we de markt echt nodig.
Creatievelingen kunnen zich bij ons melden om te vertellen
waar ze behoefte aan hebben.” Schurink ziet ernaar uit. “Wat ik
leuk vind is samen met een groot aantal partijen nieuwe dingen
bedenken.”
De smart city vergroot de betrokkenheid van de burger bij
de overheid, merkt Schurink. “In het algemeen reageren wij
sneller door nieuwe vormen van communiceren. Niet pas na een
beleidstermijn van vier jaar.” Verder kan de overheid een stuk
opener worden door slimme oplossingen. “Waarbij het zaak is
verstandig om te gaan met openbaarheid”, zegt Schurink. Ook
de legitimiteit van de overheid kan worden vergroot. “We kunnen laten zien wat we doen, waarom we het doen en dat het voor
minder geld kan.” Verder gelooft hij niet dat de traditionele rol
van de overheid als probleemoplosser verandert. “Wij blijven
doen wat nodig is.”
Meedenken in Den Haag
Den Haag wil een kenniseconomie worden en gebruikt daarvoor het concept van de smart city. De nadruk ligt dan ook niet
op het stimuleren van ondernemerszin in de gemeente, maar op
het versterken van de lokale economie. Program-manager Smart
City Brian Benjamin: “De publieke sector is een krimpende
economie. Daarnaast hebben we grote onderwijsinstellingen en
internationale rechtsorganisaties in de stad. Hun personeelsleden hebben een slim en sterk netwerk nodig, maar ze kunnen ook bijdragen aan een slimme stad. Wij delen bijvoorbeeld
inbraakcijfers per wijk, zodat burgers zelf in actie kunnen komen
om hun huis te beveiligen.” Utrecht kiest er nadrukkelijk voor
om deze cijfers niet openbaar te maken, om dieven niet op een
idee te brengen.

Aanvankelijk was de smart city ondergebracht bij de afdeling ICT, maar de organisatie van de smart city wilde dichter bij
de uitvoerende gemeentelijke diensten staan en dichter bij de
stad. Daarom is de smart city nu ondergebracht bij Economische
Zaken en ICT. Daar wordt een innovatiebudget ingezet om de
kenniseconomie verder te verbreden. De gemeente Den Haag
heeft een convenant gesloten met burgers, grote bedrijven en
kennisinstellingen in en om de stad. “Zo krijg je een slimme stad
die op alle terreinen en in alle lagen samenwerkt”, zegt Benjamin. Zo zet Den Haag de eerste stappen op weg naar New Public
Governance, zoals geschetst door Albert Meijer.
De overgang naar een smart economy jaagt de gemeente aan
door het aanleggen van een data-infrastructuur. Met informatie
over inwoners, werknemers en wijken bepaalt het gemeentebestuur welke voorzieningen nodig zijn in welke wijken. Wordt er
veel thuis gewerkt? Moet er een snelle ov-verbinding met realtime reisinformatie komen? Burgers werken mee, bijvoorbeeld
door luchtmeters op te hangen en de meetgegevens te delen.
“We zijn daar nog niet zo ver mee als Eindhoven en Amsterdam,
maar wel een eind op weg”, zegt Brian Benjamin.
Smart fietsen
Den Haag maakt eigen keuzes: waar Amsterdam inzet op
elektrische voertuigen vanwege de luchtvervuiling in de stad,
wil Den Haag het fietsen smart maken vanwege het gebrek aan
fietsparkeerplaatsen. Fietsen van forenzen die de hele dag bij
het station staan, zou je kunnen inzetten als ov-fiets. Nieuwe
oplossingen voor smart shopping zijn te vinden in een ‘pilot
store’ voor winkeliers in winkelcentrum New Babylon. Benjamin:
“Als we smart shopping niet faciliteren, komt straks 30 procent
van de winkels in de binnenstad leeg te staan.”
Naast smart living (een schonere, hele en veilige openbare
ruimte) en smart energy (beter afstemmen van vraag en aanbod
met smart grids) gaat Den Haag aan de slag met haar smart citizens. Er is nu geen opleiding voor het beroep van de toekomst:
interfacemaker voor apps. De gemeente is met onderwijsinstellingen in gesprek om het curriculum aan te passen.
Smart society Eindhoven
Eindhoven was al voor de komst van het smart city-model
bezig de kennis in de stad op een slimme manier in te zetten
voor het verbeteren van de leefomgeving. Eindhoven neemt
samen met Manchester en Stavanger deel aan het Europese
project Triangulum voor de eerste smart cities. Van oudsher
zijn grote techbedrijven als Atos Origin en Philips in de stad
gevestigd. Inmiddels werkt de stad intensief met hen samen in
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een smart city-board. Eindhoven is nu bezig de verschillende
‘living labs’ met elkaar te verbinden en oplossingen door de hele
stad uit te rollen, vertelt programmamanager Neeltje Somers.
Veel van deze oplossingen hebben internationale bekendheid.
Bijvoorbeeld in de langste uitgaansstraat van Nederland, Stratumseind. “We zetten daar verkleurend straatlicht en sociale
media in om de omgeving veiliger te maken.”
Het gemeentebestuur en burgemeester Rob van Gijzel hebben zich uitgesproken voor de smart society, die goed past bij de
hoogtechnologische en design-stad Eindhoven. “We doen aan
co-creatie. Samen met de stad maken we de omgeving veiliger
en prettiger”, stelt Neeltje Somers. Dat gebeurt in het stadhuis
zo veel mogelijk integraal: wethouder Mary-Ann Schreurs is als

Waar Amsterdam inzet op
elektrische voertuigen, maakt
Den Haag het fietsen smart

wethouder innovatie en design betrokken bij het uitvoeringsprogramma smart society. Burgers dragen daar actief aan bij: zij
verzamelen bijvoorbeeld gegevens over luchtkwaliteit en krijgen
ze teruggekoppeld via hun mobiele telefoon. Nu wordt nagedacht over verdere uitwerking van slim licht, waarin sensoren en
andere functies worden ondergebracht. Zo vormt de smart city
een netwerk over de hele stad, waarmee crowdmanagement bij
grote evenementen mogelijk is.
Totale openheid
Openheid van data is voor Eindhoven een absolute voorwaarde voor het welslagen van de smart society: “Iedereen
moet toegang krijgen tot alle data”, zegt Neeltje Somers stellig.
“Anders gaan bedrijven de informatie claimen en eraan verdienen. Je kunt alleen maar innoveren in totale openheid.” Over de
consequenties voor de privacy heeft Eindhoven goed nagedacht:
“Onze standaarden voor privacy zijn veel scherper dan de landelijke richtlijnen.”
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Van beleid naar Smart
Government

Intelligent communities
slimme

in plaats van
vuilnisbakken

In de ruim achtduizend steden die zich smart city noemen zie je vooral bedrijven
die bezig zijn met sensoren en slimme processen. De gemeenschap in de stad is er nauwelijks
bij betrokken, ziet Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. “Deze manier van werken is niet
het antwoord op de vraagstukken van de stad.”

V

an Gijzel heeft het liever niet over smart cities. Het gaat
hem om het geheel dat een stad is en dat vertaalt zich
beter in begrippen als smart society en intelligent communities.
“Dat is veel meer dan technologie. Het gaat erom dat je met die
technologie, gecombineerd met slimme manieren van samenwerken, maatschappelijke vraagstukken oplost. Op het gebied
van veiligheid, mobiliteit en gezondheid, om er een paar te noemen.” Mens en technologie moeten daarvoor met elkaar verbonden zijn, want dat voorkomt dat technologie dominant wordt:
“Kijk naar high tech-steden als Masdar in Abu Dhabi of Songdo
in Zuid-Korea. Die zijn helemaal ontworpen vanuit de technologie en onleefbaar, omdat de menselijke factor ontbreekt.”
Het gebeurt in de stad
Het is een centraal thema van de Eindhovense burgemeester: in de 21e eeuw vind je de meeste dynamiek niet meer op
nationaal of op internationaal niveau, maar in de stad. “Daar is
de interconnectiviteit het grootst.” Dat is ook de plek om nieuwe
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toepassingen en slimme oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken, stelt Van Gijzel. “Er komen enorme
opgaven af op bestuurders van steden. Die kunnen we niet
oplossen met de verouderde systemen waarmee we nu werken.
We zullen nieuwe systemen moeten bedenken en dat kan alleen
in co-creatie, met alle betrokken partijen in de stad.” De overheid speelt daar zeker een rol, maar het is een heel andere rol
dan ze gewend is. Niet meer top-down, maar in samenwerking.
Als voorbeeld noemt Van Gijzel het uitgaansgebied in Eindhoven, Stratumseind. “Normaal reguleer je uitgaansgebieden
met vergunningen, politie-inzet, een bepaalde inrichting van
de openbare ruimte. Wij doen het anders. We hebben met alle
betrokkenen in het gebied, van politie tot horecaondernemers
tot bezoekers, onderzocht hoe we het daar prettig en veilig
maken. We werken met vormen van licht en geur die rust geven,
met het op een andere manier aanspreken en inzetten van
mensen, zodat bezoekers ook gastheren worden. Als mensen
bijvoorbeeld ruzie maken, wordt er een spot op hen gericht en

worden ze gevolgd door dat
licht.” Het zijn maatregelen
waarbij soms de gemeente en
soms andere partijen aan zet
zijn, in samenwerking bedacht.
“Die samenwerking maakt een
slimme stad.”
Het publieke belang
waarborgen
Als je diverse belanghebbenden elk vanuit hun eigen
expertise bij elkaar zet om een
Rob van Gijzel, burgemeesspecifiek vraagstuk op te loster van Eindhoven: ”Een stad
sen, dan ontstaan interessante
als Songdo is onleefbaar,
ideeën. Eindhoven zoekt die
omdat de menselijke factor
vernieuwing ook op in de eigen
ontbreekt.”
organisatie. Zo heeft de stad
een designer in dienst die de gemeente helpt haar processen en
diensten te verbeteren. “Als je de ontwikkeling naar de smart society overlaat aan technologiebedrijven, dan krijg je een wereld als
in het boek The Circle van Dave Eggers. Zo’n wereld wil je niet. Het
is aan de overheid om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen een
stem krijgen, dat je samen gaat organiseren en co-creëren. Daarmee waarborg je het publieke belang en krijg je een smart society
waarin iedereen meedoet.”
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Eindhoven laat zien hoe een gemeente ‘smart’
kan worden. Door ‘samen organiseren en
co-creëren’, zoals burgemeester Van Gijzel
aangeeft, vinden betrokken partijen samen
‘smart’-oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken. De rol van de gemeente richt
zich met name op:
• het stimuleren, faciliteren en reguleren van
de datasamenleving
• zelf ‘smart’ functioneren op basis van data
en technologie
• aanpassen van het primaire proces van
besluit- en beleidsvorming
PBLQ begeleidt grote gemeenten als Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, kleinere
gemeenten én organisaties binnen de centrale overheid met de transitie naar een slimme
datagedreven werkwijze. PBLQ helpt bij:
• de ontwikkeling van een ‘smart’-visie of
-strategie
• de communicatie en de uitvoering van de
‘smart’-strategie
• het vergroten van het bewustzijn in de
eigen organisatie
• onderzoek naar bijvoorbeeld datagebruik
en relevante regelgeving
• het organiseren van de formele en informele samenwerking met alle stakeholders
• organisatieontwikkeling, nodig om bijvoorbeeld ICT, HRM en communicatie slimmer
te maken
• het monitoren van internationale ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden
• het organiseren van kennisuitwisseling met
slimme steden in binnen- en buitenland
pblq.nl/smartcity
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Songdo Central Park, Songdo, Zuid-Korea.
Foto: Dreamstime

smart cities

Beeld uit de video ‘Sensor City Assen A Living Lab’, www.sensorcity.nl

Ook de infrastructuur
moet smart
Welke technische infrastructuur is
nodig voor smart city-toepassingen
en wat is er al? Begint alles met een
goede infrastructuur en volgen de
toepassingen dan – op den duur –
vanzelf wel? De eerste ervaringen in
de praktijk laten zien dat er nog geen
Golden Rule is. Of het moet zijn dat trial
and error het pad naar de slimme stad
effenen. Veel hoeft het niet te kosten.

Fred Teunissen

I

n 2011 legde Sensor City met warme ondersteuning vanuit
de Provincie Drenthe en gemeente Assen een eigen glasvezelnetwerk in deze stad aan. Met de uitdrukkelijke bedoeling
dat dit de technische onderlaag zou worden voor Sensor City
Assen. De gedachte was dat voor de grote hoeveelheden data
die Sensor City genereert ook forse bandbreedte nodig zou zijn.
Vandaar de keuze voor glas. En eigen glas, want Sensor City
wilde bij de experimenten die gingen volgen zijn onafhankelijkheid behouden ten opzichte van commerciële partijen.
Inmiddels zijn we vier jaar verder en is er in Assen een uitge-
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breid sensornetwerk gerealiseerd met een groot aantal experimentele toepassingen. Terugblikkend op deze vier jaar is een
van de centrale lessen dat er bij de start te weinig aandacht was
voor de mogelijkheid van een hybride infrastructuur, vertelt Jan
Reitsma, directeur van de Stichting Sensor City. “We fixeerden
ons op grote bandbreedte. Maar de technische ontwikkeling
gaat zo snel! Het is dan ook verstandig om eerst even een klein
stukje vooruit te kijken in de tijd om te zien wat er aan zit te
komen. Op dit moment is dat 4G en 5G. Daar kan mee wat vier
jaar geleden alleen met glas mogelijk was. Bovendien maken
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ook allerlei andere netwerken deel uit van de smart city-infrastructuur. Daarom moet je van een hybride architectuur uitgaan.” Reitsma adviseert om in dit verband de nieuwe technologische mogelijkheden die het Internet of Things (IoT) schept,
zoals LoRa en Sigfox (zie kader), scherp in de gaten te houden.
“Je kunt dit allemaal combineren tot één grote ondersteunende
architectuur voor smart city-toepassingen.”
Voortschrijdend inzicht
Van 2011 tot voorjaar 2014 vond in Assen een reeks innova-
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Hippe tech
tieprojecten met sensors plaats met als speerpunten Mobiliteit
en Geluid. De uitvoering was in handen van een consortium van
14 partijen. De EU, de gemeente Assen en de Provincie Drenthe
subsidieerden. En zo ontstond een rijke stroom van data uit een
veelheid van bronnen als basis voor nieuwe toepassingen. Deze
gegevensproducerende sensoren waren onder meer:
• lussen en bluetooth-sensoren bij Verkeers Regel Installaties;
• speciale On Board Units in auto’s voor deelnemers aan de
experimenten;
• carkits van deelnemers (gps en bluetooth);
• smartphones van deelnemers (gps en bluetooth);
• telcamera’s (langs de weg);
• kentekencamera’s (in parkeergarages);
• geluidssensoren.
Gedurende de experimenten werd duidelijk dat de infrastructuur beperkter kon zijn als met slimme combinaties van
data werd gewerkt. Reitsma geeft het voorbeeld van auto’s die
voorzien zijn van een carkit zoals van TomTom. “Als deze auto’s
passeren kan een bluetooth-signaal gemeten worden. Als je vervolgens, uit onderzoek, weet welk percentage van de voertuigen
een carkit aan boord heeft, dan is dit een betrouwbare indicatie voor het aantal dat een sensor passeert. Telcamera’s en de
infrastructuur om hun gegevens te ontsluiten zijn dan niet meer
nodig.”
Op dezelfde manier zouden gegevens over luchtvervuiling
door emissies uit verbrandingsmotoren van voertuigen op een
slimme manier verkregen kunnen worden, zo filosofeert hij, en
wel door bestaande data over deze emissies te koppelen aan
data van verkeersstromen. “We hebben ontdekt dat er veel van
dit soort slimme mogelijkheden zijn. Je ziet dan dat de kern van
de infrastructuur verschuift naar de data-analyse. Als je veel
goede data hebt plus slimme algoritmes, dan wordt je infrastructuur smart.”
Data koppelen
Reitsma is een uitgesproken voorstander van infrastructurele investeringen. Ook als nog helemaal niet zo duidelijk is
voor welke toepassingen deze zullen worden gebruikt. “In de
economie die zich nu ontwikkelt draait alles om data. Daarom
is het belangrijk zo veel mogelijk daarvan te verzamelen. De
toegevoegde waarde ontstaat als je data gaat koppelen. Laat je
dan ook niet te veel leiden door al bestaande applicaties, zou ik
willen adviseren. Win zo veel mogelijk data in vanuit het besef
dat er later toepassingen zullen komen waar je nu nog geen idee
van hebt. Zet jezelf niet vast. Kijk ruim.”
In Assen hebben ze de sensorsmaak onderhand inderdaad
stevig te pakken. Het gesubsidieerde project is afgerond, maar
de gemeente en de Provincie gaan verder – de infrastructuur ligt
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In zijn slipstream trekt het IoT hippe buzzwords ons
vocabulaire in, zoals LoRa en Sigfox. LoRa staat voor
Long Range. Het is een open standaard voor mobiele
communicatie. Kenmerkend voor het LoRa is dat er lange
afstanden mee kunnen worden overbrugd, terwijl het
energieverbruik zeer gering is. Het bijbehorende netwerkprotocol is LoRaWAN.
Sigfox is een vergelijkbare technologie, alleen niet
open source.
Fiware is een cloud based open source toolkit voor de
ontwikkeling van IoT-applicaties en diensten.

er immers – en zijn bezig om dit geheel als een facilitaire dienst
toegankelijk te maken voor derden. Gemeenten, researchinstellingen en commerciële partijen kunnen op deze infrastructuur
hun toepassingen live testen. Het netwerk wordt de komende
tijd verder uitgebreid. In de stad zelf met dertig weerstations,
die gegevens over onder meer temperatuur, lichtintensiteit en
windrichting verzamelen. En op het TT-circuit komt een afzonderlijk sensornetwerk als onderdeel van het grotere Living Lab,
dat voor Assen tegelijk ook een vorm van citymarketing en dus
een businessmodel is.
Verleidingen
“Voor tienduizend euro heb je een sensorinfrastructuur voor
een hele stad. Zo goedkoop is dat tegenwoordig. Bestuurders
komen daardoor gemakkelijk in de verleiding, zeker nu ze weten
dat we al in het derde kwartaal van 2016 landelijke LoRa-dekking zullen hebben.” Jeroen Broekhuijsen, business consultant
bij TNO en een van de drie roadmaptrekkers van het Smart City
Project van deze kennisinstelling, maant echter tot behoedzaamheid. “Als er geen duidelijke behoefte is, waarom zou je
dan zo’n infrastructuur aanbieden? Veel gemeenten weten op dit
moment niet eens precies over welke data ze eigenlijk beschikken, laat staan wat ze daarmee zouden kunnen doen. Zo’n
inventarisatie is stap nul. Zo kun je vaststellen waar de lacunes
zitten en welke daarvan je wilt aanpakken.”
Broekhuijsen waarschuwt voor een fixatie op connectivi-

Links
www.sensorcity.nl
assen.smartcityapp.nl
www.incas3.eu
ckan.org

www.citysdk.eu
www.fiware-lab.nl
www.fiware.org
www.tno.nl (zoek op smart
city)

teit: “Tussen de connectiviteitslaag en de applicatie zit nog
een complete tussenwereld van data processing, data-opslag,
data modelling, ontwikkeling van algoritmen, enzovoort. Deze
tussenlaag bepaalt het uiteindelijke resultaat. Je richt hem in
aan de hand van de vraag wat je met die data wilt doen. En dus
draait alles uiteindelijk om de behoeften die je daarmee
adresseert.”
Moet er daarom altijd eerst een inventarisatie van
zulke behoeften komen? Nou nee, dat ook weer niet,
nuanceert hij. “Er is wel een technische prikkel nodig
om behoeften te detecteren. Dan krijg je een soort
vliegwiel, waarbij je steeds nieuwe dingen ontdekt.
Het nadeel daarvan is dat je af en toe iets moet
loslaten dat je in het verleden hebt gemaakt, ook
al heeft dat je misschien een miljoen gekost.

Er is wel een
technische prikkel
nodig om behoeften te
detecteren

Gemeenten kunnen dat het best benaderen zoals een start-up
dat doet. Er mag dan iets stuk gaan. Er mag gefaald worden. Elk
halfjaar reset je dan het geheel. Zo’n houding staat alleen nog
wel ver af van de huidige cultuur bij veel overheden.”
Snuffelende burgers en overheden
Spannend kantje aan de combinatie van laaggeprijsde
sensoren en landelijk dekkende sensornetwerken is dat ook
burgers hiermee applicaties en diensten kunnen ontwikkelen. Ze
verzamelen dan zelf hun data en zijn niet langer afhankelijk van
de welwillendheid van de overheid of van andere partijen. Dit
gebeurt al bij Schiphol met geluidssensoren en in het Groningse
aardbevingsgebied met trillingssensoren. Met zulke data kun
je mooie applicaties maken. Probleem daarbij is dat dit vaak
maatwerkoplossingen zijn. Dat houdt in: ze zijn niet schaalbaar.
Verschillende marktpartijen ontwikkelen momenteel platforms
waarmee dit wel kan en bovendien is er een veelbelovend Europees platformalternatief, Fiware genaamd. Fiware is cloudgeba-
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seerde software voor de ontwikkeling van precies dit soort
toepassingen.
De basis van Fiware is OpenStack, op zichzelf
ook weer een platform, maar dan voor de
bouw van cloudapplicaties. Daarbovenop biedt Fiware ontwikkelaars allerlei tools.
Met Fiware
kun-

nen bijvoorbeeld data
worden samengebracht
in een visualisatietoepassing.
Arjen Hof, directeur van Civity, een onderneming die zich in
deze Fiware-wereld beweegt,
vertelt dat Nederland aanvankelijk de
boot heeft gemist bij het
ontwikkelen van een door de EU gesubsidieerd Fiware Lab. “Er
is toch zo’n Lab gekomen doordat vijf marktpartijen de handen
ineensloegen en ondersteuning kregen van de Economic Board
Utrecht (EBU) en de Provincie Utrecht. Anders dan de overige
Europese Labs krijgt het Nederlandse Lab geen financiële steun
uit Europa. Dankzij de bijdrage van de EBU en de Provincie is het
Nederlandse Lab toch gratis beschikbaar voor ontwikkelaars.”
Zes grote Nederlandse gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Amersfoort) hebben
de uitgangspunten van Fiware en aanverwante technologieën
omarmd in het zogenaamde Open and Agile Smart Cities-initiatief. Wereldwijd zijn er 75 steden die zich hieraan hebben
gecommitteerd.
Hof wijst verder op het belang van de opkomst van The
Things Network, een ‘crowd’-initiatief dat is gestart in Amsterdam. “Zij maken gebruik van het LoRa-netwerk als transporteur
van sensordata. Het initiatief van The Things Network wordt snel
opgepakt en er zijn ook in Groningen en Eindhoven al actieve
groepen.”
En zo stellen we vast: het Internet of Things komt er niet.
Het is er al.
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De Dynamische Beleid Monitor. Bestuurders zijn in staat om trends
te identificeren door het vergelijken van gegevens van voorgaande
jaren, zoals de kwaliteit van de wegen, materiaalsoort (asfalt, beton,
bestrating), type functie (weg, fietspad, trottoirs) en begroting.

Gemeentelijke informatie slim
en praktisch met elkaar verbinden

Data als fundament
voor de smart city
Gemeenten moeten met steeds minder middelen steeds sneller op veranderingen inspelen. Het
smart city-concept kan hierbij helpen door slim allerlei soorten informatie bij elkaar te brengen.
Klein beginnen is daarbij belangrijk. De gemeente Tynaarlo laat zien hoe je dat kunt doen.
Niels van de Graaf

V

oor de eerste keer in de geschiedenis leeft meer dan
50 procent van de bevolking in stedelijk gebied. Rond
2050 zal dit ongeveer 70 procent van de bevolking zijn. Grote
veranderingen die veel van de mensheid vragen, zoals Charles
Darwin al goed verwoordde: “It is not the strongest species that
survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive
to change.”
Hoe moet een gemeente hiermee omgaan? Hoe kunnen
bestuurders reageren op de voortdurende veranderingen? Hoe
kan een gemeente met beperkte financiële middelen toch de
governance, de veiligheid en de welstand op peil houden? Het
smart city-concept kan hierbij helpen en verschillende gemeenten zetten er op dit moment al programma’s voor op. Toch
hebben ze nog steeds moeite met het concretiseren van het
concept.
Bestuurders zullen nog slimmer moeten omgaan met de data
die er in en over de stad beschikbaar zijn. Hoe? Het volledig
overhoop gooien van bestaande werkprocessen is niet realistisch. Een betere oplossing voor beheer, onderhoud en beleid
is het inzetten van slimme technologie waarmee veranderin-
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gen sneller zijn waar te nemen, om vervolgens direct te kunnen
acteren.
Het is een illusie om in één keer een smart city te worden.
Gemeenten krijgen nu al met moeite hun budgetten rond, laat
staan dat er geld is om direct een volledige smart city te worden.
En dat terwijl de bevolking blijft groeien, veeleisender wordt
en via sociale media wil participeren. Dit legt een enorme druk
op publieke diensten en infrastructuur. Zorgvuldige inzet van
middelen is daarbij meer dan ooit van belang. Gelukkig zijn er
veel kleine stappen mogelijk om een ‘smarter city’ te worden.
De juiste informatie op het juiste moment draagt zorg voor een
optimale verdeling en inzet van de budgetten. Veel gemeenten
zijn wel bezig met een visie op smart city, maar het blijkt moeilijk te bepalen waar te beginnen.
Think big, act small
De eerste stap naar een smart city is het vestigen van
een datafundament. Voor een stad begint dit fundament met
locatie-intelligentie, omdat een efficiënt platform alle diverse
soorten locatiedata uit de ‘echte’ wereld kan combineren en

plaatsen in een fysieke en visuele context.
Locatie-intelligentie is essentieel omdat de informatie die
je verzamelt over publieke zaken – zoals wegen, OV, riolering,
kabels en leidingen, luchtkwaliteit, fysieke en sociale veiligheid – samenhangend moet presenteren. De bronnen van dit
soort data zijn ook steeds diverser. Denk aan smart meters,
drones, sociale media, sensoren in voertuigen, enzovoort. De
gangbare dashboards om deze gegevens te visualiseren zijn niet
toereikend. Bestuurders hebben behoefte aan een dynamisch,
interactief dashboard dat locatie-intelligent en altijd up-to-date
is. Met het nieuwe Smart M.App-platform van Hexagon kan van
de continue datastroom zinvolle informatie worden gemaakt die
bestuurders inzicht verschaft.
Slimme beslissingen vergen goed samenspel tussen technologie, processen en mensen. Het is noodzakelijk om snel en
efficiënt zo veel en zo breed mogelijk informatie bij elkaar te
brengen, rekening houdend met ‘welk’ probleem inzicht vraagt,
‘waar’ en ‘wanneer’ dat plaatsvindt, en ‘hoe’ je daarmee kunt
omgaan. Een bestuurder wil vandaag de dag beslissingen kunnen nemen op basis van verrijkte up-to-date informatie uit
vele ongelijksoortige gegevensbronnen. Een stap van causaliteit naar correlatie. Het realtime verbanden leggen tussen de
verschillende informatiebronnen levert nieuwe inzichten op
waardoor beslissingen op basis van waargenomen veranderingen worden genomen en beleid ‘smart’ wordt.
Imagem Benelux, niels.vandegraaf@imagem.nl, 06 41648870
www.smartmapps.nl
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In een oogwenk inzicht voor
bestuurders in Tynaarlo
Bestuurders zijn dagelijks bezig met het maken van
beleid. Bij de gemeente Tynaarlo heeft men ontdekt welke
efficiëntie te realiseren is door het slim samenbrengen van
informatie in één overzicht. In een dynamisch en interactief
ruimtelijk dashboard kan Tynaarlo haar beleid doorlopend
monitoren. De tijd tussen relevante veranderingen, de benodigde besluitvorming en de te nemen actie wordt hiermee
verkort.
Dit ‘smart’ communicatiemiddel geeft alle benodigde
informatie uit verschillende bronnen overzichtelijk weer,
zodat beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel
niveau snel kunnen worden genomen, en dit op alle niveaus
visueel gecommuniceerd kan worden. Bestuurders zijn zo
in staat om trends en ontwikkelingen te identificeren. De
gemeente Tynaarlo is gestart met het correleren van weginspectiedata zoals locatie, materiaal en functie van de weg
met budget en beleid, zowel van actuele gegevens als van de
afgelopen tien jaar.
Het slim combineren van data zorgt voor meer context
en laat zien wat het langjarig effect is van de genomen
beslissingen. Hierdoor sluit de informatie beter aan op het
beleids- en besluitvormingsproces en kunnen bestuurders
anticiperen en reageren op de komende veranderingen. De
inzet van Smart Monitor ‘Apps’, zoals in Tynaarlo is een van
de eerste stappen richting een ’smart city’, praktisch en
concreet.
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Over de opmars van cybercrime hoeven we u niets

infrastructuursystemen. Wij werken wereldwijd dag en

meer te vertellen. Cybersecurity is allang niet meer

nacht voor de grootste bedrijven en overheidsinstellingen

alleen een IT-thema. Uw verantwoordelijkheid om

aan een veilige digitale samenleving. Met technologie

digitale veiligheid te borgen voor de reputatie van uw

die bij u past en met de beste en hoogst gecertificeerde

organisatie wordt alleen maar groter. De uitdaging is

security specialisten. Zowel op het vlak van strategisch

of u uw operatie overeind houdt wanneer een steeds

beleid als diepgaande technische expertise. Onze

slimmere en onzichtbare indringer uw verdediging

integrale aanpak helpt u met het complete beheer

weet te omzeilen. Op een manier dat u uw in- en

van uw veiligheidsbehoeften, inclusief governance

externe klanten ongehinderd optimaal kunt blijven

en risicomanagement. Vanuit internationale Security

bedienen. Dat vraagt om cybersecuritykennis die de

Operation Centers geven onze experts u 365 dagen en

indringer niet alleen vandaag, maar ook morgen te

nachten per jaar inzicht in uw veiligheid. Zonder obstakels

slim af is. Actuele expertise waar u 24 uur per dag,

voor uzelf èn uw klanten: dat is het partnership dat wij

7 dagen in de week van op aan kunt.

graag met u aangaan. Ongehinderd beschermd tegen

Met cybersecurity services van CGI bent u daarvan

onzichtbare indringers.

verzekerd. Wat er ook gebeurt. U kunt vertrouwen
op een optimale beveiliging van uw data- en

Cybersecurity Services van CGI.

De uitdagingen van de datapolis

Z

onder dat het al te veel opvalt, worden onze steden op dit moment ingrijpend verbouwd. Naast de
fysieke infrastructuren in de stad ontstaat ongemerkt
ook een digitale infrastructuur, die het mogelijk maakt
data over van alles en nog wat vast te leggen. De stad
als datapolis, of als smart city, want al die data maken
het mogelijk om slimme oplossingen te bedenken voor
diverse stedelijke uitdagingen.
Ook Nederlandse steden raken steeds meer in de ban
van het ‘smart’-virus. De aandacht ligt in deze fase
vooral bij de vraag hoe de ontwikkeling van een smart
city het beste vorm kan krijgen. Zie de diverse bijdragen in deze uitgave.
De vraag die veel minder wordt gesteld, is wat het
straks betekent om een smart city te zijn. Besturen in
de datapolis betekent namelijk niet alleen besturen van
de polis, maar vooral ook besturen met data. Dit brengt
interessante uitdagingen met zich mee. Om er een paar
te noemen:

T

en eerste: wat zijn de gevolgen voor de informatiepositie van het bestuur? Steeds meer zullen bedrijven en burgers zelf data verzamelen en waardevolle
inzichten ontwikkelen. Geluidssensoren rondom Schiphol en bevingssensoren in Groningen zijn al bekende
voorbeelden. Ontstaat hiermee concurrentie voor het
bestuur, of een bron voor co-creatie?

V

ervolgens: wat zijn de
gevolgen voor de invulling van publieke taken?
Parkeerwachters zijn al
een uitstervend soort door
slimme vormen van parkeerbeheer, vuilcontainers geven zelf een signaal als ze
vol zijn, en lantaarnpalen helpen met sfeerlicht uitgaanspubliek in toom te houden. Een smart city maakt
fundamenteel andere modellen van dienstverlening
mogelijk.

E

n ten derde: wat zijn de gevolgen voor de organisatie en het bestuur van de stad? Zien we de komende
jaren de grote intocht van de datacrunchers, als die
al zijn te vinden op de arbeidsmarkt? Gaan we getuige
worden van de robotisering van het bestuur? Neem op
Internet eens een kijkje bij het Rio Operations Center,
een soort digitale control room voor de stad Rio de
Janeiro. Automatisering van besluitvorming ligt dichterbij dan velen denken.

D

e overgang naar de datasamenleving is gaande.
Steden moeten niet alleen nadenken over de wijze
waarop deze omslag vorm krijgt, maar ook wat de
betekenis is voor de eigen positie, dienstverlening en
organisatie.
Evert-Jan Mulder is Principal Consultant Smart City bij PBLQ

cginederland.nl/cybersecurity
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De uitdagingen van de datapolis > Evert-Jan Mulder

“Hoe CGI u ongehinderd
beschermt tegen
onzichtbare indringers.”

smart cities

Duizend bloemen
(moeten nog gaan) bloeien
Aan concepten, convenanten en memoranda of understanding
geen gebrek. Aan verkenningen, proeftuinen en pilots evenmin.
Maar aan welke toepassingen werkt smart Nederland?
Peter Mom

Coalities
“Misschien is de lokale overheid niet de belangrijkste

78

driver”, zegt prof.dr Ben van Lier, directeur
strategie en innovatie bij Centric en verbonden aan de Steinbeis-Hochschule Berlin en
de Hogeschool Rotterdam. Hij doet dat na de
vaststelling dat het smartcityconcept uitgaat
van gebruik van data uit velerlei bronnen, die
lang niet altijd in overheidshanden zijn, maar bij
private partijen en particulieren berusten. “Dat vereist
nieuwe coalities. De overheid heeft daar niet als enige
zeggenschap over.” Een andere complicerende factor signaleert hij met betrekking tot de omvang van in dit domein
actieve ondernemingen. Mondiaal opererende bedrijven
zullen eerder proberen een voor elders ontwikkelde toepassing
te slijten, dan volledig aan te sluiten op lokale behoeften,
terwijl juist maximaal inspelen op plaatselijke omstandigheden het concept beloftevol maakt. Daarbij komt dat de grootste
noden op het vlak van leefbaarheid en (grote-)stadsbestuur
zich voordoen in ontwikkelingslanden, waar ICT-legacy aanzienlijk minder een last is. “Dat betekent een andere aanpak dan in
westerse landen.”

Beeld: Stockfresh

‘Met initiatieven als de waterpleinen, groene daken en
warmtetransportnetwerk is Rotterdam toonaangevend als Smart
City.’
‘Smart City Den Haag [is] een toonaangevende broedplaats
voor innovaties die bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en
duurzame wereld.’
Dat zijn er al twee die zichzelf op hun website toonaangevend noemen. Aantrekkelijke kwalificatie, zeker in combinatie
met rechtvaardigheid, veiligheid, efficiëntie, intelligentie,
gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
Den Haag heeft in 2014 een groot publieksevenement tot
proeftuin gemaakt om dat met ‘de allerslimste smartcitytechnieken’ goed te laten verlopen. Verder noemt de gemeente bij
haar smartcityactiviteiten nog een app die realtime de snelheid
van een hockeybal laat aflezen.
Ook Almere is al een tijd bezig. In 2012 tekende ze met
onder meer technologiegiganten Cisco, IBM en Philips een
memorandum of understanding. Voor een toelichting op wat dat
heeft opgeleverd vond Almere het eind november te vroeg. B en
W wilden de raad eerst inlichten ‘over de aanpak van het thema
Smart City’ en tot het moment dat deze er zijn zegje over had
gedaan was uitleg aan iBestuur ‘niet aan de orde’.

Parkeersensor
Nedap heeft een sensorsysteem ontwikkeld dat van elke
parkeerplaats draadloos doorgeeft of deze bezet dan wel vrij is.
Auto’s kunnen gerichter naar een plek worden geloodst en par-
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Intelligent transport
keerwachten kunnen efficiënter opereren doordat de sensor het
overschrijden van een maximumparkeertijd signaleert. Volgens
zegsman Ido Wentink is Nedap er in 2006 mee begonnen, maar
konden de eerste jaren bij gebrek aan een markt worden besteed
aan doorontwikkeling. Na Gotenburg, Kortrijk, Aix-en-Provence, Verona en Madrid komen nu ook in Nederland voorzichtig
serieuze projecten tot stand. Zoals in Winterswijk, waar Duits
winkelpubliek op zaterdag voor veel zoekverkeer in woonwijken
zorgde, terwijl het niet aan parkeercapaciteit ontbrak.
Liander, beheerder van het elektriciteitsnet in ongeveer een
derde van het land, voorziet daar via zo’n 800.000 lichtmasten
in openbare verlichting. Dat moest lange tijd met een toonfrequente schakeling, waarmee het licht alleen aan of uit kon op
vooraf in overleg met gemeenten door het bedrijf ingestelde
tijdstippen. Het Open Smart Grid Platform, in opdracht van
moederbedrijf Alliander door CGI ontwikkeld, maakt flexibele
aansturing mogelijk door gemeenten zelf. Flexibel qua tijd,
intensiteit en locatie. Na pilots in Amsterdam en Leiden is het
buiten die plaatsen momenteel ook in Alkmaar, Almere, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Ermelo, Groesbeek, Heerhugowaard,
Laren, Lingewaard, Renkum, Súdwest-Fryslân en Zaanstad
ingevoerd en dit jaar start Alliander met de uitrol in het hele
verzorgingsgebied.
Open source
Genoemd (software-)platform is open source en generiek,
en niet alleen geschikt voor flexibele verlichting. Volgens Jeffrey de Grijs, business development manager bij Alliander, kan
het allerhande datakoppelingen faciliteren en deze verbinden
met applicaties van uiteenlopende aard. In een buiten Alliander
opererende Software Stichting moet een opensourcecommunity
voor onderhoud en doorontwikkeling zorgen. Het is aan andere
partijen om het grid aan te wenden voor concrete toepassingen.
Zo’n andere partij is ook Alliander-dochter Smart Society Services. Het verdienmodel voorziet niet in revenuen met het platform zelf, maar met door dit aparte bedrijf (doorgaans samen
met anderen) ontwikkelde diensten en toepassingen.

AEDS4.EU en HogeNood App
Locaties van reanimatieapparaten (automatische
externe defibrillatoren), verzameld
met crowdsourcing, aangeboden via website en
smartphone-apps. En plaatsen van openbare toiletten, met routes, voorzieningen (rolstoelen)
en oordelen eerdere bezoekers.
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In Brabant loopt een proef, waarbij gegevens over
wegincidenten (gekantelde vrachtwagen, aanrijding) realtime beschikbaar komen als input voor navigatiesystemen
in voertuigen, die dan een andere route kunnen kiezen. In
een andere pilot geven vrachtauto’s van een supermarktketen hun locatie door, zodat door combinatie met actuele
verkeersgegevens van de gemeente een optimaal bevoorradingsmoment kan worden gekozen dat de binnenstad
het minst belast.
Dr.ir. Frans Tillema, consultant intelligente transportsystemen en lector aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen, toont zich enthousiast over deze proefprojecten
(onderdeel van een begin december gedane investering
van 70 miljoen in het kader van het ‘Beter benutten’-programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu),
niet alleen omdat data afkomstig zijn van publieke en
private partijen, maar ook omdat ze voor 2018 resultaat
moeten opleveren.
Ook in Brabant worden spookfiles bestreden (niet ontstaan door obstakels als omgevallen vrachtwagens, maar
doordat automobilisten plotseling remmen). Dat gebeurt
met een app, waarbij de bestuurder vanaf de wegkant een
adviessnelheid krijgt aangereikt. Andere informatie die de
automobilist van buiten krijgt aangeboden, gaat over de
activiteit van verkeerslichten, waardoor hij een optimale
route kan kiezen. Tillema: “Stap één is dat de overheid
zulke data ontsluit, in stap twee kunnen serviceproviders
de data de auto in brengen en daar nuttig aanwenden.”
Genoemde proef met verkeerslichtgegevens heeft volgens
Tillema voor vrachtwagens een brandstofreductie van 13
procent opgeleverd.
Meer tot de verbeelding spreken wellicht een zelfrijdende pendelauto tussen station Ede-Wageningen en de
universiteitscampus en de Truck Platooning Challenge
die Nederland in het kader van haar EU-voorzitterschap
heeft opgezet. Van een rij vrachtwagens wordt de eerste
fysiek bestuurd, voertuigen erachter zitten steeds met
een ‘virtuele trekkabel’ vast en zijn daardoor min of meer
zelfrijdend.
Wat gemeenten aan smart city kunnen doen? Tillema:
“Data klaarzetten. Wegopbrekingen, verkeersbesluiten,
noem maar op. Overal waar data zijn, ontstaan slimme
toepassingen.”

iSPEX fijnstofmeting
Met een opzetstuk voor de
smartphone kan iedereen de hoeveelheid fijnstof meten en doorgeven aan een databank, waaruit
fijnstofkaartjes kunnen worden
gegenereerd en waarvoor instellingen als RIVM en KNMI grote belangstelling hebben.

Evenals de Nedap-zegsman ziet De Grijs nog nauwelijks
volwassen toepassingen. “In gemeenten zijn onder de vlag van
‘smart city’ nogal eens diverse systemen geïmplementeerd die
door het negeren van open standaarden niet met elkaar kunnen communiceren. Dat remt innovatie. Veel projectjes zijn
nog proefgedreven. Leveranciers willen applicaties of andere
producten verkopen, maar die moeten dan vaak nog ontwikkeld
worden. Gemeenten lopen het risico in een lock-in terecht te
komen. In de PowerPoint-presentatie heet het open, maar als je
doorvraagt naar details blijft het vaak stil.”
Integreren
Behalve systemen praten ook gemeenteafdelingen niet
altijd met elkaar. “Dan spreken we ergens over verlichting en
blijkt er totaal geen contact met ‘verkeer’, terwijl smartcitytechnieken juist een geïntegreerde benadering mogelijk maken.” En
naast proefgedreven zijn projecten vaak aanbodgedreven. Dan
bedenken gemeenten bij beschikbare technologie een probleem
in plaats van zich af te vragen welk probleem oplossing verlangt
en hoe dat dan zou kunnen. Voorts signaleert De Grijs een nagenoeg totaal gebrek aan samenwerking tussen smartcitygemeenten, waardoor veel energie heengaat met overbodig, want reeds
elders verricht wieluitvinderswerk.
Rotterdam (‘toonaangevend’) hanteert volgens zegsman
Frank Vieveen als definitie van smart city: “Alles wat de stad
slimmer maakt. Dat is niet altijd digitaal. Het gaat ook om
slimmere processen en sociale innovatie, waarbij dan wel de
digitalisering van de burger een rol speelt.” Vieveen is projectmanager bij Stadsontwikkeling. Hij heeft laatst een inventarisatie gemaakt van initiatieven die zich als ‘smart city’ laten
labelen en noemt daaruit als eerste ‘RainGain’, waarin Rotterdam samenwerkt met Leuven, Londen en Parijs. Boven op het
150 meter hoge kantoorgebouw Delftse Poort naast het centraal
station zit een regensensor, die naar zijn zeggen nauwkeuriger
is dan Buienradar. “We gaan die toepassen voor watermanagement”, aldus Vieveen. Rotterdam ligt deels onder de zeespiegel
en wil regenwater snel kwijt. Is het een probleem? “Als we geen
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maatregelen nemen wordt het dat wel.” Nu al kan het rioolstelsel piekmomenten niet altijd aan. Daarom is een ‘waterplein’
gebouwd om het surplus tijdelijk te bergen en krijgen straks
ook loze ruimten onder op- en afritten van parkeergarages zo’n
functie. “Een volgende opdracht is dan om dat geautomatiseerd
te laten werken.”
Dynamisch verlichten
Parkeerhandhaving met mobiele nummerplaatherkenning
en geautomatiseerd uitschrijven van bekeuringen mag van
Vieveen ook smart heten, evenals de ‘Energieatlas’ met informatie tot op perceelniveau over verduurzaming van het energieverbruik: kosteloos advies aan milieubewuste bewoners en aan
hen die dat moeten worden. Energiebesparing is ook het doel
van dynamische verlichting aan het Havenspoorpad, waar het
energieverbruik van 185 lichtmasten (het equivalent van tien
huishoudens) met 80 procent omlaag kan door alleen drie mas-

Digitale Wegbeheerder
De Amsterdamse wijk IJburg is maar
via twee bruggen bereikbaar. Filebestrijding moet het vestigingsklimaat
voor burgers en bedrijven verbeteren.
De Digitale Wegbeheerder combineert
verkeersdata van overheids- en private
partijen voor een persoonlijk reisadvies
aan IJburgbewoners.

ten voor en drie achter een fietser voluit te laten schijnen. Deze
dynamische led-verlichting is afkomstig van diverse leveranciers
en kan via één portaal worden aangestuurd.
Een maatregel die de één profijt oplevert kan de ander
nadeel bezorgen. Zo kan een regensensor een verkeerslicht
bij neerslag voor fietsers sneller op groen zetten. Echter: “We
moeten nog uitzoeken wat het effect is voor auto’s.” Niet voor
voetgangers, die in Rotterdam vast ook graag hun haar drooghouden? Vieveen: “Die kunnen een paraplu opzetten. Het college wil Rotterdam fietsstad maken.”
Dubbel
In de Maasstad gaat het bottom-up, zonder masterplan.
Ook zonder coördinatie? Vieveen moet toegeven wel eens een
toepassing dubbel te hebben aangetroffen. “De gemeente wil
doeners faciliteren. Partijen bij elkaar brengen. Zonder paraplubenadering. Maar inderdaad, in 2016 gaan we er meer samenhang in brengen.”
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smart cities
uit de praktijk > KPN

De stad
als App Store

D

tiebedrijven: “Partijen als KPN spelen een belangrijke rol in het
creëren van de basisinfrastructuur voor een smart city.”

at voorspelt Ger Baron, CTO bij de gemeente Amsterdam.
Baron houdt zich bezig met technologische innovatie
en de ontwikkeling van de stad naar een smart city. Hij monitort
wat er in de wereld van de technologie gebeurt, wat er in de stad
Amsterdam speelt, en legt hiertussen verbindingen. KPN is een
van de partners waarmee de gemeente Amsterdam samenwerkt
om de stad slimmer te maken. “Niet gedreven vanuit technologie, maar vanuit de behoeften van de stad”, benadrukt hij.
Samen met Hans Söhngen, VP Public Sector van KPN en Jasper
Snijder, EVP New Business bij KPN, werpt Baron een blik op de
toekomst van de slimme stad, en het belang daarvan. De drie
heren zien daarnaast een aantal lessen die de afgelopen jaren
zijn geleerd bij de ontwikkeling van smart cities.
Een voorproefje van het Amsterdam van 2025 is te vinden tussen Amsterdam CS en het Marineterrein. De gebouwen
kunnen er ‘praten’ met mobile devices. Via iBeacons, kleine
apparaten die in contact staan met het LoRa-netwerk (’Long
Range, Low Power’). Via dit netwerk wordt er informatie naar
de iBeacons gestuurd zodat ze op afstand aan te sturen zijn,
om bijvoorbeeld content toe te voegen. Deze iBeacons maken
via bluetooth of een andere technologie contact met smartphones. Wie de iBeacons-app installeert, krijgt informatie over het
verleden van de gebouwen en hun huidige functies. Winkeliers
kunnen bezoekers naar binnen lokken met speciale aanbiedin-

82

Foto: Stockfresh

Wanneer je in 2025 op het Centraal Station van Amsterdam
aankomt voor een bezoek aan de stad, zal er op het eerste gezicht
niet zoveel veranderd zijn. De 400 jaar oude stenen van en om het
stationsgebouw zullen er nog steeds liggen. Het verschil: er is veel
meer informatie digitaal beschikbaar in en over de stad.

Ger Baron, CTO bij de gemeente Amsterdam: “Niet gedreven
vanuit technologie, maar vanuit de behoeften van de stad”.
Foto: De Beeldredaktie
gen. KPN ontwikkelde het LoRa-netwerk en rolde het uit. Met
LoRa zijn diverse smart city-toepassingen mogelijk. Het doel
van zo’n toepassing: door ICT een stad beter leefbaar en duurzamer maken. Baron benadrukt het belang van telecommunica-

Wij zijn een constante
KPN heeft een aparte unit opgezet die zich onder meer
bezighoudt met het ‘slimmer’ maken van steden. Söhngen van
KPN: “Wij zien een groot strategisch belang in het leveren van
een bijdrage aan smart cities.” Snijder: “We zijn een constante
als het gaat om connectiviteit. We denken na over de connectiviteitsbehoefte van de slimme stad. KPN is de butler van de stad,
die zorgt dat data veilig beheerd en getransporteerd worden.”
Daarbij benadrukt Snijder dat de smart city-dienstverlening niet
ophoudt bij het transport van de data. “We helpen de stad om
de data centraal en veilig te beheren. Op deze manier houdt de
stad altijd regie en overzicht over wie wát met de data van de
stad kan doen om zo de maximale waarde uit de data te halen.”
Hij wijst erop dat de stad een strategie moet bedenken voor
het transport van de data. “Zeker omdat er steeds meer data
bijkomen.”
KPN is partner van RDM Makerspace, een laboratorium en
inspiratieruimte voor Internet of Things (IoT)-toepassingen.
Samen met RDM Makerspace initieerde KPN onlangs de IoT Academy. Deze moet een boost geven aan technologische innovaties en de ontwikkeling van Internet of Things. Het bedrijf ont-
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wikkelde LoRa speciaal om apparaten met elkaar te laten praten.
Het netwerk maakt het mogelijk om apparaten die zeer weinig
stroom en data gebruiken, tegen lage kosten te verbinden met
internet. Het is een apart netwerk zonder interferentie met
andere netwerken. LoRa wordt niet alleen ingezet in het gebied
bij het Centraal Station, maar ook in Amsterdam Zuidoost, op
het Hoekenrodeplein, om ‘slimme’ verlichting te creëren, die
zich automatisch aanpast aan de activiteit op het plein, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.
Gidsrol
Söhngen: “We geloven in smart cities. Het verhaal is misschien bekend, maar is daardoor niet minder waar: de burger
wordt veeleisender, gemeenten krijgen steeds meer taken, terwijl
de budgetten krimpen. Smart cities zijn hiervoor een oplossing.”
Ook Baron is er zeker van dat technologie voor belangrijke stedelijke uitdagingen een oplossing biedt. “Het biedt de stad kansen
om de stad leefbaarder te maken, om er meer banen te creëren
en onder meer de bereikbaarheid te verbeteren. Maar we zien
een stad niet als een grote IT-applicatie. Een smart city begin je
door te kijken waar de behoeften zitten.” Snijder van KPN is het
daarmee eens. “Een smart city-project start met een bepaalde
doelstelling van een gemeente. Er is bijna altijd een smart manier
om die doelstelling te halen. Daarbij kijken we vooral naar meerjarenplannen. Je moet ad-hocoplossingen voorkomen.”
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smart cities
uit de praktijk > KPN

Jasper Snijder, EVP New Business bij KPN: “Je ontwikkelt
een zelfsturende lantaarnpaal
en later blijkt dat je ook een
laadpaal en een slimme parkeerhulp nodig hebt.”
KPN helpt steden met plannen van aanpak. “In Den Haag
werken we bijvoorbeeld met gebiedsontwikkelaars. Die kijken
over verschillende werkgebieden heen”, aldus Snijder. Het is
volgens hem een valkuil om oplossingen te bedenken voor een
enkel aandachtsgebied. “Je ontwikkelt een zelfsturende lantaarnpaal en later blijkt dat je ook een laadpaal en een slimme
parkeerhulp nodig hebt. Dan staan er plotseling drie objecten,
terwijl deze toepassingen ook geïntegreerd in de lantaarnpaal
kunnen. Het is vaak een uitdaging om de mensen te vinden die
breder kijken dan alleen hun portefeuille.” Baron: “Werken aan
een smart city betekent veel samenwerking, heel veel overleg.
Een smart city heeft een complex ecosysteem. Je hebt met veel
partijen te maken: bewoners, gemeente, verschillende bedrijven en instellingen. Je moet zaken integraal aanpakken, zorgen
voor dezelfde standaarden, en partijen dienen transparant te
zijn. Technologie speelt dan wel een belangrijke rol, maar fysiek
overleg blijft een cruciale succesfactor.”
Open source
De smart city zien de heren bij uitstek als een omgeving voor
een open source-aanpak waarin iedereen een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de stad. Snijder signaleert dat zijn
bedrijf afstand doet van traditionele businessmodellen. “Voorheen wilden we alles zelf doen, nu gaan we voor open innovatie
en partnerships. Er zijn zo veel partijen. Die hebben op bepaalde
gebieden al geavanceerde, specialistische oplossingen of producten. Met hen zoeken we nu de samenwerking om klanten een
complete IoT-oplossing te kunnen aanbieden.” Baron verwijst
naar de open aanpak van het initiatief StartupAmsterdam. “We
zetten een vraag uit aan de hand van de behoefte van de stad en
vragen startups om hiervoor een oplossing te bedenken. Voor

84

wie dat goed doet zijn we de eerste klant. We betalen dus voor
deze nieuwe dienst. We creëren een omgeving waarin bedrijven
toepassingen kunnen plaatsen. We zien de stad als App Store.”
Volgens onderzoek van Fast Company stond Amsterdam
in 2014 op de tweede plaats van smart cities in Europa. Baron
verklaart die hoge positie onder meer uit de sterke adoptie van
technologie onder Amsterdammers. “Er is hier alleen al een

Een smart city heeft een
complex ecosysteem

enorme hoeveelheid smartphones. En we doen het van oudsher
op het gebied van mobiliteit al beter omdat we zoveel fietsers
hebben. Andere steden willen graag meer mensen aan het fietsen krijgen.” Daarnaast is de gemeente volgens Baron online
veel beter bereikbaar geworden, en kunnen bewoners zichzelf
beter organiseren. “Denk aan het autobezit dat in Amsterdam
met 25 procent is gedaald omdat mensen auto’s delen. Of mensen die zelf zorg in de buurt gaan organiseren.”

Hans Söhngen, VP Public Sector van KPN: “De burger wordt
veeleisender, gemeenten krijgen meer taken, budgetten krimpen. Smart cities zijn hiervoor een oplossing.”
Baron werkt nauw samen met de Economic Board van
Amsterdam. “Dat is een speeltuin waarin we dingen leren door
nieuwe toepassingen uit te testen.” De afgelopen vijf jaar zijn er
volgens Baron veel experimenten gedaan en is er veel geleerd.
Een van de lessen is dat de gemeente verschillende rollen aanneemt in smart city-processen, al naar gelang de situatie. “Soms
zijn we regelgever, soms investeren we in een nieuw initiatief en
soms spelen we een rol als steward. Dan creëren we de voorwaarden voor nieuwe initiatieven.” Amsterdam heeft als eerste
stad regelgeving ontwikkeld voor Airbnb door onder meer grenzen te stellen aan de periode van verhuur. Baron: “In andere
gevallen hebben we nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd,
bijvoorbeeld de opkomst van de elektrische auto, door hiervoor
gratis parkeerplaatsen weg te geven.”
Privacy
Alle drie zien ze het belang van privacy en veiligheid als een
rode draad door de verschillende smart city-projecten lopen.
“Privacy en veiligheid zijn onderdeel van alles wat je doet”,
zegt Snijder. “Je wilt bijvoorbeeld niet dat een hacker de stad
ontregelt door een discoshow te maken van de verlichting langs
de weg. Daarnaast heb je te maken met een grote hoeveelheid
data. KPN beschikt over duurzame datacenters, waar data veilig
in Nederland kunnen worden opgeslagen.” Baron reageert: “We
hebben een speciale privacycommissie. Je kunt niet denken: de
privacy bekijken we later wel. Daarover maak je in het begin van
een project keuzes.” Baron noemt als voorbeeld de slimme verlichting op het Hoekenrodeplein in Amsterdam. “Mensen worden gefilmd, maar we bewaren die gegevens niet. We voorkomen
dat we data opslaan die niet nodig zijn.”
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Terug naar het Amsterdam van 2025. Hoe anders zullen
bewoners en bezoekers de stad dan ervaren? Baron voorspelt
dat burgers dan eenvoudigweg meer keuzes kunnen maken. Hij
noemt dit ‘een groter handelingsperspectief’. De CTO: “Je kunt
niet alleen zien welke schilderijen in welk museum hangen,
maar ook wat anderen van deze schilderijen vinden, hoe je er
het beste naartoe kunt en wat op de route ernaartoe mogelijk interessant is voor jou. Banken zijn uit de stad verdwenen.

Privacy en veiligheid
lopen als een rode draad
door de smart city

Oude verdienmodellen zijn vervangen door nieuwe. Ons beleid
is in 2025 nog effectiever omdat we de gevolgen beter kunnen
meten. En door het delen van informatie slechten we muren. Het
maakt niet meer uit aan wie bij de gemeente een bewoner een
vraag stelt, die komt altijd op de juiste plek terecht.” Snijder:
“Smart cities staan nog in de kinderschoenen. In de komende
vijf jaar zullen we nog veel meer boeiende functionaliteiten en
toepassingen ontdekken. Als we dit in een goede samenwerking
doen kan Nederland hierin een leidende positie pakken.”
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Zonder overleg
geen ICT-succes
Contacten en kennisuitwisseling tussen
overheden en ICT-bedrijven liggen gevoelig,
zoveel is wel duidelijk geworden. Maar voor
het verkrijgen van inzicht in de vraagstukken
waar die overheden mee worstelen is overleg
onontbeerlijk.
Rob Nijman

H

et jaarwisselingsnummer van dit iBestuur magazine
staat traditioneel in het teken van het iBestuur Congres. Een congres dat in een belangrijke behoefte voorziet
omdat het bijdraagt aan wederzijdse kennis en begrip bij overheidsorganisaties en ICT-leveranciers.
Ik stel vast dat dergelijke initiatieven in het afgelopen jaar
door een aantal serieuze media van kritisch commentaar zijn
voorzien. Zo zouden ze met name ‘gezelligheid’ en een wel erg
grote onderlinge verbondenheid uitstralen. Terwijl symposia,
congressen en in het algemeen kennisoverdrachtbijeenkomsten
toch primair in een belangrijke inhoudelijke behoefte voorzien.
De publieke zaak is gediend met adviseurs en leveranciers die de
publieke sector goed begrijpen. Slechts dan kunnen zij dienstbaar en succesvol zijn.
De kritische opmerkingen verdienen een welwillend luisterend oor. Maar waar nodig ook een inhoudelijk weerwoord. De
wezenlijke vraag gaat niet zozeer over symposia, maar over de
noodzaak voor overheden en ICT-bedrijfsleven om elkaar voldoende te kennen.
Complexiteit
ICT-bedrijven zoeken, onder andere via contacten met
overheden, de kennis die nodig is om complexe of specialistische ICT-projecten voor de opdrachtgevers tot een goed einde
te brengen. Of, want zo is de aanloop naar een project, om er in
een aanbestedingsproces een serieus te overwegen aanbieding
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Het iBestuur Congres draagt bij aan
wederzijdse kennis
en begrip bij overheidsorganisaties en
ICT-leveranciers.
Beeld: Dreamstime,
iBestuur

voor te kunnen doen. Hoe werkt die overheidsorganisatie? Wie
worden door hen bediend? Wat zijn de belangrijkste baten (ook
de maatschappelijke) die een ICT-project moet opleveren? Welke
standaarden vindt de organisatie belangrijk? Een deel van die
informatie is gedurende een aanbestedingsproces eenvoudig
over te brengen. Voor andere informatie geldt dat minder. Daarvoor is rechtstreeks contact noodzakelijk.
Overheden werken mee aan die kennisoverdracht, of nemen
daartoe – het afgelopen jaar helaas minder vaak dan daarvoor
– zelf het initiatief. De overheid, als vertegenwoordiger van ons
een aanbestedingsprocedure worden gedeeld met alle partijen
die een aanbieding overwegen.

‘Het vergroten van de afstand
tussen partijen is niet echt de
optimale oplossing gebleken’
Maxim Februari over aanbesteden, NRC, 3 februari 2015

allemaal, heeft daar zelf dan ook veel baat bij. Overheid en ICTbedrijfsleven weten dat er regels zijn die dergelijke contacten
aan voorwaarden verbinden. Zo kunnen contacten tussen een
potentiële leverancier en een dito opdrachtgever niet plaatsvinden tijdens of vlak voor een aanbestedingsprocedure over het
onderwerp van die aanbesteding. Als er op dergelijke momenten wel informatie ter tafel komt, dient deze breed in de markt
gedeeld te worden. De antwoorden op gestelde vragen binnen

I B M

Haalbaarheid
Op andere momenten – zoals ver voordat een aanbesteding
verwacht wordt, of als er nog geen zekerheid is of die er überhaupt komt – is het kunnen uitwisselen van specifieke informatie
van groot belang. Overweegt de aanbestedende overheidsorganisatie om een dienst of product uit te vragen dat inderdaad door
(een deel van) de markt geleverd kan worden? Belangrijk om te
weten voor de inhoudelijk betrokken afdeling van de opdrachtgever, en voor diens inkoopafdeling. Voor een willekeurig bedrijf:
past een verwachte aanvraag bij mij? Zou ik moeten aanbieden of
is het beter me ergens anders op te richten?
Een veel gehoord tegengeluid: hoe kan het zijn dat die contacten echt nódig zijn? ICT-bedrijven weten toch wel wat ze moeten leveren? Zo niet, dan zijn ze geen knip voor de neus waard!
Een voor de hand liggende redenatie, en toch geen correcte.
ICT-projecten, zeker die met specifieke functionaliteit te maken
hebben, zijn grofweg een bundeling van domeinkennis, projectvaardigheden en technologie. Het Kadaster is geen Belastingdienst, Rijkswaterstaat geen CBS. Overheidsorganisaties, zeker
op rijksniveau, zijn doorgaans ‘monopolisten’ op het gebied van
hun primaire taken. Kennis van hun processen komt voort uit studie, verdieping, en jazeker, contacten in groot en klein verband.
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Aanbestedingsprocessen zorgen ervoor dat
geïnteresseerde partijen
dezelfde informatie ontvangen van de overheid.
Maar ICT-bedrijven kunnen
buiten deze processen
natuurlijk zelf ook aan
informatiegaring doen.
Een bakker die zich meer
verdiept in de achtergronden van de knapperige korst scoort ook beter bij zijn klanten dan
de amateur die denkt ook wel een broodje te kunnen verkopen.
iDialoog
Dat zowel de overheid als het ICT-bedrijfsleven een dergelijke kennisuitwisseling van belang vindt, toont het gezamenlijk onderschrijven van de zogeheten iDialoog, een belangrijke
intentieverklaring die een aantal vormen van kennisuitwisseling
ondersteunt.
Zonder het elkaar voldoende kennen mislukken ICT-projecten
eerder, of leveren ze wellicht niet de beoogde functionele uitkomsten, ook al voldoen ze voor honderd procent aan de gevraagde
technische specificaties. Wie wil dat risico nemen?
Ondanks dat ICT een jonge bedrijfstak is, is de technische
ontwikkeling binnen die bedrijfstak zo hard gegaan dat er in
grote mate sprake is van specialisatie. Alleen grote organisaties,
ook binnen de overheid, kunnen nog zelf informatiebouwstenen
ontwikkelen. Voor de rest bakt de overheid haar eigen brood niet
meer. Het wordt ingekocht of uitbesteed. De partij met de beste
kennis van zaken en de beste prijs wint.
Die kennis van zaken komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Daar moet je iets voor doen.
Rob Nijman is segmentdirecteur Rijksoverheid bij
IBM Nederland B.V.
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Hoeveel wetten zijn er vandaag de
dag in Nederland van kracht? Volgens de
zoekresultaten op de website wetten.
nl op het moment ongeveer 9600 stuks.
Het betreft hier slechts wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en
ministeriële regelingen. Daarnaast zijn er
nog beleidsregels, verordeningen, procedures, enzovoort. Al deze regels moeten
worden verweven in de uitvoeringstaken
en publieke diensten van de ruim 1400
overheidsinstanties die Nederland op het
moment telt. Daarbovenop wijzigt jaarlijks
een groot aantal van deze wetten en regels.
Die wijzigingen hebben een enorme impact
op overheidsorganisaties.

Het is moeilijk vooraf
inzichtelijk te maken wat de
Foto’s Dreamstime

gevolgen zijn van wijzigingen in
wet- en regelgeving. De juiste
technologe kan daar echter bij
helpen. Daar wordt de overheid
ook wendbaarder van.

E

r verschijnen regelmatig
nieuwsberichten over overheden
die het niet is gelukt om tijdig te voldoen
aan de nieuwe of gewijzigde wet- en
regelgeving. Met alle gevolgen van dien,
bijvoorbeeld burgers en bedrijven die
met terugwerkende kracht alsnog recht
hebben op een toeslag of juist niet. In
dergelijke situaties is het enorm lastig
om door burgers en bedrijven als één
vraaggestuurde overheid te worden
erkend.
Gebrek aan transparantie
Het analyseren van wet- en regelgeving is een tijdsintensief proces. Grote
epistels vol artikelen en bepalingen die
van invloed kunnen zijn op de uitvoeringstaken en publieke diensten belanden bij de instanties. Om inzichtelijk te
maken welke bepalingen impact hebben
op de instantie en haar diensten duiken
beleidsadviseurs in die documenten
en zetten het proces van de nieuwe of
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Van wet naar

gewijzigde wet naar de uitvoering in
gang. Beslissingen die tijdens dat proces
worden genomen zijn vaak na afloop
niet inzichtelijk en dus niet te traceren. Met als gevolg het ontbreken van
transparantie.
Compacte overheid
Het continu veranderen van wetten
en regels heeft grote invloed op de uitvoeringstaken van overheidsinstanties en
de diensten die zij leveren aan burgers en
bedrijven. Uitvoeringskosten lopen op en
doorlooptijden van enkele maanden zijn
voor veel instanties niet ongebruikelijk.
En dat terwijl het kabinet juist streeft
naar een compactere overheid.
Ondanks de grote hoeveelheid wijzigingen per jaar voldoen overheidsinstanties over het algemeen toch aan de
geldende wet- en regelgeving, zij het in
enkele gevallen na de ingangsdatum. De
wijze waarop instanties wetten en regels
naar de uitvoering vertalen, is echter

vaak niet consistent en efficiënt. Het analyseren van wetswijzigingen aan de hand
van enorme tekstdocumenten en die vervolgens handmatig moeten aanpassen, is
ook niet meer van deze tijd. Het realiseren van een compacte overheid vergt een
andere aanpak.
Ruimte maken voor wendbaarheid
Inzicht in de impact van nieuwe of
gewijzigde wetten en regels geeft overheden een voorsprong bij het maken de vertaalslag naar uitvoeringstaken, diensten
en intern beleid. Dit zorgt voor wendbaarheid. Daar zit dan ook direct de crux. Het
vooraf inzichtelijk maken van die impact
is een tijdrovend proces. Daarnaast is het
moeilijk om een vergelijking te maken
tussen de huidige en de gewenste situatie. Wanneer een wet wijzigt, moet deze
wederom volledig geanalyseerd worden.
Een nieuwe wet of een wetswijziging
kan in potentie alle interne diensten en
uitvoeringstaken raken. Op het moment

E v e r e s t

uitvoering,
maar dan anders
is de koppeling tussen geldende wetten en voorschriften en de diensten en
uitvoeringstaken veelal alleen nog maar
vastgelegd in de hoofden van enkele
betrokken beleidsadviseurs.
Het verschil maken met technologie
Het bestaan en tussentijds bijstellen
van wetten en regels is en blijft een gegeven voor overheden. Daar valt echter wel
de nodige winst te behalen. Denk eens
aan het effect van één centrale omgeving
voor het analyseren van wet- en regelgeving, waar beleidsadviseurs en andere
stakeholders kunnen samenwerken. Dat
zou betekenen dat van het handmatig
controleren van enorme tekstdocumenten voorgoed afscheid kan worden
genomen. Voor velen geen groot gemis.
Eén centrale omgeving heeft daarnaast
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niet alleen een positieve uitwerking op
de samenwerking tussen de medewerkers, deze leidt ook tot een transparant
proces. Vanaf de bron tot aan de diensten
worden genomen besluiten inzichtelijk en
traceerbaar.
Wachten op het moment dat de vaart
afneemt waarmee wetswijzigingen of
nieuwe wetten en regelingen hun intrede
doen, is geen optie. Publieke diensten
en uitvoeringstaken tijdig laten voldoen
aan wet- en regelgeving is haalbaar: met
vooraf zicht op de impact van de wijziging, inzicht in de besluiten die tijdens
het proces zijn genomen en een consistente en efficiënte werkwijze. De juiste
technologie kan hierbij het verschil
maken. Een verschil voor de overheid,
haar medewerkers én de dienstverlening
aan burgers en bedrijven.

RuleControl
Everest creëert innovatieve
ICT-oplossingen zodat banken,
verzekeraars en overheidsinstellingen continu kunnen inspelen
en vooruitlopen op de dynamiek
van hun markt. Dit doen we met
ICT-oplossingen die organisaties
écht wendbaar maken. RuleControl is een van die oplossingen.
Met RuleControl spelen we in op
de toenemende regeldruk in de
financiële en publieke sector. Wilt
u meer weten over deze oplossing of een demonstratie van de
software zien? Kijk op everest.nl/
oplossingen.
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Onveilig
V a n

S c h e l v e n

Onveilige iOverheid
S

tel, ik tik in de browser op mijn
laptop www.burgerservicenummer.nl in. Heb ik dan de zekerheid dat
internet mij daadwerkelijk bij dat adres
van de rijksoverheid brengt? Of loop ik
het risico dat een kwaadwillende ziel
ergens halverwege op internet mijn route
naar mijn eindbestemming ‘ombuigt’ om
mij naar een andere gelijkende, maar
malafide website te brengen? Die kwade
kans bestaat zeker. Criminelen kunnen
dan makkelijk met mijn data aan de haal
gaan, zelfs zonder dat de betrokken overheidsinstantie en ik dat beseffen.

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

Waarom bestaat dat risico nou
eigenlijk? Dat hangt samen met de rol
van het zogeheten DNS (Domain Name
System), complexe technologie diep in
de kern van de internetinfrastructuur die
ervoor zorgt dat het door mij ingetikte
www-adres onderweg ‘vertaald’ wordt
naar het IP-adres van de server waarop
www.burgerservicenummer.nl draait
(194.150.208.115). Kort gezegd: het DNS
koppelt www-adressen en IP-nummers aan
elkaar en dat is nodig om het berichtenverkeer op internet te laten functioneren.

Voor meer informatie
Remko Reinders
Digital Customer Experience lead
remko.reinders@capgemini.com
Tel. 06 5246 4563

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur
inzake ICT

17 - januari 2016

Om te waarborgen dat je een ingetikt
www-adres feitelijk ook bereikt, maakt
.nl sinds 2012 gebruik van een belangrijke cryptografische beveiligingsextensie
op het DNS en die heet DNSSEC. DNSSEC voorziet een domeinnaam van een
digitale handtekening, waarmee ISP’s (de
KPN’s en Ziggo’s van deze wereld) vervolgens kunnen controleren of iemand die
www.burgerservicenummer.nl intikt via
het DNS ook daadwerkelijk het IP-nummer van www.burgerservicenummer.nl

terugkrijgt en niet dat van een (malafide)
andere site.
Inmiddels is in Nederland, wereldwijd gezien koploper in het gebruik van
DNSSEC, 44 procent van de huidige 5,6
miljoen .nl-domeinnamen voorzien van
een DNSSEC-handtekening. Een prima
ontwikkeling! Vooraanstaande spelers op
internet zoals SIDN en innovatieve hostingproviders hebben de ontwikkeling van
DNSSEC stevig omarmd. Maar ook houders
van .nl-domeinnamen blijken zich steeds
meer bewust van het belang van DNSSEC.
Steeds vaker selecteren zij hun hostingproviders zorgvuldig, mede met het oog
op die beveiligingstechnologie. Het grote
obstakel is het valideren van DNSSEChandtekeningen, waar ISP’s vooralsnog
hun verantwoordelijkheid helaas niet
voldoende nemen. Gelukkig kan iedereen
inmiddels zelf makkelijk checken of zijn
of haar provider DNSSEC ondersteunt,
bijvoorbeeld via internet.nl.
Wat opvalt is dat binnen de publieke
sector in ons land op dit vlak nog een
wereld te winnen valt. Sommige sites
van de overheid, waaronder die welke ik
zojuist noemde, zijn momenteel nog niet
voorzien van een DNSSEC-handtekening.
Ondanks het feit dat DNSSEC op de officiële ‘pas toe of leg uit-lijst’ van de rijksoverheid staat. En dat is bedenkelijk. Het
zou een forse stap voorwaarts zijn als de
publieke sector de overstap naar DNSSEC
breed zou oppakken. Onze ambtenaren
rijden inmiddels toch ook niet meer rond
in auto’s zonder gordel? Van een betrouwbare overheid mag ten minste verwacht
worden dat haar internetbeveiliging ‘state
of the art’ is. En dat is die nu niet.
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%

of government officials
familiar with cognitive
computing believe it will
play a disruptive role in
their organization

Januari
12 januari

ICTU Nieuwsjaarscafé
Den Haag,
http://bit.ly/22hHDXm

14 januari

VNG/KING Nieuwjaarscongres
Den Bosch, http://bit.ly/1N7vmda

20 januari

iBestuur Congres 2016
Nieuwegein, ibestuurcongres.nl
Meer informatie pag. 24-35

27 januari

iBestuur academie
aanvang mastercourse Smart Cities
Den Haag, ibestuur.nl/academie
Meer informatie pag. 10

29 januari

Wetenschappers over digitale
dienstverlening
Center for e-Government Studies /
UTwente
Enschede, http://bit.ly/1Ogqclo

/
/
/
/
/
/

Maart
29 maart

Beyond Data Event 2016
Eindhoven, http://bit.ly/1DB1buw

/
/

Cognitive capabilities can help push the current
boundaries of innovation and transformation in
government organizations.

Een abonnement
op iBestuur?
ibestuur.nl/service!

To learn more, visit:

ibm.com/business/value/cognitiveindustry

/
/

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!
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TOEKOMSTBEELDEN
DIE ONS LEVEN
ZULLEN VERANDEREN
Voertuigen worden meer en meer computers. Integratie van de digitale wereld en de
auto-industrie brengt grote veranderingen met zich mee. De Connected Car is nu al realiteit. Door
mogelijkheden van Social, Mobile, Analytics, Cloud en Things (SMACT) te integreren kan de
informatieverwerking in voertuigen straks wordt afgehandeld door voertuigvreemde onderdelen.
Statische vervoerskenmerken worden vervangen door dynamisch voertuiggedrag. Ook het
toezicht op de permanente eisen verandert: van periodiek naar continu procesgericht toezicht.
Sensoren in het voertuig verschaffen steeds meer data. Met die data waarmee kan de eigenaar/
bestuurder van het voertuig worden geïnformeerd over noodzakelijke reparaties, die vervolgens
weer worden teruggegeven aan de garage en de fabrikant.

2.0

Honderd manieren om …
Het klinkt vreemd, maar het schijnt dat je creatiever bent als er meer kaders zijn. Zo schijnt deze vraag:
“Noem honderd manieren om af te vallen” minder resultaten op te leveren dan: “Noem honderd manieren
om af te vallen in de trein”. En de extra voorwaarde ‘bij het raam’ maakt de geesten helemaal los.
Dat is een experimentje waard. Op twitter zette ik de vraag: “Hoe kun je bezuinigen met Ambtenaar 2.0?”
Aantal reacties: nul. Check! Werken als een ambtenaar 2.0 betekent slim samenwerken door een sterk
netwerk en transparantie, niet het wiel opnieuw uitvinden, gebruikmaken van de mogelijkheden die ICT
biedt. Dat moet uiteindelijk wel kosten besparen. De extra voorwaarden met open data en smart city
maken wellicht creatiever.
Open data gaat tot interessante verrassingen leiden. Van tevoren kun je niet bedenken wat een ander
hiermee kan. Corline van Es neemt ons mee in de verhalen van open data. Het zijn boeiende inzichten!
Niet alleen de resultaten, maar ook het proces: het is niet de overheid die de analyses heeft uitgevoerd.
De ontwikkeling van smart cities is volop aan de gang. Hoeveel manieren om hiermee kosten te besparen
kun je bedenken? Beide ontwikkelingen vragen om alerte ambtenaren. Ambtenaren die heel goed weten
wat de rol van de overheid is, wat hun taak hierin is en die de ICT-ontwikkelingen op hun gevolgen
kunnen beoordelen
Marie Louise Borsje, Netwerk Ambtenaar 2.0

Welke impact heeft dynamisch voertuiggedrag op het voertuig, de burger en toezichthouder?

Pega demonstreert live hoe de software de telemetrie uit een connected car door adaptive analytics
omzet in Next Best Actions voor auto, burger én toezichthouder.
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Eindhoven realiseert met designdenken de goede dingen [A4]
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Gerben Feddes van de RDW schetst zeven belangrijke toekomstbeelden die ons leven op weg
naar 2030 zullen veranderen.
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Bezoek onze presentatie tijdens het iBestuur congres op woensdag 20 januari 2016

Vera Winthagen is ‘social designer’,
gespecialiseerd in maatschappelijke
vraagstukken. Sinds juni 2015 is zij in
gemeentelijke dienst bij de gemeente
Eindhoven als strategisch designer.

Design is hoe het werkt

Wat is designdenken?
Design-denken is een manier om
innovatie op een creatieve manier vorm
te geven en waarde te creëren voor eindgebruikers. De manier van denken en
werken die ontwerpers eigen is, wordt in
een andere context gebruikt.
Steve Jobs, oprichter van Apple, zei:
“Design is not just what it looks like and
feels like. Design is how it works.”

Design-denken als methode om maatschappelijke problemen
op te lossen – de gemeente Eindhoven heeft er beleid van
gemaakt. Strategisch designer Vera Winthagen mag het in de
praktijk brengen: “We veranderen het speelveld.”

Uitgangspunten:
• De mens centraal. Daadwerkelijk inleven in het probleem en de behoeften
en motivaties van klanten, medewerkers en stakeholders.
• Co-creatie | samenwerken. Meerdere
disciplines en verschillende stakeholders werken samen: verschillende perspectieven en standpunten dragen bij
aan het vinden van een oplossing.
• Optimisme. De overtuiging dat iedereen
een verandering teweeg kan brengen.
• Experimenteren. Leren door te doen en
te experimenteren; designers doen dat
door prototypes te maken.

E

indhoven is dé designstad van Nederland. Jaarlijkse wordt de Dutch
Design Week er georganiseerd en er staat een heuse designacademie. Bij de gemeente Eindhoven heeft wethouder Schreurs Innovatie en
Design in portefeuille. Vanaf 2010 heeft de gemeente op haar initiatief
structureel budget vrijgemaakt voor het inzetten van designers in gemeentelijke projecten. En sinds juni 2015 is Vera Winthagen, als ‘social designer’
gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken, in gemeentelijke dienst
getreden als strategisch designer.

Door Mariëlle de Groot
Beeld Rob van Esch/De Beeldredaktie
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Co-creatief
Schreurs demystificeert het begrip: “Mensen zeggen vaak dat ze wel
kunnen zien dat ik van design ben. Dan hebben ze het bijvoorbeeld over
mijn ketting. Ze denken dat design altijd om dat soort dingen gaat, om
strak vormgegeven meubels, een huisstijl, grafisch ontwerp of sieraden.
Daar heb ik absoluut iets mee. Maar dat is niet wat ik met design bedoel.
Design is niets meer of minder dan zorgen dat het werkt voor de gebruiker.” Tijdens de Designweek een paar jaar geleden ontstond haar fascinatie. Na een kennismaking met de resultaten van het designteam van
Philips, onder leiding van toenmalig designdirecteur Stefano Marzano, in
ziekenhuizen, was ze verkocht. “Normaal is de patiënt volledig ondergeschikt aan de logistiek van een ziekenhuis. Het designteam analyseerde
zowel de behoeften van patiënten en zorgmedewerkers als de logistieke

a m b t e n a a r

2.0

Een ander voorbeeld van designdenken bij de overheid: agrimeetsdesign.com, een platform waar boeren
en ontwerpers elkaar ontmoeten om
samen te werken aan maatschappelijke
vraagstukken.
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behoefte. Ze kwamen tot een verrassende nieuwe aanpak die een betere
werkomgeving, minder stress én kortere opnamen van patiënten opleverde.” Een openbaring. “Wij willen als gemeente meer mét de mensen
doen: waarde creëren voor bewoners en andere gebruikers van de stad. Dat
gebeurt nog te weinig co-creatief. Niet uit onwil. maar door oude tradities:
we zijn georganiseerd als een soort fabriek, een organisatie waarin iedereen met zijn eigen stukje bezig is.”
Contraproductief
Design helpt om domeinoverstijgend en in co-creatie te werken, ziet
Schreurs. “We doen het niet alleen voor buiten, maar tegenwoordig doen
we het ook mét buiten. En dat is de enige manier om het goed te doen.
‘Voor anderen nadenken’ hoort bij het oude fabrieksdenken, vindt zij. “En
dat is contraproductief; je organiseert je eigen weerstand.”

Wethouder Mary-Ann Schreurs, gemeente
Eindhoven: “Wij willen als gemeente meer
mét de mensen doen: waarde creëren voor
bewoners en andere gebruikers van de
stad.”

Winthagen ziet haar functie dan ook als schakelfunctie: “Tussen denken en doen, tussen buiten en binnen en tussen de verschillende hokjes.
Het is ontwerpers eigen verschillende perspectieven naast elkaar neer
te zetten. We vragen mensen om hun expertise in te brengen, niet op
basis van hun functie of positie. Daardoor heb je een heel gelijkwaardige
uitwisseling van informatie tussen mensen.” De praktijk ingaan of het
veldwerk is een belangrijk onderdeel van het werk van een designer. “Bij
de gemeente heb je de gebiedsmanagers en de gebiedscoördinatoren, en je
hebt de beleidsmakers. Dat zijn gescheiden werelden. Eigenlijk breken wij
daar doorheen.”
Mensen denken altijd dat ontwerpers bezig zijn met oplossingen
bedenken, maar eigenlijk klopt dat niet helemaal, zegt Winthagen. “We
zijn vaak heel lang bezig om het probleem anders te bekijken. Designers
werken iteratief, meer op basis van intuïtie en gevoel. Daardoor draaien
we vaak een beetje om het probleem heen. We zoomen uit en halen er zo
belanghebbenden bij die in eerste instantie niet zoveel met dat proces te
maken lijken te hebben of niet belangrijk lijken te zijn. Daardoor veranderen we het speelveld. Juist aan de randen van een probleemsituatie zit
vaak de opening naar een oplossing.”
IKEA en HEMA
Winthagen heeft bijvoorbeeld het onderwerp buurthuizen en subsidies
met een multidisciplinair team opgepakt. In eerste instantie door veldwerk te doen: veel met mensen praten, meedoen en observeren hoe het
echt werkt. De vraag is inmiddels geworden tot: waar ontmoeten mensen
elkaar in Eindhoven en is de gemeente daar nog wel voor nodig? “Er blijken zoveel informele netwerken te zijn waar mensen bijna als vanzelf bij
elkaar komen. IKEA en HEMA zijn misschien net zo relevant als een buurthuis. Dan is de vraag: wat zou de rol van een buurthuis dan kunnen zijn?
En: hoe kan de gemeente mensen stimuleren en helpen? Is er nog hulp
nodig bij het ontmoeten van elkaar en zo ja: hoe doe je dat dan?”
Een van Winthagens taken is om het design-denken binnen de gemeente te verankeren. Schreurs vindt dat van groot belang voor de organisatie:
voor belangrijke projecten en als organisatieontwikkelingsrichting. “Het
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moet als professionaliteit verankerd worden, net als ICT en
Financiën. Mensen moeten het uiteindelijk zelf kunnen. Er
is inmiddels al behoorlijk wat ervaring mee. En voor echt
belangrijke projecten wil ik ook iemand in huis hebben die
heel goed is.”
Winthagen ziet veel mogelijkheden voor de gemeente.
“We zitten nu op een kantelpunt; het kan heel snel gaan. De
eerste succesprojecten zijn er en de meeste mensen zijn al
een beetje bekend met wat ontwerpen inhoudt. Een aantal
koplopers heeft de manier van denken verinnerlijkt en al
in de dagelijkse praktijk geïntegreerd. Het is nu vooral een
kwestie van meer ruimte geven aan die koplopers en zo veel

Met designdenken kijk je
waar je elkaar wél
op kunt vinden

mogelijk barrières weg te nemen. Nu ik er ben, merk ik dat
het al helpt dat er een aanspreekpunt is. Ik kan vertellen
wie andere goede ontwerpers zijn, en als je iets heel anders
aan wilt pakken, wie je van buiten zou kunnen vragen en
hoe je een goede opdrachtgever voor designers bent.”
Ruimte geven
Goed opdrachtgeverschap hangt samen met inzicht in het
designproces. Winthagen geeft een aantal elementen ervan.
“Ruimte laten, dus niet de oplossing beschrijven in de
opdracht. Dat betekent ook omgaan met onzekerheid: ontwerpen is iets nieuws maken, je kunt de uitkomst niet voorspellen. Tweede kenmerk is dat je een opdracht niet te smal
moet formuleren. In het designproces gaan we uitvergroten,
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daarom kan een ontwerper niet met een te smalle vraag uit
de voeten. Tot slot: tijdens het designproces krijg je verschillende prototypes gepresenteerd. Een ontwerper gaat aan
de slag door iteraties te maken, een half-af product neer te
leggen en te kijken wat de opdrachtgever ervan vindt. Die
reactie neemt hij dan mee en begint weer opnieuw. Denk
dus niet bij zo’n prototype: dit wordt het dus.”
Wanneer Winthagen geslaagd is als strategisch designer, is een vraag die ze zichzelf en de wethouder ook heeft
gesteld. “Mary-Ann zei: ‘Als iedereen in de stad en bij de
gemeente gelukkig is.’ Een mooi streven, maar lastig haalbaar. Zelf ben ik tevreden als een aantal werkprocessen
waar ik aan heb gewerkt, sneller verloopt. Als bijvoorbeeld
de besluitvorming rondom de buurthuizen verbetert, omdat
buiten beter naar binnen is gebracht. Of de gemeente bij
de begroting door co-creatie sneller tot beslissingen kan
komen. Ik ben ervan overtuigd dat als de gemeente van het
begin af aan in co-creatie werkt en vragen ruimer stelt, dat
heel veel tijd en geld bespaart.”
Gelijkwaardigheid
Schreurs ziet een andere relatie tussen overheid en
samenleving ontstaan met de nieuwe designmanier van
werken. “Alle ontwikkelingen in deze stad gebeuren in cocreatie met eindgebruikers.” Een andere overheid dan we nu
gewend zijn, verzekert ze. “In de klassieke politiek cultiveer je vooral dat je elkaar niet kunt vinden, je polariseert
als het ware. Met design-denken kijk je waar je elkaar wel
op kunt vinden. Je zit volstrekt open en gelijkwaardig aan
tafel; van mens-tot-mens. En ieder zegt: ‘Vanuit mijn positie
is dit belangrijk voor mij.’ Dan kom je erachter dat andere
dingen belangrijk zijn voor anderen, dan je had verwacht.
Een voorbeeld. Er is hier een asielzoekerscentrum. Een deel
van de buurtbewoners heeft destijds gezegd: ‘Wij zijn het er
niet mee eens dat het er komt, omdat we denken dat het
niet goed gaat.’ Maar ze zien het wél als hun taak mee te
helpen voorkomen dat het misgaat. Dat vind ik interessant.
Je ziet een ander soort democratie ontstaan waarin we met
elkaar willen bepalen welke kant we opgaan. De crux is dat
je het ook met elkaar dóet, en dat ieder verantwoordelijkheid neemt vanuit zijn eigen positie en mogelijkheden. Het
is mijn verantwoordelijkheid dat co-creatieve proces mogelijk te maken en daarin te zorgen voor gelijkwaardigheid en
borging van het publiek belang. De consequenties moeten
duidelijk zijn en daar moeten we over discussiëren. Het
vraagt om een andere manier van besturen: over domeinen
en dus de grenzen van portefeuilles heen. Het ego voorbij.
Bij ons bestuurlijk is er de steun: het kán allemaal anders.
De opgave staat centraal en niet de regels.”
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We raken gewend
aan filmpjes en
ooggetuigenverslagen
van rampen en
aanslagen. Altijd
is er wel een
dashboardcamera of
smartphone in de buurt
die de neerstortende
vliegtuigen,
ontploffende bommen
en aardbevingen
vastlegt. Kunnen
sociale media, of het
Internet of Things,
ook een positieve
bijdrage leveren in
noodsituaties?

Door Daniëlle Jansen
Beeld Dreamstime
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Sociale media

Het

ramptoerisme voorbij
lijke organisaties de kans om gebruik te maken van nieuw
ontstane communities, een zwerm van betrokkenen die ook
informatie en kennis delen.”

I

n januari 2011 kreeg Queensland (Australië) onverwacht te maken
met verwoestende overstromingen. Zelfs de grootste stad Brisbane
kwam onder water te staan. Ondanks de grote materiële schade viel de
toekijkende wereldpers ook iets heel anders op: de opvallende samenwerking tussen de overheid en de inwoners van Queensland die voornamelijk
vorm kreeg via sociale media.
Bij de hulpverlening na de aardbevingen in Haïti in 2010 was een
opvallende rol weggelegd voor buitenstaanders. Online betrokkenen, die
zich niet eens in Haïti bevonden, zorgden samen voor actueel kaartmateriaal. Aan de hand van satellietbeelden van het getroffen gebied maakten
honderden vrijwilligers duidelijke kaarten die door de hulpverleners ter
plekke gebruikt konden worden bij de reddingsoperaties. Een jaar later, na
de Australische natuurramp, was het overduidelijk dat overheden, hulpverleningsdiensten en het maatschappelijke middenveld te maken kregen met
een nieuwe groep meedenkers en vooral meedoeners; de getroffen bewoners en online betrokkenen die zich op internet verenigden. Daar waar
politie, brandweer en ambulancediensten direct de acute nood oplosten en
te hulp schoten, organiseerden bewoners uit en rondom het rampgebied en
andere betrokkenen zich op sociale media om de getroffen gemeenschap
van opvang, informatie, support en advies te voorzien.
Zwermen
Onder invloed van het Internet of Things (waar apparaten, computers,
sensors en RFID-chips met elkaar verbonden worden) en sociale media
verandert de burger van vandaag bij een calamiteit steeds sneller van een
hulpeloos slachtoffer in een medestander. Onderzoeker Kim Anema in het
rapport ‘Sociale netwerken onder druk’: “Sociale media en andere technologische applicaties bieden overheden, hulpverleners en maatschappe-
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En ook andere zwermen kunnen met behulp van een
internetverbinding worden ingezet bij reddingsoperaties.
Zwermen kakkerlakken bijvoorbeeld. Aan de North Carolina
State University worden zwermen kakkerlakken uitgerust
met printplaten en microfoons op hun rug. Via elektroden kunnen de pootjes van de beestjes gehackt worden. De
geluiden die de kakkerlakken opnemen worden door mensen
geanalyseerd. Bedoeling is om zo bijvoorbeeld technologie
te ontwikkelen waarmee schreeuwen om hulp van mensen
beter en sneller te lokaliseren zijn, zodat slachtoffers eerder
gevonden en gered kunnen worden.
Robots
Naast deze cyborg-kakkerlakken kunnen ook zwermen
van levenloze robots worden ingezet. Teamwork is nieuw
voor robots, maar de zelfsturende en zelfdenkende robots die
niet een voor een door mensen worden aangestuurd, leren
steeds beter met elkaar samen te werken. Deze autonome
robots krijgen een eindtaak om iets te doen of te maken en
‘verzinnen’ vervolgens zelf hoe ze deze gaan volbrengen.
Zo wordt er druk geëxperimenteerd met robots die zonder
menselijke begeleiding zelf bruggen kunnen bouwen, puin
kunnen ruimen of mensen in brandende gebouwen kunnen
vinden. Maar ook vliegende robots en (autonome) drones
worden gezien als elementen die een grote bijdrage kunnen
leveren aan hulp bij rampen. Zulke levenloze apparaten zijn
in samenwerking met menselijke hulpverleners de nieuwe
oren, ogen en armen bij gecompliceerde reddingsoperaties.
Ook de slachtoffers zelf en directbetrokkenen in het
rampgebied zorgen voor onmisbare informatie over wat er
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aan de hand is. In dit online tijdperk zijn in dichtbevolkte
gebieden altijd wel mensen aanwezig of in de buurt met een
smartphone met camera of dashboardcamera. Samen zorgen
we met z’n allen dat bijna alles gefotografeerd, gefilmd en
beschreven wordt. Rampen hebben vaak meerdere lokale
gezichten. Een verhaal over wat er gebeurd is en waar mensen zich in herkennen is goed voor de saamhorigheid en
daarmee voor de onderlinge behulpzaamheid.
Burgerwetenschappers
Natuurlijk is ook de duiding van de ramp – door een
gezaghebbende overheid of organisatie – nog steeds van
groot belang. Maar specifieke informatie ‘op maat’ wordt
vaak als betrouwbaarder ervaren dan algemene ‘objectieve
informatie’. Na de kernramp in Fukushima (Japan) bouwden
honderden mensen geigertellers om zelf het nucleaire stralingsniveau te meten. Op deze doe-het-zelfmanier zorgde het
netwerk van burgerwetenschappers samen voor de informatie die zij graag wilden hebben.
De smartphones en sociale media zijn niet alleen belangrijk voor nieuwsvergaring, maar ook voor de verbinding en
zelforganisatie van slachtoffers. Bij de aanslagen van 13
november 2015 in Parijs werd binnen een halfuur een adhocopvang opgezet met de hashtag #porteouverte (open
deur) waar Parijzenaars zelf opvang- en schuillocaties aanboden aan iedereen die het terroristische geweld probeerde te
ontvluchten. Sneller dan welke instantie of overheid het had
kunnen regelen werd de opvang door omstanders en betrokkenen zelf geregeld. En hoewel we als maatschappij nu maar
al te vaak op indringende wijze de pijn, ontreddering, dood
en verwarring van heel dichtbij meekrijgen, kunnen sociale
media en het ‘Internet of Things’ wel degelijk een vernieuwende, positieve schakel vormen in het hulpverleningsproces
bij een ramp of noodsituatie.
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J a n s e n

De ‘Uber’ voor
leerlingenvervoer: LARS
Award Winning app 2015

Stadslaag

Digitale stadslaag
E

sociale leefomgeving vergroot,
dankzij selfservice

r is een nieuwe stedelijke laag die
je met het blote oog niet ziet: de
digitale stad. Deze laag is vrijwel overal
aanwezig. Van appende mensen op straat
tot sensoren in lantaarnpalen en verkeerslichten. In toenemende mate is
de digitale stad een essentiële schakel
tussen mens en gebouwde omgeving. Hij
bestaat uit sensoren die data versturen
via het (mobiele) internet. Alle mensen
hebben sensoren (smartphones), maar
ook steeds meer objecten zijn uitgerust
met sensoren. Denk aan gebouwen, auto’s
en wegen, straatmeubilair en verlichting. Dit noemen we ook wel internet der
dingen.
De digitale stad is geen keuze of een
optie meer, maar een feit. En we ontdekken nu wat dit allemaal betekent voor
wonen, werken en leven. Een uitgesproken kans om deze nieuwe stadslaag
slim vorm te geven. Voor iedereen en
vanuit maatschappelijk belang. En wat
zie ik overheden vooral doen? Die laten
het over aan de markt. Heel bijzonder,
want marktpartijen denken vooral aan
hun eigen belang: een zo groot mogelijk
marktaandeel en winst.

LARS (Leerlingen App Rijd Samen) geeft kinderen op het speciaal onderwijs de kans om samen naar
school te rijden. Ouders kunnen onderling via de app met elkaar afspreken wie naast zijn eigen kind,
ook andere kinderen meeneemt naar school. Een app die de sociale wereld van zowel kinderen als
ouders vergroot. Gemeenten realiseren met LARS bovendien een besparing op leerlingenvervoer.

Wilt u meer weten of heeft u interesse in LARS?
Neem contact op met Mariëlle Rosendaal: marielle.rosendaal@pinkroccade.nl / 06 29 52 49 14.

powered by: PinkRoccade Local Government

www.pink-valley.nl

Kees Jansen
@pluraal Stadsfilosoof en
smart city-strateeg

Wat mij betreft ligt hier een essentiële rol voor ambtenaren, want als de
overheid niet meedenkt, meedoet en faciliteert, dan richt de markt deze laag in.
Dat lijkt mij niet wenselijk. Om de veiligheid en leefbaarheid voor alle burgers te
garanderen is actieve inmenging door alle
ambtenaren noodzakelijk, van Europees
tot stadsdeelniveau.
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In mijn optiek is smart veel breder
dan ICT en big (open) data. Het is ook
meer dan nieuwe technologieën en nulop-de-meter. ‘Smart’ speelt vrijwel op alle
overheidsdomeinen een rol. Een slimme
stad is een stad waar het leven van alle
mensen aantrekkelijker, duurzamer, veiliger, goedkoper en gemakkelijker is dan
nu het geval is. Daarbij is technologie een
hulpmiddel en geen doel op zich.
Slimme steden gaan dus niet zozeer
over smart technology, maar over smart
citizens. In zo’n vorm gegoten dat geen
enkele burger buiten de boot valt. Bijvoorbeeld: de wens om mensen langer
zelfredzaam thuis te laten wonen kan
met nieuwe eigentijdse technologie. Maar
dat gaat niet vanzelf; zeker niet voor
burgers die dat niet uit zichzelf kunnen
doen. En marktpartijen pakken dit alleen
op als er een zak geld klaarstaat. Om die
reden is het niet alleen een zaak voor
ruimtelijke ordening, maar juist ook in
het sociale en economische domein.
Wil je innovaties echt smart maken,
waarbij het leven van mensen echt centraal staat, dan moet je je als ambtenaar
openstellen voor de kansen uit de digitale
stad. En je zult daarbij vanuit samenhang
tussen de verschillende domeinen en
overheidslagen krachten moeten bundelen om dit goed vorm te geven. Dat
kan en mag je niet alleen aan de markt
overlaten.
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Iedereen heeft
het erover: ‘The
Internet of Things’.

Alles is ineens
‘smart’. Maar wat

betekent dat voor
het werk van een
ambtenaar? Moet er
een ‘internet of civil
servants’ komen?
Hoe verbinden we
de technologische

O

p 25 april 2015 publiceerde de Volkskrant een artikel met
de titel ‘Wordt de huisarts overbodig?’ Steeds meer personen
maken gebruik van apparaten die (delen van) de gezondheid meten.
Doordat al deze informatie wordt gecombineerd is snel en goedkoop
een analyse te maken van je lichamelijke gezondheid. Een paar nachten slecht geslapen en lange werkdagen gemaakt? Je smartphone weet
dat eerder dan je arts en kan je wijzen op de gezondheidsrisico’s. Tel
daarbij op dat het produceren van sensoren steeds goedkoper wordt
en de sensoren ook nog eens steeds kleiner worden en je hebt een
revolutie te pakken.
Dit heeft wel gevolgen voor het sociaal domein. Waarschijnlijk
wordt het straks veel belangrijker om te kijken wie er allemaal toegang hebben tot de enorme hoeveelheid informatie die ontstaat. De
vraag is dan: wat is wenselijk? Mogen verzekeringsmaatschappijen
meteen inkijk hebben in een profiel? Mogen overheden weten hoeveel
alcohol iemand gebruikt? Waar drugs gebruikt worden? Mogen we
ambulances sturen zodra we zien dat iemand een hartinfarct krijgt?
En heel praktisch: wat betekent dit voor wijkteams?
Fileprobleem opgelost
Het is al mogelijk auto’s zelfstandig te laten rijden. In combinatie met een ontwikkeling als Uber – waarmee iedere chauffeur een
potentiële taxi is – ontstaat een enorme hoeveelheid mogelijkheden.

Tesla heeft zelfs al een app aangekondigd waarmee met
één druk op de knop direct een zelfrijdende auto voorgereden komt. Wanneer de auto de ene passagier heeft
afgezet, rijdt hij meteen door naar de volgende klant.
Een auto wordt ineens veel efficiënter ingezet. En als je
een auto bezit, verdien je er zelfs geld aan. Terwijl jij
slaapt, is het mogelijk dat je auto iemand tegen betaling
even naar Schiphol brengt. De kans is zelfs groot dat je
uiteindelijk geen eigen auto nodig hebt, maar wel meer
personen auto’s gaan gebruiken. Het wordt immers efficiënter dan een trein of ander soort openbaar vervoer,
maar dit hoeft niet te betekenen dat er ook meer wegen
nodig zijn. Het grootste deel van de files wordt immers
veroorzaakt omdat iedereen andere snelheden rijdt én
omdat de vaardigheden van chauffeurs nogal verschillen. Zelfrijdende auto’s rijden constant, hebben geen of
weinig verkeerslichten nodig en zorgen ervoor dat de
grootste veroorzaker van ongelukken verdwijnt uit het
proces: de mens.
Dit betekent misschien wel dat al het verbreden van
snelwegen en het verbeteren van treinstations overbodig
is. Ook het aanleggen van parkeergarages en parkeerplaatsen zou wel eens overbodig kunnen worden.

In Eindhoven is al een eerste experiment gestart met
slimme straatverlichting. Het populaire uitgaansgebied
Stratumseind is voorzien van sensoren. Er hangen camera’s die het aantal personen op straat meten, maar ook
zien of er mensen gaan rennen. Er hangen microfoons
die het geluidsniveau meten. En dit allemaal om de
veiligheid te verbeteren. Het is nu al mogelijk om meer
politie te sturen naar het uitgaansgebied als er bijvoorbeeld heel veel mensen aanwezig zijn, als er ineens
geschreeuwd wordt of als er plots een groepje mensen
begint te rennen. Er wordt ook al geëxperimenteerd
met het feller maken van verlichting als een opstootje
dreigt, of door via luidsprekers vechtpartijtjes te sussen.
Daarnaast wordt nagedacht om met geuren te werken
om gedrag te beïnvloeden.
Ook hier kan wel een aantal kanttekeningen bij
geplaatst worden. Toen onlangs een filmpje online
werd gezet door een grote softwareleverancier over de
mogelijkheden van sensoren voor de veiligheidssector, regende het kritiek. Vooral het feit dat de politie
meteen personen kon arresteren die niet in hun eigen
buurt waren en ‘verdacht gedrag’ vertoonden, ging veel
mensen veel te ver.
Beleidsafdelingen klaar?
Wat je in alle drie de toekomstschetsen ziet, is dat
het vooral vooruitblikken zijn. Er is veel onzekerheid
doordat de voorspellingen aannames zijn met de kennis van nu. Door de enorm snelle veranderingen in de
maatschappij lijkt het alsof je als overheid altijd met
1-0 achterstaat bij het beginnen van een nieuw project.
Toch kun je wel degelijk anticiperen op de ontwikkelingen. Dit betekent vooral een andere, adaptieve vorm
van projectmanagement. Ambtenaren kunnen niet meer
handelen als experts en in een kantoor een blauwdruk
maken en deze na voltooiing over de samenleving ‘uitrollen’. Tegen de tijd dat de beleidsplannen af zijn, zijn
deze immers al achterhaald. Een vaardig beleidsambtenaar haalt daarom de expertise in de echte wereld en
begeleidt vooral het proces, analyseert de gegevens en
legt verbindingen tussen maatschappij, onderwijs, overheden en bedrijfsleven. Beleidsambtenaren worden daardoor steeds meer een soort van makelaar in innovatie
en informatie. Zij zullen werken met projecten als experimenten, waarbij er regelmatig pilots zullen mislukken,
omdat de context sneller verandert dan verwacht.

mogelijkheden met
het werk vo or het
do mein?
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Door Tim Aarts
Beeld Dreamstime/Blinkerd
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De strijd
tegen het

Statisticus Hans Rosling legt aan de hand van vrij beschikbare data van de
Wereldbank met kartonnen dozen uit waarom de wereldbevolking niet boven
de 10 miljard zal uitkomen. Beeld: TedTalks-kanaal op Youtube.

onderbuikgevoel

Journalistiek en open data gaan goed samen
Datajournalistiek
kan helpen om
inzicht te geven in
de vraagstukken van
deze tijd. Argumenten
kunnen ermee verrijkt
worden, zodat intuïtie
geen onderbuikgevoel
blijft.

Door Corline van Es
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inds mei werk ik voor Open State Foundation. Mijn taak: zorgen
dat er verhalen worden verteld met open data. Toegegeven, ik was
al open data-fan voordat ik in dienst kwam, maar binnen heel korte tijd
ben ik echt bekeerd tot open data-believer. Niet alleen omdat ik geloof dat
transparantie vanzelfsprekend hoort te zijn, maar ook omdat open data
mijn blik op de wereld verruimen en nuanceren. En een beetje nuance
kunnen we deze dagen wel gebruiken. In de praktijk komen ons gevoel
en de werkelijkheid in cijfers namelijk niet altijd overeen. Veel mensen
hebben volgens marktonderzoeksbureau Ipsos de neiging om belangrijke
sociale vraagstukken (migratie, moordcijfers, levensverwachting) veel dramatischer in te schatten dan ze daadwerkelijk zijn.
Datajournalistiek kan ons helpen inzicht te krijgen in de grote vraagstukken van deze tijd. Wat we nodig hebben zijn goede open data en
slimme interpretaties. Alex Howard (Huffington Post) zegt het zo: “In a
way, data journalism is the peanut butter to the jelly of open government
data releases.” Open data kunnen het werk van journalisten makkelijker maken; journalisten kunnen data valideren. En meer datajournalistiek geeft ons inzicht in waar we ons terecht zorgen over moeten maken
en waarover niet. Gelukkig zijn er, mede dankzij de open data-beweging
steeds meer data van hoge kwaliteit voorhanden, en zien media steeds
vaker het belang in van datajournalistiek. Een drietal voorbeelden.
1. Terreurdreiging in Europa in perspectief
Na de aanslagen in Parijs en de verijdelde aanslagen in Hannover en
Brussel leek het even alsof Europa het centrum van terrorisme was. Belgisch
dagblad De Morgen plaatste de terreurstress in perspectief. Op een wereldkaart zie je dat België op plaats 82 in de wereldranglijst veel beter scoort
dan bijvoorbeeld Duitsland (52) en Frankrijk (36). En in vergelijking met
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de situatie in Irak, Afghanistan en Nigeria is een wandeling
in Brussel een walk in the park. In Nederland is het met plek
105 overigens volgens de index nog steeds zeer goed toeven.
Het artikel is hier te vinden: http://bit.ly/terreurstress.
Wat heeft de journalist gedaan? De data zijn voorhanden
bij The Institute for Economics and Peace. Zij maken jaarlijks
een Global Peace Index (bit.ly/indexglobalpeace) die bestaat
uit twee kolommen: locatie en score. Meer had de journalist
niet nodig, dus opschonen was in dit geval niet nodig. Om
de data vervolgens op de kaart (in dit geval Fusion Tables)
te krijgen heb je precies deze gegevens nodig. Je hoeft in
Fusion Tables alleen maar een spreadsheet te plakken en in
te laden en voilá, Google Fusion zoekt de geografische gegevens en zet ze onmiddellijk op de kaart. Alleen het uitvullen
van de landen lijkt nog wat complexer. Wil je dat doen in
Fusion Tables, bekijk dan even het filmpje van Jerry Vermanen (bit.ly/filmpjejerryvermanen).
2. De werkelijke invloed van een azc in je buurt
Huizenprijzen worden niet enorm beïnvloed door de
komst van een asielzoekerscentrum in de buurt. Dit liet
onderzoeksjournalist Yerry Vermanen onlangs zien in een
artikel voor nu.nl. Voor het artikel verzamelde hij via funda.
nl data over 4300 woningen rondom nieuw geplaatste azc’s.
Zijn conclusie: huizen worden niet minder waard en ook het
aantal inbraken neemt nauwelijks toe. Het artikel: http://
bit.ly/1lqD78p.
Wat heeft de journalist gedaan? De data komen van
Funda. En ook via huizenzoeker.nl zijn alle verkoopprijzen
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van de laatste drie jaar te vinden. Vervolgens zijn de data
per gemeente waar een azc is geplaatst met elkaar vergeleken. De data over asielzoekerscentra zijn te vinden op de
website van het COA. Misdaadcijfers zijn eerder gewobt en
hier te vinden: http://bit.ly/1OfADAf. Qua visualisatie is er
niet enorm veel gedaan. Dat kan al met Excel, eventueel kun
je er Local Focus voor gebruiken.
3. Overbevolking door ‘afwijkend slaapkamergedrag’?
Hans Rosling legt met statistiek uit dat er geen verschil
is in ‘slaapkamergedrag’ onder groepen met verschillende
religies. Gezinsplanning, dat hebben we wereldwijd inmiddels wel door, zegt Rosling. Moslims, christenen en joden
hebben allemaal gemiddeld 2,1 kind per gezin. Waarom
groeien we dan toch tot 8 miljard mensen? De stijgende
wereldbevolking is te wijten aan de ‘onafwendbare opvulling
van ouderen’: de huidige generatie volwassenen wordt ouder.
Rosling bewijst dat je dit niet per se met flashy software
hoeft te laten zien. Hij legt het prachtig uit met een berg
wc-rollen en een blok piepschuim. Bekijk hier het filmpje
om je te laten inspireren door de koning van de statistiek:
bit.ly/1M0CTcI. Data die hij in zijn betoog gebruikte zou je
bijvoorbeeld kunnen vinden bij data.worldbank.org/topic/
urban-development.
Data kunnen dus goed dienen als basis voor verhalen.
Vooral als verrijking van je argumenten. Omdat je het met
intuïtie soms best bij het rechte eind kunt hebben, maar het
zonder onderbouwing slechts een onderbuikgevoel blijft.
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