i estuur
a

g

a

z

i

n

e

estuur
a m b t e n a a r

2.0

i

> Annemarie Jorritsma
w
 il doorgaan met
decentralisaties
> De Basisgemeente
			 Een non-serious serious game!
> Tweede Kamer
		 Kennis van ICT speelt geen rol

Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de i-overheid. Nummer 3, jaargang 2, juli 2012

m

Overheidsacademie
voor Informatiemanagement

Schakelen tussen beleid,
uitvoering en ICT?

Business

TopSeminars Beleid en ICT voor (beleids)directeuren
Masterclasses:
- Inrichting van de CIO-functie;
- Business Cases;
- Bezuinigen en ICT;

Strategie
(richten)

Technologie

Verbindersopleiding voor informatiemanagers

Informatiemanagement

De Informatiemanagement Academie (IMAC) biedt diverse
opleidingen en masterclasses voor informatiemanagers,
CIO(-adviseurs) en opdrachtgevers in de publieke sector.

Opdrachtgevers

- Risicomanagement;
- Politiek handelen binnen informatiemanagment.
Geaccrediteerde opleidingen:
- Master of Public Information Management;
- Bedrijfskundige Informatica Public Information Management.

Structuur
(inrichten)

Verbinders

Uitvoering
(verrichten)

IMAC is onderdeel van Het Expertise Centrum

www.imac-academie.nl

IMAC is partner in de iBestuur academie

t

h e

c

h

i

e

f

Vroegtijdig omvallende kabinetten zorgen ervoor
dat allerlei ontwikkelingen weer minimaal een half jaar stil komen te liggen. Sneu
voor de gemeenten bijvoorbeeld. Weliswaar steggelden die met het kabinet over de
randvoorwaarden, maar de decentralisaties op gebied van jeugdzorg, werk en inkomen
en AWBZ pasten helemaal bij de ambitie van de gemeenten als Eerste Overheid. Nu is het
afwachten waar een volgend kabinet mee komt.
Verkiezingen betekent ook nieuwe gezichten in de Kamer én gezichten die we niet
meer terugzien. Zoals dat van CDA’er Ger Koopmans. Prominent op de cover van de vorige
iBestuur magazine omdat hij het Kameronderzoek naar ICT bij het Rijk aanblies.
Of dat parlementair onderzoek er nog komt, hangt af van de nieuwe Kamercommissie
voor Veiligheid en Justitie na de verkiezingen. Afwachten dus, hoewel een parlementaire
werkgroep alvast zestien experts vroeg om input voor een voorlopig onderzoeksvoorstel.

Van het huis van Thorbecke tot en met algoritmes; ongeveer
alles kwam voorbij. Het schijnt dat de Kamer voor het daadwerkelijke onderzoek een
externe partij wil inhuren. Krijgen we een aanbestedingsprocedure voor een adviesclub:
lijkt het net een groot ICT-project. Overigens vindt u de visiedocumenten van de experts op
ibestuur.nl.
Wij experimenteren daar ook bescheiden met journalistiek 2.0 in Het Kladblok, waarbij
onze redacteuren online aan artikelen werken met inbreng van de lezer. De definitieve versie
van het verhaal verschijnt in het magazine. Zoals het artikel over nut en noodzaak van ICTkennis in de Kamer in dit nummer. De kop zegt genoeg: ‘Kennis van ICT speelt geen rol.’
Dat blijkt ook uit de kandidatenlijsten. ICT-woordvoerder Brigitte van der Burg
bijvoorbeeld moet met een 27e plek op de VVD-lijst nog maar afwachten of ze na 12
september terugkeert in de Kamer.
Tijdens al dat afwachten biedt een spelletje verstrooing. Daarom introduceert iBestuur
in dit magazine de eerste non-serious serious game: het KING Basisgemeentespel.
Peter Lievense
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Den Haag
12, 19, 26 september
en 3 oktober

12 september
Verkiezingen! Op een steenworp van de Kamer. Met actuele uitslagen en debat.

Beleid en wetgeving
Belang van kennis van de uitvoering tijdens beleidsvorming en
wetgevingstraject
Prof. dr. Tom van Engers is hoogleraar
juridisch kennismanagement aan de
Universiteit van Amsterdam.
Professor Van Engers behandelt wetgevingsvraagstukken: hoe kun je juridische kennis modelleren, welke eisen
stellen we eigenlijk aan de juridisch
semantische kant. Van welke begrippen gaat de wet uit en hoe kun je het
wetgevingsproces zodanig vormgeven
dat uitvoering en ICT daarmee uit de
voeten kunnen.
Casus
Als casus bespreken we de ervaring
van iemand die op meerdere plaatsen
gewerkt heeft aan het afstemmen van
wet, beleid, uitvoering en ICT. Hoe kun
je de ‘know’ van de ‘flow’ scheiden?
Waar loop je dan tegenaan? Hoe kun je
business rules verbinden aan de wetgeving enerzijds en de ICT anderzijds?
We bespreken praktijksituaties waar
het wet- en beleidsproces vanaf dag 1
intensief is afgestemd op uitvoerbaarheid en ICT-implementatie.

Mastercourse

Succesvolle
19 september

Vormen van
aanbesteden
Van Brussel mag u meer dan u denkt;
nieuwe vormen van aanbesteding,
precompetitief
Prof. dr. Jan Telgen is hoogleraar
inkoopmanagement voor de publieke
sector aan de Universiteit van Twente.
Samen met professor Jan Telgen
bespreken we het vraagstuk van aanbesteden. Hier zitten veel uitdagingen.
Eerst vertelt professor Telgen ons hoe
hij tegen aanbesteden aankijkt. Hij
neemt bovendien zijn ervaring mee uit
andere werelden dan die van de ICT.
Casus
De casus die wij bespreken komt van
Centric. Noor Ferket, directeur Public
Sector Solutions, vertelt ons van de
uitdagingen die een pakketleverancier
heeft in het sluiten van contracten met
gemeenten. Wat kun je en wat moet je
als leverancier eigenlijk doen om goed
te kunnen samenwerken met gemeenten als ‘opdrachtgevers’? Deze avond
bespreken we onder andere het belang
van standaarden (waaronder StUF) en
een vrije en open markt.

26 september

Publiek-privaat
samenwerken
Belang van heldere rollen en goed
opdrachtgeverschap
Prof. dr. ir. Rik Maes is hoogleraar Informatiemanagement aan de Universiteit
van Amsterdam.
Als de aanbesteding is gelukt en er is
een opdrachtnemer gekozen, begint
het spel pas echt. Met professor Rik
Maes kijken we hoe een goede relatie mogelijk is tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer. Wat komt daarbij
kijken? Hoe houd je het strak en professioneel, zonder elkaar te verstikken?
Casus
De casus die we bespreken is zeer
recent en betreft de introductie van
een zeer gevoelige ICT-infrastructuur
in een extreem turbulente omgeving.
Toch is de opdracht binnen tijd en
budget geleverd, naar ieders tevredenheid. Dit lag vooral aan de wijze
waarop de relatie gemanaged is. Dat
betekende niet alleen veel voor de
opdrachtnemerskant (strakke sturing
en volledige transparantie), maar ook
de opdrachtgever ‘speelde het spel’
anders.

ICT-projecten
3 oktober

Public value/
strategisch management
Vergroot de publieke waarde van
ICT-projecten
Prof. dr. Marcel Thaens is bijzonder hoogleraar ICT en strategisch innoveren in de
publieke sector aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Uiteindelijk draait alles om het realiseren
van public value. Het gaat er immers niet om
een stuk ICT te implementeren. The proof of
the pudding is in the eating! Gaat de burger
er echt wat van merken? Met hoogleraar
Thaens kijken we hoe er bij geslaagde ICTprojecten gestuurd wordt op public value.
Kun je op elk moment van het project nog
uitleggen, in gewone mensentaal, wat het
project behelst en wat we daarvan gaan
merken?
Casus
De casus die we bespreken speelt bij een zeer
grote uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie realiseert met haar complexe ICT-infrastructuur veel maatschappelijke waarde, niet
alleen voor het eigen departement, maar
ook op beleidsterreinen van andere departementen. Hoe de ICT-implementatie tot in
de haarvaten van alle loketten en klantcontacten is ingebracht en wat daarvan de
meerwaarde is, wordt door Hein Keizer (SAP)
en de klant voor het voetlicht gebracht.

U bent bestuurder, beslisser of professional op het
snijvlak van beleid en ICT.
Bij departement, uitvoeringsorganisatie of gemeente.
En u wilt grip hebben en houden op uw ICT-projecten!
De overheid en ICT houden er een ambivalente relatie op na. ICT verbetert dienstverlening en bedrijfsvoering, maar bezorgt bestuurders en politici hoofdpijn als
projecten mislukken. De Tweede Kamer doet onderzoek naar de problemen bij ICTprojecten. De iBestuur academie onderzoekt succesvolle ICT-projecten!
Vier avonden, vier masters, vier cases en Arre Zuurmond.

Elke avond start met een inleiding van een toonaangevend hoogleraar, waarna
onder leiding van Arre Zuurmond een concrete casus wordt besproken en u met de
andere deelnemers discussieert over hoe de ervaringen uit de case doorvertaald
kunnen worden naar uw eigen werkpraktijk.
Van 17.00u tot 20.00u, met halverwege een klein buffet en borrel na.
Meer informatie en inschrijven op www.ibestuur.nl
Locatie: Markiezinzaal bij HEC/ROI, Herengracht 23, Den Haag
(5 min lopen van Den Haag CS)
iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement
Academie van HEC/ Zenc. Kennispartners: Accenture, Be Informed, Centric, SAP en ICT ~Office.

Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse (4 bijeenkomsten) bedragen 950 euro.
Deelname is vrijgesteld van BTW.
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Review 2008

Hoezo standaard?

Kleurverloop

Het komt vaker voor in het stelsel van basis-

maken om met onze systemen te kunnen

registraties: de door de overheid opgestelde

werken, omdat wij voor hen afwijkende stan-

standaarden worden door diezelfde over-

daarden toepassen.”

Review 2008

heid niet gebruikt. De reden: standaar-

Wordt het geen tijd om standaarden

den die zijn ontwikkeld voor een bepaald

te ontwikkelen waar zowel overheid als be-

gebied, zijn niet zonder meer bruikbaar voor

drijfsleven mee uit de voeten kunnen? Soms

andere gebieden. Zo is StUF, de standaard

zijn die standaarden er wel, zoals XBRL voor

voor gegevensuitwisseling tus-

Zoek het verschil:

financiële rapportage, of SEPA voor

Code
rood

Code
rood
Review 2012

Code
oranje

Review 2012

sen gemeentelijke syste-

betalingsverkeer. Volgens

men, niet per definitie te

Peter Waters, hoofd van

gebruiken voor de uitwis-

het Bureau Forum Stan-

in 2008 en 2012, dezelfde projecten

seling met andere sys-

daardisatie, is het echter

met dezelfde beoordelingen per project,

temen, zoals basisregis-

niet zo eenvoudig om

maarCode
toch staat de teller dit jaar niet

traties. Nu de overheid

alle standaarden breed

meer in het rood. Hoe kan dat?

steeds meer systemen

toepasbaar te maken.

oranje

“Het reviewteam heeft geen

met elkaar gaat verknoHet Forum en het

pen, in het stelsel van
basisregistraties en voor

College Standaardisatie

ketensamenwerking bij-

adviseren de Nederlandse overheid over interope-

voorbeeld, wordt dat een
probleem. Het Nieu-

Heeft u het gevonden? Twee reviews,

rabiliteit en open standaarden en

compacte stuurgroeprapportages en
stuurgroepbesluiten aangetroffen die
als leidraad kunnen dienen voor de
programmasturing.” Zo maar een zin uit
de rapportage van de Gateway review

we Handelsregister

beheren daarvoor een lijst met aanbevolen

van het moderniseringsprogramma GBA

(NHR) is daar een

en verplichte open standaarden die gelden

uit 2012. Bijbehorende aanbeveling:

actueel voorbeeld van.

voor gehele publieke sector. Het is echter

“Opdrachtgevers en stuurgroep moeten

trokken

aan de private sector of zij de standaarden

onlangs bij de Kamer van

van de overheid ook willen adop-

VNG

en

KING

Koophandel

consequent sturen op product, tijd en
geld aan de hand van een overzichtelijke

teren. Het Forum stimuleert

Nederland

aan de bel, omdat het niet

daarom het gebruik van

gebruiken van StUF bete-

open standaarden, die

kent dat gemeenten hogere

immers (in theorie)

aansluit- en integratiekos-

door iedereen gebruikt

ten betalen om aan te slui-

kunnen worden. Dat

ten op het NHR.

laat onverlet dat er veel

Embedded
hackers kraken
DigiD

standaarden zijn die
Kadaster

voor een specifiek ge-

Ook het Kadaster kampt
met dit probleem. Sommige
systemen van het Kadaster gebruiken

Gemeenten gaan hackers uitnodigen

bied zijn ontwikkeld. Die

om hun DigiD-omgeving te kraken. Alle

zijn niet zonder meer bre-

gemeenten moeten voor eind volgend

der toepasbaar te maken, omdat bijvoor-

jaar hun DigiD-omgeving hebben getest,

standaarden waar de overheid niet mee

beeld koppelvlakken afwijkend zijn of be-

zo besloot de minister van Binnen-

werkt, maar het bedrijfsleven wel. En dat

grippen afwijkend worden geïnterpreteerd.

landse Zaken. KING onderzoekt nu in een

is precies waar het om gaat, ook bij de NHR

Waarschijnlijk krijgt het Forum binnenkort

pilot impactanalyse samen met negen

van de Kamer van Koophandel. Woordvoer-

het verzoek om uit te zoeken of StUF ook bui-

gemeenten en een aantal audit- en pen-

der Carla Mulder van het Kadaster: “Als een

ten het gemeentelijke domein gebruikt kan

testpartijen wat ervoor nodig is om deze

systeem met name door bedrijven gebruikt

worden, zodat bijvoorbeeld de basisregistra-

DigiD-audit efficiënt en zo veel mogelijk

wordt, dan hanteren wij een standaard waar

ties ermee kunnen werken, zegt Waters. Dat

gestandaardiseerd uit te voeren. Het as-

bedrijven mee overweg kunnen. We kun-

is dan vast een begin.

sessment bestaat uit een papieren audit

nen moeilijk van ze verlangen dat zij kosten
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(MV)

en een penetratietest (pentest).
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Love me Tender

consequente sturing op drie hoofdzaken.
Het advies heeft code rood. Dat wil zeg-

Tot 1 juni hadden 294 overheidsorganisaties 855 aanbestedingen gepubliceerd
Verhagen (EL&I) met tromgeroffel

hebben nog twee aanbevelingen. Ook hebben

gelanceerde TenderNed, het ‘Marktplein

er drie code oranje: ‘Essentieel (Doe bin-

voor aanbestedingen’ van de overheid.

nenkort)’. Eentje betreft niet voor het eerst

Ter vergelijking: Aanbestedingskalender.

het gebrek aan informatie en transparantie.

nl publiceert jaarlijks van zo’n 3700

Gemeenten en gegevensafnemers horen

organisaties circa 12.000 opdrach-

en zien weinig (al helemaal geen werkende

ten, waarvan tweederde Europese

producten) en weten amper waarop ze eigen

aanbestedingen. Het wordt

planningen moeten afstemmen. Vier adviezen

sinds 2004 geëxploiteerd

krijgen groen: alleen ‘Aanbevolen’. Alles over-

door CROW, ’kennisplatform

ziend komt het team tot code oranje. Die staat

voor infrastructuur, verkeer,

dan voor: “Een geslaagde implementatie lijkt

vervoer en openbare ruimte’.

dingskalender.nl

al één

loket is en

Waarom TenderNed, waarvan

problemen waar het management aandacht

de ontwikkeling in 2003 startte, zich

aan moet besteden.”

moeizaam voortsleepte, geheel vastliep,

Als opdrachtgevers vermeldt de rappor-

Aanbeste-

op het vorig jaar november door minister

gen ‘Kritisch (Doe onmiddellijk)’. Die code

waarschijnlijk, maar er zijn reeds aanzienlijke

Economisch Belang’. Maar CROW, CTM, Negometrix en ProjectNed stellen dat er met

op de hoofdlijnen van het programma.” Kennelijk ontbrak het bij de hoogste leiding aan

daarom een ‘Dienst van Algemeen

in 2009 herstartte, eind dit jaar af moet

tage een directeur-generaal van BZK en een

zijn en dan ruim 34 miljoen euro heeft

topman van de VNG. Een dag nadat minister

gekost? Dat vragen CROW en enkele com-

anders een portal met hun eigen voorzie-

Spies het verslag naar de Tweede Kamer had

merciële aanbieders van online-tendering

ningen erachter die functie kan vervullen.

gestuurd, stond op een website van ICTU, een

zich ook af.

Grootste steen des aanstoots is echter

stichting van BZK en VNG: “Uitslag Gateway™
review mGBA positief.”

Verhagen wil voor alle overheidsopdrachten één plek en vindt TenderNed

dat waar zij leven van vergoedingen
voor het plaatsen van aankondigingen,
de overheidssite gratis is en een nieuwe

(PM)

aanbestedingswet, in ontwerp momenteel tussen Tweede en Eerste Kamer in,
tors, die vaak samenwerken met pentesters”,

voorschrijft dat overheidsopdrachten op

vertelt Nausikaä Efstratiades, coördinator

TenderNed moeten.

implementatie van KING. KING gaat gemeen-

Organisaties die deze pentests uitvoeren,

Daarbij komt verder nog dat

ten wel helpen om de juiste pentesters te

TenderNed niet alleen een publicatiemo-

vinden, zegt ze: “Wat ons in de impactanalyse

dule heeft, maar dit najaar tevens een

opvalt is het brede aanbod van pentesters. Er

inschrijfmodule krijgt, waar gegadigden

bestaan wel certificeringen, maar daar wordt

offertes kunnen deponeren. Dat doen ze

nauwelijks mee gewerkt. Gemeenten zullen

nu bij genoemde marktpartijen. Voor on-

dus goed moeten onderzoeken of ze de juiste

dernemingen is TenderNed niet verplicht,

kwaliteit in huis halen. Wij zullen ze daarbij

stelt het op de eigen website, maar het

helpen, bijvoorbeeld door een checklist op te

geeft opdrachtgevers een mogelijk even

stellen.” De gemeente waar een hacker aan de

effectieve hint: “Wel kan een aanbe-

slag gaat, tekent een vrijwaringsverklaring

stedende dienst bepalen dat er op een

waarin wordt vastgelegd dat de gemeente de

aanbesteding alleen online ingeschreven

hacker toegang verleent tot haar systemen.

mag worden via TenderNed.”

zetten zogenoemde ethische hackers in om de

Zullen die hackers zich gedragen? De pilot zal

zwakke plekken in de gemeentelijke omgeving

het leren. “Eind juni verwachten we de pilot

te vinden. KING zoekt dus niet zelf naar hac-

impactanalyse af te ronden en hebben we onze

met EU-regels en hebben een klacht inge-

kers. “Veel gemeenten werken met vaste audi-

aanbevelingen klaar”, zegt Efstratiades. (MV)

diend bij de Europese Commissie. (PM)
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Benadeelde partijen zien strijdigheid
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De VNG heeft de ambitie om van de gemeenten de
Eerste Overheid te maken. Ondanks wat gesteggel met
het kabinet over de randvoorwaarden betekenden de ‘drie
decentralisaties’ een flinke wind in de rug. VNG-voorzitter
Annemarie Jorritsma over ‘de juiste voorwaarden’ voor
een volgend kabinet.

VNG wil verder met decentralisaties

Nieuw kabinet
		 						 krijgt
D

Door Peter Lievense
Beeld Lex Draijer

10

e Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd begin juni als honderdjarige even in het zonnetje gezet, maar dat zonnetje verdween
al gauw weer onder het grijze wolkendek dat al een tijdje boven gemeenteland hangt. Het Rijk stoot taken af naar de gemeenten, maar voert
tegelijkertijd flinke bezuinigingen door. Bovendien gaat de economische
crisis ook niet ongemerkt voorbij aan de gemeenten: minder belasting
inkomsten, opgedroogde winsten van de grondbedrijven, woningcorporaties met kamikazeneigingen en straks ook nog verplicht sparen bij het Rijk
tegen ongunstigere voorwaarden. Onder andere door de vergrijzing doen
steeds meer burgers een beroep op de gemeenten. Ondanks de tegenwind
hebben de gemeenten de afgelopen periode flinke stappen gezet op weg

voorwaardelijk
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naar hun ambitie: de gemeente als Eerste Overheid. Met het kabinet Rutte
werd weliswaar gesteggeld over de randvoorwaarden, maar de aangekondigde decentralisaties pasten in de ambities van de gemeenten, aldus VNGvoorzitter en burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma.
“Wij zijn inmiddels hét loket van de overheid. De gemeente staat het
dichtst bij de burger. Voor bijna alle zaken kan die burger bij de gemeente
terecht. Het hele sociale domein ligt inmiddels ongeveer bij ons, en daar
zal ongetwijfeld nog meer bijkomen. Delen van de AWBZ gaan naar de
gemeente en ik verwacht dat uiteindelijk alles wat in de AWBZ zit, behalve
de intramurale zorg, naar de gemeenten toegeschoven wordt. Op het terrein van de arbeidsmarkt is dat niet anders.”
De decentralisaties uit de bestuursafspraken 2011-2015, waarbij de
uitvoering van de Wet werken naar vermogen, de jeugdzorg en een deel
van de AWBZ aan de gemeenten wordt overgedragen, zou een stap moeten
zijn naar een betere samenhang in het sociale domein. Jorritsma gelooft
in de gemeente als Eerste Overheid, maar dan moeten ook de belastingen
gemoderniseerd worden.
Ingezetenen
“Zo langzamerhand moeten de gemeenten een eigen belastinggebied
krijgen, zodat er ook een betere politieke afweging gemaakt kan worden:
waar hef ik belasting voor en waar geef ik die aan uit. In bijna alle landen
hebben de gemeenten eigen belastinginkomsten. In sommige landen is dat
een deel van de inkomstenbelasting, maar je hoort hier ook wel eens pleidooien voor een ingezetenenbelasting. Daarover heeft de VNG overigens
nog geen standpunt bepaald. Voorwaarde zou natuurlijk altijd zijn dat in
dat geval de rijksbelastingen omlaag gaan. De totale lasten voor de burger
mogen niet omhoog gaan. Ik denk dat dit ook de betrokkenheid van bur
gers, de politieke discussies ten goede zou komen.”
De decentralisaties van de Wet werken naar vermogen en de AWBZ zijn
na de val van het kabinet controversieel verklaard.

Als we alles allemaal hetzelfde deden,
“En daarmee zakken alle voorbereidingen als een pudding in elkaar.
We waren met zijn allen flink op stoom. De VNG heeft met de rijksoverheid een transitieorganisatie opgezet die de gemeenten ondersteunt.
Er zijn ook flink wat gemeenten die dat in een of andere vorm samen
doen: als het gaat om de jeugdzorg bijvoorbeeld, dan zie je dat er veel
wordt samengewerkt op het niveau van de GGD-regio; als het gaat over
de arbeidsmarkt, dan vinden ze elkaar in de arbeidsmarktregio. Maar dat
valt nu allemaal stil. Je kunt niets voorbereiden als je niet weet wat er
gaat komen. Weliswaar is de decentralisatie van de jeugdzorg niet controversieel verklaard, omdat die pas op 1 januari 2015 zou ingaan, maar ook
daarvoor geldt: je weet niet of een volgend kabinet daarmee doorzet. Het
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betekent hoe dan ook dat er straks weer opstartkosten gemaakt moeten
worden.”
Inmiddels is er een heel scala aan samenwerkingsvormen van de grond
gekomen in gemeenteland; rondom de decentralisaties, maar ook op
andere domeinen.
“Dat varieert van shared service-organisaties waarin men gewoon met
contracten met de individuele gemeenten werkt, tot en met compleet
opgetuigde gemeenschappelijke regelingen en alles wat daar tussen zit. Er
zijn regio’s waarin een centrumgemeente taken organiseert voor omringende gemeenten. Soms wordt de sociale dienst aan een andere gemeente
overgedragen, of de ICT. Dat laatste komt veel voor. En niet alleen bij
buurgemeenten. Binnen Dimpact en GovUnited werken gemeenten samen
verspreid over het hele land.
En je hebt natuurlijk de gemeente Ten Boer die de gehele ambtelijke
organisatie aan de gemeente Groningen heeft uitbesteed. En heel eerlijk:
ik vind dat allemaal prachtig. Laat maar gewoon gebeuren, want lokale
situaties zijn overal verschillend.”
Backoffice
Met name als het gaat om backofficeactiviteiten wordt regelmatig
geopperd dat gemeenten die ook gezamenlijk zouden kunnen uitbesteden.
En waarom zou de Belastingdienst niet de gemeentebelastingen kunnen innen? De VNG-voorzitter denkt daar genuanceerd over.
“Op een aantal terreinen gebeurt dat ook. Sommige gemeenten laten
hun heffingen innen door de waterschappen. Daar is niets op tegen. Wat
mij betreft zou de Belastingdienst ook dergelijke diensten voor de gemeenten kunnen uitvoeren, dat zou heel efficiënt kunnen zijn. Maar voorlopig
mag dat voor zover ik weet niet van het Rijk. Bovendien denk ik dat de
Belastingdienst eerst zelf nog wat problemen heeft op te lossen met de
eigen automatisering.

meer zelfstandig wordt uitgevoerd. Die
doen dat meestal met een paar gemeenten samen. Op die schaal is ook de meeste
effectiviteit te behalen: in de controle dat
er geen onterechte uitkeringen worden
verstrekt, bij het begeleiden van mensen
naar een baan. We willen dat gemeenten
kunnen beslissen om de taken op hun
eigen manier uit te voeren. En als je de
dingen anders doet, dan is ook de verwerking of de uitbetaling anders. Als we
alles allemaal hetzelfde deden, dan had
je ons helemaal niet nodig. Dan kon het
Rijk net zo goed alle taken uitvoeren. De
gemeenten zijn er omdat we kijken naar
de lokale verschillen.”
KING
Een goed functionerende ICT-omgeving
is een voorwaarde voor een goed functionerende ‘Eerste Overheid’. Om de gemeenten daarbij te ondersteunen heeft VNG in
2009 het Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten (KING) als zelfstandige stich
ting in het leven geroepen. KING heeft
als speerpunten de e-dienstverlening te
verbeteren en de bestuurskracht te helpen
ontwikkelen.
KING lanceerde recent de Basisgemeente (zie elders in dit nummer); een poging
om de ICT-omgevingen van de gemeenten
verregaand te standaardiseren. Standaar-

dan had je ons helemaal niet nodig
Wellicht dat bijvoorbeeld de backoffice van de sociale diensten op
termijn naar een grotere schaal gaat. We denken als VNG voortdurend met
de gemeenten samen over hoe we de zaken efficiënt en effectief kunnen
aanpakken. Maar het zijn uiteindelijk de gemeenten zelf die de keuze
moeten maken. Waar wij op tegen zijn is dat een andere partij zegt: het
moet zus of het moet zo. Bovendien is het maar de vraag of je efficiëntie
binnenhaalt door het naar een veel groter schaalniveau te trekken. Ik ken
die uitkeringsfabrieken en die hebben enorme controleapparaten nodig
om alles goed te laten verlopen. Ik geloof niet een, twee, drie dat dat de
ideale schaal is.
Natuurlijk, je ziet dat bij de kleinste gemeenten de sociale dienst niet

Nummer 3 - juli 2012

disatie is een voorwaarde voor informatieuitwisseling. Toch is Jorritsma niet voor
het dwingend opleggen van standaarden.
“Als KING met slimme ideeën komt,
nemen de gemeenten die heus wel over.
En als aan het eind van de rit blijkt dat
het ontzettend onhandig is dat een paar
gemeenten het anders doen dan we met
elkaar bedacht hebben, dan is het nog
vroeg genoeg om over dwingend opleggen
te praten.
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En we hebben natuurlijk de i-NUP met zijn bouwstenen. Dat loopt
volgens plan, gemeenten krijgen via Operatie NUP ondersteuning bij de
invoering. Daar zijn de gemeenten heel serieus mee bezig.”
Tijdens het VNG-jaarcongres hebben de leden ingestemd met een
voorstel van het VNG-bestuur om KING te continueren. Bij de oprichting
van KING was afgesproken het bestaansrecht na drie jaar te evalueren.
Berenschot voerde die evaluatie uit en concludeerde dat het instituut in
korte tijd veel heeft bereikt. Tweederde van alle gemeenten maakt gebruik
van een van de producten of diensten van KING, met name op gebied van
e-dienstverlening, en is daar ook redelijk tevreden over. Berenschot stelt
wel vast dat het aanbod van KING niet voldoende aansluit bij de vraag
vanuit de gemeenten. Bovendien is de positionering ten opzichte van
marktpartijen voor de gemeenten niet duidelijk genoeg. Ook de afbakening tussen de activiteiten van KING en VNG zijn voor gemeenten niet altijd
helder.
Dat gaat veranderen, aldus Jorritsma.
“Uit die evaluatie hebben we geconcludeerd dat VNG en KING dichter
bij elkaar moeten komen. Anders dan bijvoorbeeld bij het verzekeringsbedrijf en BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) die we ooit hebben opgericht en die daarna zelfstandig verder zijn gegaan, zijn we niet
van plan om KING te verkopen. Wij vinden KING een kerntaak, een bedrijf
dat bij VNG hoort, dat taken doet die we niet op de markt willen hebben,
maar die we als vereniging willen leveren.”
Vanaf 2013 zal KING verder gaan als coöperatie, met een eigen directie en raad van toezicht, binnen de boezem van de VNG. Verantwoording wordt voortaan afgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, zodat
gemeenten ook meer invloed krijgen op de producten en diensten. Het
beleid van VNG en de uitvoering door KING zullen nadrukkelijker met
elkaar verbonden worden zodat de taakverdeling helder wordt. Aardige bijkomstigheid in tijden van financiële krapte: met de omzetting van stichting naar coöperatie wordt jaarlijks ook pakweg 800.000 euro aan BTW

VNG en KING moeten dichter bij elkaar
bespaard. Zo draagt het Rijk indirect bij aan de KING-kas die wordt gevuld
met 7,6 miljoen euro uit het gemeentefonds.
Na de val van het kabinet heeft de VNG een verlanglijstje voor een
komende regeerperiode opgesteld.
“We hebben tien prioriteiten bij de verkiezingscommissies van de politieke partijen neergelegd waarvan we hopen dat zij die in hun programma
zullen opnemen. Daarin gaat het onder andere over zaken als beleidsvrijheid bij de decentralisaties en over goede financiële afspraken. Over de Wet
werken naar vermogen hadden we een conflictje met het kabinet. Daarvoor
dragen we nu een oplossing aan. Want we willen wel dat die decentralisaties worden doorgezet. Onder de juiste voorwaarden natuurlijk.”

14

Mode
I n

‘t

V e l d

Doorkijkmode
V

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66

Nummer 3 - juli 2012

olgens een toonaangevend modeblog is het ´2012 Transparantie
troef´. Nu slaat dit vooral op doorzichtige bloesjes, maar het zou ook een mooi
motto zijn voor de overheid. De laatste jaren heeft de overheid steeds meer
inzicht gekregen in ons privéleven. De
overheid wil alles van ons weten en in de
gaten houden of haar onderdanen geen
regels overtreden. Maar de overheid zelf
is zo gesloten als een oester. De overheid
krijgt steeds meer macht over de burger,
maar burgers hebben steeds minder macht
om de overheid te controleren.
De meeste EU-landen hebben een wet
die openbaarheid van bestuur regelt,
zoals de Nederlandse ‘WOB’. In de EU zijn
de regels voor openbaarheid van bestuur
vastgelegd in een Verordening, in Nederland bekend onder haar bijnaam ‘Eurowob’.
De Eurowob is beperkter dan de meeste
nationale ‘wob’-regelingen. Op dit moment
wordt de Eurowob herzien. Het Europees
Parlement pleit voor méér transparantie,
maar de Commissie en de lidstaten willen
de rechten op inzage juist verder inperken. Burgers, parlementariërs en journalisten die inzage krijgen in overheidsstukken, vinden ze vooral lastig.
Dat is niet alleen strijdig met de principes van democratie en rechtsstaat, maar
bovendien in tijden van internet tamelijk
onnozel. Al is het top secret nog zo snel,
Wikileaks achterhaalt hem wel. Of hackers. Of klokkenluiders die met één druk
op de knop de hele wereld kunnen laten
delen in geheime stukken. In veel gevallen brengen dergelijke acties misstanden
aan het licht die regeringen liever geheim
hadden gehouden.
Openbaarheid van bestuur is nergens
absoluut. Er zijn altijd uitzonderingsgron-

den waarmee stukken geheim kunnen
worden gehouden, zoals nationale veiligheid of internationale betrekkingen. Raad
en Commissie maken hier op grote schaal
misbruik van, en verklaren routinematig stukken over internationaal beleid
geheim.
Op 4 mei deed de Europese rechter
een uitspraak in een Eurowob-zaak die ik
had aangespannen tegen de Raad. Mijn
verzoek betrof de openbaarmaking van
een advies van de juridische dienst van
de Raad over de rechtsgrondslag voor
het akkoord tussen de EU en de VS over
doorgifte van bankgegevens (beter bekend
onder de naam ‘Swift’). De rechter maakte
in zijn uitspraak gehakt van de cultuur
van geheimhouding in de Raad, en stelde
dat internationale betrekkingen en juridische adviezen niet automatisch zijn uitgezonderd van de openbaarheidregels.
Mijn Eurowob-procedure en de daaropvolgende rechtszaak duurden zo’n drie
jaar, en de kosten zullen voor de meeste
burgers onoverkomelijk zijn. Deze obstakels mogen gerust worden aangemerkt als
obstructie van transparantie. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat mensen met
behulp van technologie de regels omzeilen
om zich toegang te verschaffen tot overheidsinformatie. Zo wordt door technologische vooruitgang de druk opgevoerd om
tot meer transparantie te komen.
De neiging tot geheimzinnigheid leidt
niet tot efficiënter bestuur, maar vooral
tot wantrouwen bij burgers. De Eurowob
moet niet worden afgezwakt, maar juist
drastisch versterkt. De EU-instellingen
moeten het de burger zo gemakkelijk
mogelijk maken, en alle stukken op internet zetten. Volgens de modevoorschriften
van dit jaar: Transparantie Troef!
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Participeren met
een compacte en
nabije overheid
De overheid roept steeds vaker op tot participatie. Een thema dat in de toekomst
alleen nog maar belangrijker wordt door ontwikkelingen zoals globalisering,
urbanisatie, digitalisering en een toenemend gevoel van onveiligheid.

U

it het rapport Vertrouwen op democratie van de Raad
voor het openbaar bestuur van februari 2010 blijkt dat
Nederlanders over het algemeen veel vertrouwen hebben in
de democratie. Maar de Raad constateerde ook dat burgers in
verhouding minder vertrouwen hebben in de organisaties en
mensen die de overheid vormgeven, zoals politieke partijen,
overheidsorganisaties, politici en ambtenaren. Dit vertrouwen
daalt, omdat burgers steeds beter geïnformeerd zijn over wat er
speelt. Bovendien is iedereen tegenwoordig in staat zijn of haar
mening te geven via platforms zoals Twitter en Facebook.

cessen boeken waar het de dienstverlening betreft, we sneller
moeten schakelen. Doen we dat niet, dan komen de prestaties
te laat. De individualisering van de samenleving gaat namelijk
steeds verder. Bovendien staat de economische situatie van dit
moment vernieuwing in de weg. Door al deze factoren lopen we
het risico dat we de individualisering in de samenleving missen
en daarmee niet meer op burgers en organisaties aansluiten.
Bovendien kan de dienstverlening spaak lopen door de gedwongen bezuinigingen. We moeten er daarom voor zorgen dat de

De burger krijgt steeds meer invloed op de samenleving en
dwingt dat ook af. Aan de andere kant zien we dat naarmate
onderwerpen belangrijker worden, de invloed van burgers juist
afneemt. Dit staat haaks op de wensen van de burger en veroorzaakt de steeds grotere afstand tussen inwoners, ondernemers
en overheid.

Er moet actief worden gezocht
naar andere wegen om de samenleving en de overheid met elkaar
te verbinden

Dienstverlening
Ook op het gebied van dienstverlening is participatie
belangrijk. Het kan de overheid helpen om efficiënter te werken
en het verbetert de relatie met burgers, het bedrijfsleven en
andere instellingen. Een groep betrokken bestuurders constateert in ‘Doorbraak in Dienstverlening’ een risico als we op de
oude voet doorgaan. Deze nationale beweging – waar ook Annemarie Jorritsma deel van uitmaakt – stelt dat hoewel we suc-
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dienstverlening de impact van bezuinigingen juist opvangt. Tot
slot benadrukken de bestuurders het belang van stappen zetten
naar een compacte en nabije overheid.
Roadmap Melodies 3.0
Het laten participeren van burgers en bedrijven in zowel de
beleidsvorming als de dienstverlening is een belangrijke doel-

p a r t n e r

C e n t r i c

Melodies 3.0
Op weg naar een compacte
en nabije overheid

Voor bestuurders binnen de overheid
breken spannende tijden aan. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag
en veranderingen in de samenleving
vragen om nieuwe vormen van bestuur.
Doordachte toepassing van ICT helpt
de overheid te doen wat zij moet doen.
En dat zo dicht mogelijk bij burgers en
ondernemers. Waarop legt u de nadruk?
Met de visie Melodies 3.0 geeft Centric
belangrijke aandachtspunten voor uw
ICT-beleid. Dit boekje neemt u mee naar
de toekomst zoals Centric die ziet, op
weg naar een nieuwe overheid. Laat u
inspireren en vraag het boekje kosteloos
aan via www.centric.eu/melodies.

stelling. Hoe kunnen we anders met een compactere overheid
dicht bij diezelfde burgers en bedrijven komen? Participatie is
dan ook prominent aanwezig als ‘track’ in de roadmap van Melodies 3.0. In de track participatie benoemen wij verschillende
ontwikkelingen die invloed hebben op de relatie en samenwerking tussen overheid en samenleving. Zoals aangegeven
verwachten we een uitstroom van personeel bij de overheid door
de effecten van vergrijzing, vergroening en het huidige economisch klimaat. Ook vanuit deze invalshoek heeft de overheid
genoeg reden om de kennis en kunde van inwoners en ondernemers te gebruiken. Er moet actief worden gezocht naar andere
wegen om de samenleving en de overheid met elkaar te verbin-
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den en de samenwerking succesvol vorm te geven. We weten
misschien nog niet precies hoe, maar een ding is duidelijk: het
moet anders.
Vanuit deze invalshoeken sturen wij op het creëren van
mogelijkheden om de verbinding te maken tussen overheidsorganisaties, burgers, bedrijven en ketenpartners. Dit is belangrijk om het vertrouwen terug te winnen, de synergie tussen
overheid en samenleving te vergroten en de verwachte uitstroom binnen de overheid op te vangen. Wij geloven dat informatie- en communicatietechnologie hierin een belangrijke rol
spelen en werken aan oplossingen die hieraan bijdragen.
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Er gaat niets
boven de Superbus
Fotografie Arno Massee/De Beeldredaktie

18

h e

t

o

o

g

Met maximaal 250 kilometer per uur van Heerenveen
naar Groningen, met tussenstops in Drachten en Leek. De
elektrische Superbus van Wubbo Ockels kan het. Dan moet
er wel een speciale rijbaan (‘Supertrack’) van 60 kilometer
lang komen op de middenberm van de A7. Het kost wat,
maar slechts half zoveel als de 577 miljoen euro die er voor
de inmiddels afgeblazen treinverbinding op hetzelfde traject
beschikbaar was , uit de geldpot die oorspronkelijk voor de
Zuiderzeelijn was bedoeld. Voor de andere helft van het bedrag
zijn de eerste 100 Superbussen te bouwen en succes betekent
mogelijk structureel hoogwaardige werkgelegenheid.
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De gedeeltelijke ontsluiting van het noorden is een ideaal
‘pilot project’, denkt Ockels, om het innovatieve voertuig op
gang te helpen. Het door TU Delft gebouwde prototype biedt
plaats aan 23 passagiers. Lengte, breedte en wendbaarheid
doen niet voor een gewone bus onder, maar door de geringe
hoogte verbruikt de bus bij 250 km/u even veel energie als
een gewone bus bij 100 km/u. Omdat de Superbus zich ook in
het gewone verkeer kan mengen, is veel meer vraaggestuurd
vervoer mogelijk dan met een trein. De dienstregeling maakt
daarbij plaats voor een zelflerend planningsysteem...
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U weet alles van uw business, wij van de onze. Laten
we allebei doen waar we goed in zijn. Outsourcing
is ondernemen met minder zorgen en met meer
resultaat. Logica helpt u door mensen, business en
technologie op een succesvolle manier te integreren.
Samen bereiken we meer. Onze outsourcing
oplossingen leiden altijd tot een verbeterde efficiency
en effectiviteit. Passend bij uw specifieke organisatie.
Of het nu gaat om uw HR of financiële processen,
uw applicaties of uw infrastructuur.
Wij bieden u branchekennis en innovatiekracht.
U krijgt daarvoor alle ruimte terug zodat u zich op uw
core-business kunt concentreren.
Dat is toch wat u wilt?

Meer weten?
logica.nl/outsourcing
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In de
Wolken
V e r h o e f

In de wolken met de
cloud
C

Prof. dr. Chris Verhoef
Hoogleraar informatica en
wetenschappelijk adviseur
voor overheid en bedrijfsleven. Hij is bereikbaar
via x@cs.vu.nl
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loudcomputing is een wollige term
die van alles en nog wat omvat al
naar gelang wie je spreekt. Als je doorvraagt blijkt dat eigenlijk alles de cloud
is, en deden we zonder dat we het zo
noemden al heel lang aan de cloud. In de
informatica devalueren nieuwe termen wel
vaker naar containerbegrippen, en dat is
hier ook het geval.
Toch word ik er blij van. De clouddiscussie zorgt bijvoorbeeld voor locatiebewustzijn. De minister van BZK antwoordt op Kamervragen dat dataopslag
in Nederland dient plaats te vinden.
Dit wordt verder niet onderbouwd maar
iedereen neemt voetstoots aan dat het
hier thuishoort. Goed om te weten, maar
waarom staat het rekencentrum van het
UWV dan in Brussel?
Een typisch voorbeeld van een cloudleverancier is de firma mount10 met twee
datacenters die tien kilometer uiteen
liggen: SWISS FORT KNOX I & II. Beide
high-securitydatacenters zijn gelegen
‘in’ de Zwitserse Alpen. Het Zwitserse
parlement heeft daar zijn data staan en
de back-ups worden daar geregeld. Alles
gecrypt opgeslagen, verkeer van en naar
de bergen uiteraard versleuteld, constante
monitoring, archivering volgens de ISO
15489, enzovoort.
Hier komt de ware aard van cloudcomputing boven. De ideale clouddienst
is verder niemands core business, zoals
superieure data back-up. Denk eens in:
een ondergrondse zero-risk infrastructuur, fysieke bescherming tegen nucleaire,
biologische en chemische aanvallen, 100
procent bescherming tegen een elektromagnetische puls bijvoorbeeld als gevolg
van een kernexplosie, enzovoort. Wie wil

daar zijn data niet opslaan? De Nederlandse overheid.
Een ander aspect van de cloud waar
ik blij van word, is het bewustzijn dat er
meer is dan functionaliteit. In de discussies over de mogelijkheden van de cloud
komen heel andersoortige issues aan bod.
Hoe betrouwbaar is een clouddienst? Kan
ik er altijd bij? Hoe houdbaar en onderhoudbaar is deze dienst? Hoe zit het met
beveiliging en privacy? Da’s mooi al die
vragen, maar waarom deed de overheid
dan zaken met DigiNotar?
Dit soort vragen zijn lange tijd niet
gesteld bij IT-investeringen door de overheid. Door de cloud groeit dit bewustzijn en is inmiddels een discussie over
aspecteisen opgestart. Deze wordt nu
ongestructureerd gevoerd. Voor mission-,
life-, safety- en business-critical systems
is dit integraal onderdeel van de gehele
levenscyclus van de wieg tot het graf. Dat
heet in jargon: RAMSSHEEP. Da’s kort voor
Reliability, Availability, Maintainability,
Safety, Security, Heath, Environment,
Economics, Politics. Hieronder vallen alle
belangrijke aspecteisen waar je iets van
moet vinden. Je kunt dus gewoon overheidsbreed afspraken maken over dit soort
zaken.
In de Tweede Kamer zie je dit al
doorsijpelen: “Is het niet mogelijk om als
grote inkoper in Nederland een pakket
van eisen neer te leggen ten aanzien van
locatie van opslagdata, niveaus van minimale beveiliging, niveau van privacybescherming”, aldus vragen van parlements
leden. Ja dat kan, wel even doen dan en
handhaven.
De cloud levert dus meer op dan luchtfietserij en daar moeten we blij om zijn.
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De Basisgemeente:

‘Je kunt er moeilijk
De tijd is rijp om
meer uit gemeentelijke
samenwerking te
halen, meent het
Kwaliteitsinstituut
van Nederlandse
Gemeenten (KING).
KING komt met de
Basisgemeente:
geen lijstje met
standaarden, maar
één gemeentelijke
basisinfrastructuur die
bestaat uit werkende
oplossingen die
door de markt zijn
ontwikkeld.

Door Marieke Vos
Beeld Blinkerd
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emeenten moeten fors bezuinigen en zullen met de decentralisaties veel nieuwe taken krijgen (jeugdzorg, AWBZ, Wajong), ook nu
het kabinet is gevallen en deze decentralisaties wellicht vertraagd worden.
Het idee dat de gemeente de meest nabije overheid is wordt immers politiek breed gedragen. Gemeenten zullen dus vroeg of laat meer op hun bord
krijgen en zullen dan behoefte hebben aan werkende oplossingen, meent
KING. Vanuit die vraag zal de Basisgemeente tot stand komen, vertelt
programmamanager Basisgemeente bij KING, Joost Broumels. “Gemeenten zullen mee gaan doen omdat het logisch is.” Een aantal gemeenten
is inmiddels gestart met het ontwikkelen van standaarden voor informatie-uitwisseling en een gedeelde informatievoorziening voor de nieuwe
taken. Daarnaast zijn enkele gemeenten, bureaus Jeugdzorg en Jeugdzorg
Nederland aan de slag met de processen en informatievoorziening voor
jeugdzorg.
Stapsgewijs
KING gaat de Basisgemeente niet zelf ontwikkelen. Men wil aansluiten bij wat er al is, zoals de NUP-bouwstenen en de standaarden uit
GEMMA. KING zoekt samenwerking met GovUnited en Dimpact en overlegt met leveranciers van gemeentelijke informatiesystemen, zoals Centric
en PinkRoccade. De Basisgemeente moet een samenwerkingsverband van
gemeenten worden dat werkt met een geheel van gemeentelijke standaardprocessen, één proces- en informatiearchitectuur. Het stelt vast welke
onderdelen nodig zijn om gemeentelijke processen te ondersteunen, maar
laat de ontwikkeling ervan over aan de markt. De Basisgemeente zal een
strakke regie gaan voeren over welke standaardservices en -functionaliteit nodig zijn en de door de markt ontwikkelde voorzieningen toetsen en
certificeren.
Naast standaardbasisvoorzieningen wil de Basisgemeente ook bouwblokken en koppelvlakken ontwerpen en door de markt laten ontwikkelen.
Gemeenten zullen deze in een publieke appstore kunnen aanschaffen en
op hun basisinfrastructuur (bijvoorbeeld hun zaaksysteem) kunnen ‘klikken’. Uiteindelijk moet er zo een samenhangend pakket ontstaan van procesondersteunende producten en diensten, gemaakt door marktpartijen,
die voldoen aan de eisen van de Basisgemeente.
KING realiseert zich dat dit niet louter gaat over ICT. Broumels:
“Gemeenten die meedoen, zullen hun bedrijfsprocessen moeten harmoniseren en uniformeren, zodat ze makkelijker informatie kunnen uitwisselen
en gebruik kunnen maken van de componenten van de Basisgemeente.”
Het is dus naast een ICT- en regievraagstuk ook een veranderkundige

tegen zijn’
opgave die KING met de gemeenten voor heeft. De Basisgemeente is een
‘stip op de horizon’, waar men stapsgewijs naartoe wil werken, zegt Broumels: “We beginnen beperkt, met de nieuwe taken die gemeenten met de
decentralisaties krijgen. Daarnaast gaan Dimpact en GovUnited met ons
aan de slag. Zij conformeren zich aan de standaard van de Basisgemeente
en werken aan onderlinge samenwerking. Hoe meer dat lukt, hoe beter het
streven naar de Basisgemeente wordt ondersteund.”
KING is nu de governance op het programma aan het inrichten, zegt
Broumels: “Hoe moeten we de architectuur van de Basisgemeente verder
ontwikkelen en hoe geven we het business development- en portfoliomanagement vorm met bestaande en nieuwe oplossingen?”
Wetgever
“Het idee van de Basisgemeente onderschrijven we, je kunt er moeilijk tegen zijn. Het gaat er echter om hoe je het realiseert”, zegt Noor
Ferket, directeur Public Sector Solutions bij Centric. Alle gemeenten laten
aansluiten bij de Basisgemeente is vooral een veranderkundige en een
informatiekundige opgave. “De technologische voorzieningen zijn er grotendeels al, het gaat erom hoe je alles met elkaar verbindt; de partijen én
de informatie.”
Een van die partijen is de wetgever, aldus Ferket: “Op sommige gebieden, bijvoorbeeld in burgerzaken, is samenwerking niet mogelijk omdat
de wet bepaalde regels oplegt. De Basisgemeente zal ook die knelpunten
in kaart moeten brengen en de wetgever hierop moeten aanspreken.” De
Basisgemeente zou gemeenten een financieel voordeel moeten opleveren,
want samen laten ontwikkelen is goedkoper, zo is de gedachte. Een harde
cijfermatige onderbouwing hiervan zag Ferket echter niet. Volgens Broumels kán het goedkoper zijn voor gemeenten om samen te werken, als zij
bereid zijn om hun bedrijfsprocessen te uniformeren. Door samen te werken kunnen ze bovendien de kosten delen van de voorzieningen die nodig
zijn voor hun nieuwe taken, zegt hij.
Volgens de plannen van de Basisgemeente wordt veel overgelaten aan
de markt, die moet gaan ontwikkelen. Arjen Hof, directeur van GovUnited, pleit echter voor meer regie. “Ik denk dat het beter is om te kiezen
voor één gemeenschappelijk basisplatform en dat te laten ontwikkelen.
Een klein platform met een minimale set aan functionaliteit, waarop door
de markt nieuwe toepassingen worden gemaakt. Elke gemeente kan het
dan naar eigen smaak inrichten, terwijl er toch sprake is van standaardi-
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Speel het

spel op p

agina 24!

Arjen Hof (GovUnited): “De Basisgemeente moet een stevige marktmeester
zijn en meer doen dan standaarden en
procesbeschrijvingen opstellen. Die
standaarden bestaan nu ook al en dan
zie je dat verschillende leveranciers het
net een beetje anders inrichten, zodat
het toch net niet past.”

Noor Ferket (Centric): “Het is belangrijk om te onderkennen dat de Basisgemeente niet alleen gaat over ICT.
De technologische voorzieningen zijn
er namelijk grotendeels al. Het is een
veranderkundige opgave om dit van
de grond te krijgen. De Basisgemeente
zal partijen en informatie met elkaar
moeten verbinden.”

Joost Broumels (KING): “Het moet voor
gemeenten logisch worden om met de
Basisgemeente te werken.”

satie.” Het idee is duidelijk, één werkende
basisinfrastructuur met toepassingen voor
alle gemeenten, maar hoe het er precies
zal uitzien en of de doelstellingen gehaald
worden is nog onzeker. De tijd is wel rijp
voor grootschaliger samenwerking tussen
gemeenten, denkt ook Hof: “Ook omdat
de arbeidsmarkt krapper wordt. Gemeenten zullen steeds moeilijker aan goed
gekwalificeerde mensen kunnen komen.
Dat vraagt om meer samenwerking en
uitbesteden.”
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U werkt samen met uw buurgemeenten aan een gezamenlijke aanpak jeugdzorg:
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Het KING - Basisgemeentespel - DE SPELREGELS
Speel het KING-Basisgemeentespel alleen of met meer personen. Gebruik
1 dobbelsteen en als pion kunt u paperclips of andere kleine voorwerpen
gebruiken.
Pas op! Dit is een valkuil op de lange kronkelige weg naar de KINGBasisgemeente! Ga subiet terug naar de plek die aangegeven staat en begin
daar opnieuw.
U heeft geluk (of goed gepresteerd)! Sla een deel van het traject over en
ga hier via brug of ladder naar de overkant. Ga vanaf die positie verder.
Rust is geboden, soms is het goed om even pas op de plaats te maken!
Sla het aantal aangegeven beurten over.
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De winnaar van het spel is degene die precies het aantal ogen gooit om op
het laatse veld van het KING Basisgemeentespel uit te komen. Hij of zij
wordt royaal getrakteerd door collega’s!
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U bent tegen een
gemeenschappelijk
basisplatform. Ga
terug naar 23 en
maak een financiele
onderbouwing.
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Oei, u was er bijna, maar de
door u gemaakt applicatie in
Excel koppelt niet met de GBA:
ga terug naar 40
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Het KING-Basisgemeentespel is een non-serious serious
game ontwikkeld door iBestuur. Spelen geschiedt op
eigen risico. Dit spel suggereert op geen enkele manier
volledig te zijn en dient alleen ter vermaak.
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U voldoet ruim binnen
termijn en budget aan alle
voorwaarden voor de Basisgemeente, ga snel door
naar 79!
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De gegevens van de inwoners van uw gemeente
mogen niet vrijgegeven
worden voor koppeling.
Raadpleeg de wetgever en
sla 2 beurten over.
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wijkt af van de basis: ga
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De pilot voor
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Geonovum is verder
Het gebruik van geoinformatie heeft een
hoge vlucht genomen.
Google Maps zette die
letterlijk op de kaart
en tv-programma’s als
Nederland van Boven
lieten zien wat je er
allemaal mee kunt
doen. Geo-informatie is inmiddels ruim
beschikbaar. Overheden moeten hun werkprocessen aanpassen
aan die nieuwe werkelijkheid, meent Geo
novum-directeur
Rob van de Velde.

Door Marieke Vos
Beeld INDYMAH
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G

eonovum, de stichting die zorgt voor goede toegankelijkheid van
geo-informatie en daarvoor de standaarden ontwikkelt en beheert,
viert dit jaar haar eerste lustrum. “We zijn in de afgelopen vijf jaar verder
gekomen dan ik had gedacht”, zegt Van de Velde. Het gebruik van geoinformatie is voor het grote publiek normaal geworden, met dank aan
onder meer Google Maps en navigatiesystemen. “Die maatschappelijke
en technologische ontwikkeling heeft een forse impuls gegeven aan de
bewustwording bij professionals wat je allemaal kunt doen met gegevens
op een kaart.” De creativiteit wordt ook gevoed doordat steeds meer
grote databestanden van de overheid opengaan: “Ook dat heeft ons werk
versterkt.”
Geografische overheidsdata toegankelijk maken is de eerste taak van
Geonovum. De stichting ontwikkelt en beheert standaarden die uitwisseling van geo-informatie en het koppelen met andersoortige informatie
gemakkelijker maken. Daarbij gaat de stichting zich steeds meer bezighouden met het adviseren van overheden hoe zij gegevens het best kunnen
gebruiken. “Die rol zullen we de komende jaren verder invullen”, zegt Van
de Velde. Op het gebied van standaardisatie heeft Geonovum de afgelopen
jaren de nodige stappen gezet. Zo zorgde men ervoor dat bestemmingsplannen dezelfde standaard gebruiken.
Standaardisatie is een lang traject, ook omdat Geonovum overheden
niet kan verplichten om mee te doen. “Onze belangrijkste succesfactor is
dat we het over de inhoud hebben. Het helpt natuurlijk dat je geo-informatie goed kunt visualiseren: we laten zien waarom het goed is als iedereen de standaard gebruikt. Dat je dan bijvoorbeeld bestemmingsplannen
van een groot gebied naast elkaar kunt leggen. We scheiden de inhoud van
de belangen en leggen het doorhakken van bestuurlijke knopen op het
niveau van de bestuurders. Het verschilt per standaard op welk niveau je
dat doet.”
Terugkijkend had Van de Velde tegelijk met de standaarden kant-enklare koppelingen willen (laten) ontwikkelen. “Informatie over bijvoorbeeld een gebouw kun je goed koppelen aan een bestemmingsplan, zodat
je in één keer kunt zien wat je met dat gebouw kunt doen. Dat moet nu
elke keer opnieuw worden bepaald. Er mag van ons wel meer intelligentie
komen tussen de verschillende brongegevens. Daar wordt nu aan gewerkt,
maar ik had gedacht dat dat sneller zou gaan.”
Beter benutten
De overheid is een informatieverwerkende organisatie en veel informatie kan inzichtelijk worden gemaakt op een kaart. Van leefbaarheid in wij-

dan gedacht

Geonovum-directeur Rob van de Velde: “Veel van onze processen zijn nog ingericht alsof we nauwelijks informatie hebben of
daar niet op kunnen vertrouwen, laat staan dat we informatie delen”.
ken tot gegevens die nodig zijn voor vergunningverlening en handhaving.
Dit jaar start de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT), volgens Van de Velde ‘de nieuwe, baanbrekende standaard voor de
hele buitenruimte’ (zie ook het artikel van Peter Mom hierover op pagina
28, red.). “De BGT wordt de basis om heel veel informatie op een kaart
weer te geven.” Het markeert volgens Van de Velde een nieuwe stap in de
toepassing en ontwikkeling van geo-informatie: “Nu steeds meer gegevens
beschikbaar zijn, kunnen gebruikers de mogelijkheden van al die gegevens
veel beter ontdekken.”
Zijn toekomstbeeld is een publieke appstore met allerlei applicaties die
gebruikmaken van gegevens uit bronbestanden. Geonovum startte een jaar
geleden een aantal projecten om deze manier van werken te ontdekken,
onder de naam Beter Benutten. In een van die projecten wordt professionals in de ruimtelijke ontwikkeling gevraagd hoe zij hun werk zouden willen doen, uitgaande van de vereenvoudiging die de nieuwe Omgevingswet
voorstaat. Met als vervolgvraag welke data en toepassingen zij voor dat
werk nodig hebben.
Geonovum zal zich in de toekomst vaker bezighouden met toepassingen van geo-informatie. Van de Velde verwacht dat de overheid op den
duur haar processen zal aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid: “We leven
inmiddels in een digitale wereld, maar veel van onze processen zijn nog
ingericht alsof we nauwelijks informatie hebben of daar niet op kunnen
vertrouwen, laat staan dat we informatie delen. Terwijl dat inmiddels in
toenemende mate wel zo is.” Alle beschikbare informatie kan gebiedsge-
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richt worden ontsloten, ook voor (overheids)taken waar je in eerste instantie
niet aan zou denken. Zoals de zorg. “We
onderzoeken met een grote zorgaanbieder de mogelijkheden. Met geo-informatie kun je bijvoorbeeld lokale zorgvraag
bundelen en optimaliseren.”
Van de Velde ziet dankzij open data
een heel nieuwe dynamiek ontstaan.
Burgers kunnen met overheidsgegevens
bijvoorbeeld zelf ruimtelijke plannen
maken, creatieve webontwerpers zullen
met geo-informatie toepassingen bouwen waar de overheid zelf niet aan had
gedacht. “Het programma Nederland van
Boven, waar iemand van ons in de redactie zat, heeft enorm geholpen om het
bewustzijn te versterken hoe belangrijk
open data is. Het liet bijvoorbeeld zien
hoe je inzicht kunt krijgen in heel complexe vraagstukken, zoals het optimaliseren van het elektriciteitsnetwerk in
Nederland. Ook daar zit geo-informatie
achter”, besluit hij.
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Alle rozenperken
de BGT in
Als medebronhouder van de
Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) krijgen
gemeenten er een forse
verantwoordelijkheid bij: het
verplicht aanleveren van hun deel
van deze BGT. Maar hun winst zit
in een onverplicht vervolg: afstand
doen van al hun digitale kaarten
en alleen nog de BGT gebruiken.
Een veelvuldig als ‘ervaringsfeit’ gepresenteerde stelling luidt
dat 80 procent van de onderwerpen waarmee overheden zich
bezighouden, op enigerlei wijze een relatie heeft met een plaats
op aarde. Voor het ontwerpen van nieuwe woonwijken en hogesnelheidslijnen, het beheren van wegen en groen en het dirigeren
van bluswagens naar een brand of een boom met een eigenwijze
kat erin is dat evident, maar ook het inzichtelijk maken van de
geografische spreiding van ouderen of juist jongeren over een
gemeente, de verspreiding van besmettelijke ziekten en de loop
van ondergrondse kabels en leidingen maken deel uit van die 80
procent.

Door Peter Mom
Beeld Blinkerd (materiaal Geonovum/
Edward Mac Gillavry)
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De illustratie op pagina 28/29 is
gemaakt van een gelaagde kaart van het
centrum van ‘s Hertogenbosch. De lagen
vertegenwoordigen van boven af: panden,
scheidingen, sporen, water, wegdelen, terrein. Evenals de iconen die in dit verhaal
als illustratie zijn gebruikt, zijn de kaarten
gemaakt op basis van de standaard informatie en symboliek uit de BGT.

Voor het vastleggen van zulke locatiegebonden gegevens (geodata) is
een digitale kaart nodig. De Basisregistratie Grootschalige Topografie moet
daarin voorzien. Landsdekkend, uniform en te gebruiken door alle overheden, die hun geodata dan gestroomlijnd kunnen uitwisselen.
Vorige maand werd de stichting SVB-BGT opgericht. Dat staat voor
Samenwerkingsverband BGT. De Wet BGT (het is nog een wetsvoorstel dat
bij de Ministerraad ligt) wijst bronhouders aan die dat samenwerkingsverband moeten vormen: gemeenten, provincies, waterschappen, de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Defensie,
Rijkswaterstaat en ProRail. Zeven partijen dus, maar de eerste drie zijn
samen wel goed voor zo’n 450 organisaties. Al die organisaties houden een
deel van de BGT bij. Het land is opgeknipt in delen, zonder gaten ertussen
en ook zonder overlap, die zijn toegewezen aan bronhouders. Deze zijn
verantwoordelijk voor de aanlevering van de topografische gegevens over
de in hun deel voorkomende objecten en voor de bijhouding daarvan.
Als grootschalige topografie zo belangrijk is, niet alleen voor overheden, maar ook voor netbeheerders (energie, water, telecom), ligt de vraag
voor de hand waarom die er nog niet is.
Lijngericht
Er is wel iets en dat heet Grootschalige Basiskaart van Nederland
(GBKN), maar daar mankeert het een en ander aan. Zo is de GBKN nog
dikwijls ‘lijngericht’, waar ruimtelijke objecten zich beter als vlak laten
registreren; dan kunnen geografische informatiesystemen er meer mee.
Ook zijn er verschillen in kaartinhoud en kwaliteitsniveau. Deze manco’s
noemt Gabriël van Tiggelen als hij uitlegt waarom de BGT er moet komen
en vaststelt dat ‘het Akkoord van Zeist’ (zie kader ‘Vierde poging’) niet
volledig is gehaald. Hij spreekt zelfs van ‘lappendeken’, die eindelijk eens
plaats moet maken voor uniformiteit. Van Tiggelen is door de gemeente

Van Tiggelen durft niet te zeggen dat
29 miljoen genoeg is.
Natuur en landschap

Brievenbus

Hondenuitlaatplaats
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Helmond uitgeleend aan de VNG, die iemand zocht om de gemeentelijke
inbreng in de BGT in de steigers te zetten.
Nadat een uitvoeringstoets door KING (is de wet uitvoerbaar?) vorig
jaar een negatieve uitkomst had opgeleverd, is besloten tot een gefaseerde
aanpak, zowel in tijd als in kwaliteit. Van januari 2013 tot januari 2016
is een transitiefase gepland, waarbij het bestaande GBKN-materiaal wordt
geüpgraded naar BGT-aanvangsniveau. Dat wil zeggen objectgericht, met
afgestemde begrenzing van ieders deel en via het SVB-BGT geleverd aan de
Landelijke Voorziening (LV-BGT), het door het Kadaster beheerde centrale
distributiepunt voor digitaal grootschalig kaartmateriaal.
Voor de GBKN/BGT-transitie wordt het land opgedeeld in regio’s. Van-

Vierde poging
De eerste activiteiten om tot een Grootschalige
Basiskaart van Nederland te komen dateren van 1975,
toen een Koninklijk Besluit het Kadaster opdroeg die
GBKN te realiseren. Eerste bescheiden activiteiten,
want het schoot niet erg op. Er ontstond eindeloos
geharrewar over wat er in de kaart moest komen en,
daarmee samenhangend, over de verdeling van de
kosten. Voor nutsbedrijven, zoals energieleveranciers
en dergelijke toentertijd nog heetten, hield de wereld
op bij de voorgevel, waar hun kabels en leidingen
het gebouw ingingen, zodat een kaart met beperkte
inhoud volstond. Men sprak wel van ‘nietjeskaart’, die
alleen voorgevels met de aanzet van zijgevels bevatte. Gemeenten en het Kadaster daarentegen hebben
gebiedsdekkende kaarten nodig.
Na vijftien jaar was nog niet een derde van het
land klaar. Met veel moeite kwam toen landelijk een
samenwerkingsovereenkomst tot stand. Er zouden een
‘Norm-GBKN’ en, voor Limburg en Noord-Brabant, een
‘Nuts-GBKN’ komen, te realiseren in regionale samenwerkingsverbanden dan wel door ‘zelfregistrerende
gemeenten’. Koepelorganisaties als VNG, Energie-

Ned (gas, elektriciteit) en Vewin (water) konden het
echter centraal wel met elkaar eens worden, maar dat
betekende nog niet dat hun achterbannen in de regio’s
overeenkomstig handelden. Toch was de GBKN begin
2001 af. Maar het was nog wel een GBKN met regionale varianten.
In 2003 werd een nieuw landelijk samenwerkingsverband gevormd, met tien regionale verbanden, vier
landelijke participanten annex afnemers (Kadaster, KPN, Essent en Nuon) en vijf koepels, naast de
drie genoemde de Unie van Waterschappen en Vecai
(kabelbedrijven). Zij verplichtten zich de GBKN uiterlijk per 2006 eenzelfde norminhoud te geven. Dan
zou sprake zijn van een landelijk homogeen product,
met één uniforme geodataset en met landelijk gelijke
inhoud en kwaliteit. Een beetje gewichtig werd dit
voornemen ‘het Akkoord van Zeist’ genoemd. Maar ook
een akkoord zorgde niet voor wat werd geambieerd.
Met de Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt de publiek-private samenwerking vaarwel
gezegd en haalt de overheid die taak weer naar zich
toe. Zal het deze keer wel lukken? In elk geval komt er
een wet die zegt dat het moet.

wege wenselijk geachte ‘onafhankelijkheid’ vallen die niet samen met het
domein van een BGT-bronhouder, zoals provincies, maar is gekozen voor
de 25 veiligheidsregio’s. Die krijgen de komende maanden elk een projectgroep met projectleider en worden vanuit centraal SVB-niveau bij de les
gehouden door vier (noord, oost, zuid, west) regisseurs annex coördinatoren. Regionale plannen van aanpak inventariseren wat er is en wat er
moet gebeuren om in drie jaar op het BGT-beginniveau te komen. Dat zal
vooral inhouden dat bronhouders van lijnen vlakken moeten maken. Voor
‘nietjeskaarten’ betekent dat het toevoegen van ontbrekende gegevens,
wat veelal met luchtfoto’s zal kunnen. Als de transitie klaar is, kunnen
de oude regionale publiek-private GBKN-samenwerkingsverbanden worden opgedoekt en is het voorzien in grootschalige topografie een overheidstaak geworden. De periode van begin 2016 tot januari 2020 is de
implementatiefase. In deze tweede fase start (per 1 januari 2017) het
verplicht gebruik van de nieuwe basisregistratie voor overheden, maar is er
ook nog veel te doen voor bronhouders. Die moeten de BGT vervolledigen
met aanvullende informatie per object (attributen).
Genoemde uitvoeringstoets leverde vijftig aandachtspunten op, waarvan een impactanalyse na de zomer moet vaststellen of ze voldoende zijn
opgelost. “Dat gaat wel lukken”, aldus een optimistische Van Tiggelen.
Intussen zal de vorige maand opgerichte stichting worden opgetuigd. Die
gaat bestaan uit een ‘community’-deel en een ‘facility’-deel. Het eerste
gedeelte, een bureau met drie of vier medewerkers, doet de wettelijke
taken. Het ontvangt leveringen van bronhouders, zorgt voor het ‘aaneenlassen’ daarvan en stuurt ze door naar de LV. Ook regelt het na terugmel-
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Kwestie van tijd
Zullen gemeenten het met hun
grootschalige topografie laten bij
wat ze nu eenmaal van Den Haag
moeten (invoeren conform Informatiemodel BGT) of gaan ze vrijwillig
investeren in verdere detaillering
(IMGeo) en stoppen met eigen
kaarten bij beheerafdelingen? Louis
Smit, hoofd Landmeten bij Gemeentewerken Rotterdam, raadt het wie
objecten in de openbare ruimte
beheert, niet alleen aan, maar is er
tevens van overtuigd dat het op termijn ook algemene praktijk wordt.
“Het is een kwestie van tijd”, denkt
hij. Rotterdam heeft er al een slag
in gemaakt en voor de categorieën
beheerobjecten wegen, groen en
water het ‘geo-deel’ bij beheerafdelingen weggehaald. De geometrie
van die objecten wordt nu centraal
bijgehouden, de bijbehorende en
eraan gekoppelde administratieve
gegevens bij beheerafdelingen. Smit
onderschrijft de opvatting dat in
zo’n aanpak de winst van de nieuwe
basisregistratie zit. Zo realiseert
Rotterdam aan de beheerkant een
grotere besparing dan het aan de
geometriekant kost. Hij adviseert
andere gemeenten ‘gelden te reserveren voor een stap naar beheer’,
maar ook om niet voorop te gaan
lopen. Hij verwacht namelijk dat
ingenieursbureaus met slimme
hulpmiddelen zullen komen om
gemeenten bij hun vernieuwde aanpak van het beheer van de ruimtelijke omgeving te faciliteren.

Zonnepaneel

Kunstobject
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ding door gebruikers van onvolkomenheden het wegwerken daarvan door
de betreffende bronhouder.
Vrijwillig
Gebruikmaking van de ‘facility’-poot is, anders dan van de community,
voor bronhouders vrijwillig. Daaraan kunnen ze (door marktpartijen uit te
voeren) karteringsopdrachten geven, waarvan het resultaat via de community naar de LV gaat. Omdat onduidelijk is in hoeverre hiervan gebruik
gemaakt gaat worden, valt over de omvang van ‘Facility’ nog weinig te
zeggen. Van Tiggelen denkt wel dat een deel van de huidige regionale
GBKN-verbanden straks daar terechtkomt. Momenteel zijn er 125 zelfmetende gemeenten, terwijl 25 al een stap verder zijn en hun grootschalige
topografie volledig zelf produceren.
De BGT zoals hij moet worden zal het resultaat zijn van een minimumscenario. Toen een schatting van de realisatiekosten uitkwam op 29 tot
45 miljoen euro, vond men dat ‘wel veel’, aldus Van Tiggelen. Daarop werd
gekozen voor een ‘minimale variant’, die voor 29 miljoen realiseerbaar
moet zijn. Het Rijk betaalt daarvan 8 miljoen, de rest moeten bronhouders
halen uit eigen budgetten voor grootschalig kaartmateriaal. Er wordt van
uitgegaan dat Nederland nu nog anderhalve keer wordt ingemeten. Als dat
straks door het vervallen van dubbel werk (grenzen van bronhoudersdomeinen) tot één keer kan dalen, zit daar winst. Toch durft Van Tiggelen
niet te zeggen dat 29 miljoen genoeg is. Wat er bijvoorbeeld niet inzit, is
het wegwerken van achterstanden ten opzichte van de norm-GBKN, die het
vertrekpunt is voor de BGT.
Maar wat er ook niet inzit is wat gemeenten nodig hebben om optimaal
van de nieuwe basisregistratie te profiteren. De verplichting voor bronhouders houdt levering in volgens het ‘Informatiemodel BGT’, dat de ruimtelijke omgeving tamelijk grof beschrijft. Daaronder zit het ‘Informatiemodel
Geo’, dat een gedetailleerdere omschrijving kent. Wie zich conformeert aan
IMGeo, voldoet automatisch aan IMBGT, maar de gedetailleerde beschrijving volgens IMGeo zit niet in de minimale variant van 29 miljoen. En dat
geldt eveneens voor de echte winstpakker van de BGT: het leggen van een
relatie met beheerkaarten van gemeentelijke beheerafdelingen. Van Tiggelen noemt groenbeheer als voorbeeld. Het ene niveau van detaillering leert
dat het groen een bloemperk of grasveldje is, maar als een niveau lager
ook de grassoort toont kan daaraan makkelijker een maaiplanning gekoppeld worden. Iets vergelijkbaars geldt voor het gedetailleerder specificeren
van bloemperken: staan er rozenstruiken of viooltjes? De afdeling wegbeheer zal voordeel kunnen halen uit specifieke gegevens over (soorten)
klinkers dan wel open asfaltbeton.
Van Tiggelen vreest echter dat dit besef bij gemeenten en zeker bij
bestuurders ‘nog onvoldoende’ is. En als het er is vergt het doorzettingskracht om er daadwerkelijk consequenties aan te verbinden. “Het is lastig
voor een beheerafdeling om de eigen topografieclub op te heffen en zich
afhankelijk te maken van een centrale voorziening. Maar in het beheer
van de openbare ruimte zit wel de winst. Heeft men het lef om het groenbeheersysteem te linken aan de BGT? Dus niet: de BGT als ondergrond om
zelf een beheerkaart te tekenen, maar het rozenperkje direct opnemen in
de BGT.”

V a n

S c h e l v e n

Fiscaal
doel

Het fiscale doel heiligt
niet alle middelen
D

e Nederlandse Belastingdienst
vertoont trekjes die het in de DDR
van de jaren 70 niet gek zouden hebben gedaan. Met een gestaalde aanpak
tracht de fiscus informatie over burgers en
bedrijven op megagrote schaal boven tafel
te krijgen. Daarbij worden weinig middelen geschuwd, getuige de spraakmakende
actie van enkele jaren her in het kader
van het zogeheten Rekeningenproject,
waarbij de Nederlandse belastinginspecteur gebruik heeft gemaakt van massale
hoeveelheden gegevens uit België op basis
van microfiches die door werknemers van
een Luxemburgse bank waren gestolen.
Heling? Onrechtmatig bewijs? Welnee, de
fiscus heeft een wettelijke vrijbrief voor
het gebruik van gejatte informatie. Deze
KB-Lux-kwestie leverde talloze belastingprocedures en een bedenkelijk imago van
de Belastingdienst op.

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur bij
ICT~Office
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Van meer recente datum is de insteek
waarbij de fiscus bakken vol informatie
tracht te vergaren bij ICT-bedrijven die op
een of andere wijze een rol spelen in het
internationaal elektronisch betalingsverkeer. Daartoe behoren Payment Service
Providers die betalingen aan webwinkeliers faciliteren. Deze bedrijven beschikken over doorgaans omvangrijke databases met informatie die voor de fiscus heel
interessant kan zijn. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de fiscus, in zijn niet te
stillen honger naar informatie, zijn pijlen
inmiddels ook op deze bedrijven richt. Zo
werd mij onlangs bekend dat de belastinginspecteur – gewapend met de Algemene
wet inzake rijksbelastingen – grote hoeveelheden informatie bij een gereputeerd

landelijk ICT-bedrijf heeft gevorderd. Het
bedrijf moest met kostbare manmaanden
werk zijn gehele database met transactiegegevens van buitenlandse creditcards en
debitcards lichten. De hoge kosten van al
dat werk werden niet vergoed.
Uiteraard stond het bedrijf in kwestie er niet om te springen de gevraagde
informatie te verstrekken. Het uit handen
geven van informatie over betalingstransacties staat, zo meende het bedrijf, op
gespannen voet met de bescherming van
de privacy van de burger. De vordering
van de fiscus ondermijnt het vertrouwen
dat de burger moet kunnen hebben in het
elektronisch betalingsverkeer en e-commerce. De rechter moest eraan te pas
komen en die gaf in november 2011 de
Belastingdienst gelijk. De fiscus vorderde
– kort gezegd – nagenoeg de gehele database met alle klantgegevens, ongeacht of
deze informatie nuttig of bruikbaar was
en ongeacht of deze op fraudeurs of keurige belastingbetalers betrekking had, maar
de rechter oordeelde dat dit niet buiten
proporties was. De privacy verloor het dus
van de fiscale belangen.
De rechterlijke uitspraak past in een
wettelijk stelsel waarin de positie van de
fiscus prevaleert boven die van ICT-bedrijven die over grote databases beschikken.
ICT-bedrijven en andere spelers op internet worden daarmee een gemakkelijk verlengstuk van de fiscus. De wet beschermt
die bedrijven in geen enkel opzicht en dat
is een slechte zaak. De overheid is net zo
informatieziek als ooit de DDR was. Hoog
tijd om de fiscale wetgeving op dit punt
tegen het licht te houden!
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Samenwerkende
overheid
De overheid wordt compact, of zoals
wij dat binnen IBM noemen, slimmer:
‘Smarter Government’. Een slimmere
overheid zorgt voor betere samenwerking
tussen overheidsinstellingen onderling en
tussen overheidsinstellingen en externe
belanghebbenden.
Betere samenwerking beoogt méér transparantie en verantwoording, een betere bedrijfsvoering en een effectiever beheer
van middelen te bereiken. Maar ook om burgers inzicht te geven
in beslissingen die hun leven beïnvloeden. Processen en diensten worden gestroomlijnd, met een duidelijke blik op burgers,
bedrijfsleven of medeoverheden. Een belangrijke ontwikkeling
is de betere samenwerking ten behoeve van primaire processen.
De acceptatie van organisatieoverstijgende samenwerking
bevindt zich in een stroomversnelling. De vele initiatieven van
DGOBR en het ICCIO beginnen in de praktijk zichtbaar te worden. Het denken vanuit de keten die een primair proces dient,
begint voor overheidsorganisaties meer regel dan uitzondering
te worden. Voor een ICT-partner van de Nederlandse overheid is
het aangenaam om deze verandering te aanschouwen en daar
onderdeel van te zijn.
Een gezamenlijke overheidsvisie op de samenwerkende overheid is overigens nog niet vanzelfsprekend. De overheid kent op
dit moment enig opportunisme in de aanpak. De realiteit is dat
daardoor een belangrijk deel van de doelstelling wel wordt gerealiseerd en er minder vanuit een visie wordt gehandeld.
Laten we eerst even naar het buitenland kijken. In het land
van de onbegrensde mogelijkheden, de Verenigde Staten, is
opportunisme de mensen en ook de overheid niet vreemd. Dat
geldt ook in zekere mate het programma dat tot doelstelling
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heeft om het totaal aan federatieve datacenters met meer dan
750 te verminderen. Toch wordt de opmerking gehoord dat er
betere resultaten zouden zijn behaald wanneer men méér vanuit een gezamenlijke regie had gewerkt. Nu blijken de diverse
cloudimplementaties minder op goed op elkaar aan te sluiten
dan verwacht. Daardoor blijft de ‘rijksbrede’ cloud verder weg
dan gedacht. Met regievoering en onderlinge afstemming hadden meer vorderingen kunnen worden gemaakt, omdat er een
steviger convergentie was ontstaan op weg naar de gezamenlijke stip aan de horizon. In Nederland is dit probleem een stuk
overzichtelijker aangezien we hier te maken hebben met een
kleiner aantal rekencentra en een overzichtelijk aantal consolidatiesporen, waarmee de link naar het Programma Datacenter
Consolidatie van het Compacte Rijksdienst-programma snel is
gemaakt.
In ons land lijkt de ver’clouding’ van de overheid, dan wel de
inrichting van de gedeelde functies, met name via de aanbodstructurering te gaan. Een aanpak die goed past bij de huidige
tijd en het aanwezige momentum. Sturing vanuit de vraag,
dus vanuit de primaire processen zou moeten aangeven hoe de
cloudstrategie uitgevoerd wordt. Het impliceert werken vanuit
een gemeenschappelijke visie en een gecoördineerde uitvoering
in plaats vanuit de (sub)optimalisatie tussen diverse belangen.
Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat hoe meer ervan uit
een integraal denken rondom de ketens gewerkt kan worden des
te groter de potentiële winst voor de organisaties, de overheid
en de belastingbetaler is.
Veilig
Het is duidelijk dat bij het werken vanuit een rijksbrede visie
de afhankelijkheid van partijen en het belang van het maken
van de juiste keuzes groot zijn. Een voorwaarde voor alle scenario’s is dat de oplossingsrichting veilig en betrouwbaar is.
In dit kader is het onterecht dat vaak de suggestie wordt
gewekt dat ‘de’ cloud inherent onveilig is en de privacy zal scha-

p a r t n e r

I B M

in de wolken

den. Want hoe komt het dan dat tientallen Zwitserse banken in
een single cloud draaien, op een volledig veilige manier?
Dat komt omdat het veiligheidsprobleem voornamelijk buiten ‘de’ cloud ligt. Menig overheidsorganisatie voldoet vandaag
de dag niet aan de eisen voor informatieveiligheid. De bestaande legacysystemen zitten vol met stoplappen, die na jaren nog
steeds niet zijn vervangen door deugdelijke oplossingen. Dat
die omgevingen niet ‘vercloudbaar’ zijn is duidelijk, maar de
vraag is veeleer of die omgevingen überhaupt nog gebruikt moeten worden.
Informatie behoort ímpliciet veilig te zijn. Alle eisen die aan
informatie gesteld kunnen worden, (jazeker, dit is een ultieme
wens) moeten bij die informatie bewaard worden. Vanuit die
enkele bron worden die eisen overgedragen naar de applicatie,
de infrastructuur én internet. Door vanuit dit idee door te redeneren maken we het informatiefort veilig en worden de risico’s
sterk verkleind. Er is daarbij een minimaal verschil tussen de
huidige infrastructuursituatie en een eventuele private cloud
(voor de overheid).
Bij overgang naar een openbare (public) cloud adviseren
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wij de informatie zélf op het juiste niveau te beveiligen. In het
algemeen: het overdragen van informatiesystemen naar een
cloudomgeving (openbaar of private) vergt dat allereerst die
omgevingen zelf toetsbaar veilig gemaakt worden. Aanpassingen zijn daarbij noodzakelijk, maar het effect is dat de informatievoorziening van de overheid veiliger en betrouwbaarder
wordt.
Naast de genoemde (toegangs)beveiliging is natuurlijk ook
de beveiliging van de gegevens ten behoeve van functionele
fouten, verstoringen, calamiteiten en archivering van groot
belang. Door deze te waarborgen en onder te brengen in een
managed cloud ontstaat er een grotere zekerheid dat deze
voorzieningen functioneren als bedoeld en dat de gegevens
daadwerkelijk betrouwbaar te reconstrueren zijn.
De conclusie kan luiden dat Nederland goed in beweging is.
Er is een convergentie gaande naar een rijksbrede cloud en een
meer consistent ICT-landschap. De hoekstenen worden gelegd
voor de Compacte Rijksdienst.
George van Duyneveldt, Stephen Rouppe van der Voort en
Rob Nijman, IBM Sector Overheid
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Window dressing 2.0
Fotografie Arno Massee/De Beeldredaktie
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Dit vacante winkelpand in de Breestraat in Leiden zou niet
zo interessant zijn als de etalage niet was ingericht door een
kunstenaar. De etalage is onderdeel van het project Kunst in
de Etalage van Stadslab Leiden, een groep enthousiaste Leidenaren die hun stad ‘innovatiever, creatiever en bruisender’
willen maken. Meer etalages zullen binnenkort hopelijk volgen, aldus projectleider Ursula Smeele. Zij belt en mailt veel
met makelaars om ze over te halen hun leegstaande panden
ter beschikking te stellen. “Ze zijn terughoudend, maar veel
panden in de Breestraat staan leeg en als je daar zelf een winkelpand hebt, word je daar ook niet blij van. Als de etalages
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met kunst zijn gevuld, is dat voor bezoekers leuker, maar ook
voor de eigenaren.” Kunstenaars staan inmiddels in de rij voor
deelname.
Kunst in de Etalage is één van de projecten van Stads
lab Leiden, dat is opgezet in 2009. De ‘stadslaboranten’
zijn betrokken en deskundige Leidenaren die graag met
anderen projecten opzetten om de kloof tussen gemeente
bestuur en actieve bevolking te dichten, onder andere via de
netwerksite www.stadslableiden.nl. Stadslab werkt bijvoorbeeld samen met de gemeente aan de inrichting van het
Singelpark.
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De cloud als veilige haven
Overheden en bedrijven moeten kritisch zijn over de
veiligheid van cloudoplossingen. Maar dat betekent niet
dat ze er niets te zoeken hebben. De cloud kan ook een
oplossing zijn voor beveiligingsproblemen.
Door Freek Blankena

I

s de ‘cloud’ veilig? Dropbox, een
online platform voor het delen
van documenten, was in juni 2011 vier
uur lang toegankelijk met een willekeurig wachtwoord. Dan is het antwoord dus nee. Een ander voorbeeld:
tijdens de aardbeving in Japan enkele
maanden eerder bleven alle datacenters in het land gewoon draaien op
back-upstroom. Organisaties die hun
IT-systemen binnenshuis hadden staan,
hadden juist veel met uitval te maken.
De cloud bleek duidelijk veiliger.
Er is dus geen eenduidig antwoord
en wat je kunt zeggen over de veiligheid van wat men tegenwoordig de
cloud noemt, is eigenlijk al jaren van
toepassing op IT-constructies die in
dat paraplubegrip zijn opgegaan: outsourcing, hosting, application service
providing (ASP), Software-as-a-Service
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(SaaS). Het verplaatsen van (een deel
van) je IT-systemen naar een partij die
beter en goedkoper werkt is immers
niet zo nieuw. Toch is er wel wat voor
te zeggen om cloudbeveiliging extra
aandacht te geven, zoals het platform
ECP onlangs deed tijdens een seminar
over ‘vertrouwen in de cloud’. Die cloud
is immers sterk in opkomst en blijkt
vooral interessant voor bedrijven en
overheden die zich steeds meer op hun
kerntaken willen concentreren. ECP wil
dan ook onderzoeken of er op basis van
de tijdens de bijeenkomst geleverde
input een handreiking cloudcomputing
voor het MKB is te formuleren.
Vragen
Een eenvoudige checklist van
beveiligingsparameters is er eigenlijk niet. Michel Verhagen, plaatsver-

E C P

Platform voor de Informatiesamenleving

vangend directeur Telecom van het
ministerie van EL&I, memoreert wel
een aantal belemmeringen die uit een
recent onderzoek van VKA, Van Doorne
en Rand naar voren zijn gekomen.
Hij noemt de onduidelijkheid over
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wetgeving die van toepassing is bij
internationaal opererende cloudaanbieders. Hoe kun je je als Nederlandse
organisatie bijvoorbeeld houden aan
de Wet bescherming persoonsgegevens
of de Telecomwet als de Spaanse of
Amerikaanse leverancier daaraan niet
is onderworpen? Hoe zit het met de
beveiliging van de data, de beschikbaarheidsgaranties, de dataportabiliteit
(kan ik de gegevens ook weer elders
gebruiken), rapportages? “Het zijn

Als het om cloudcomputing gaat,
gebruikt John van Huijgevoort, Senior
Adviseur Informatiebeveiliging van
het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), graag een quote van de
Europese organisatie Enisa (European
Network and Information Security
Agency), onderdeel van de EU: ‘You can
outsource responsibility, but you can’t
outsource accountability’. “Je blijft
altijd eindverantwoordelijk. Je moet je
beslissing baseren op een goede risicoanalyse. Wat voor data, systemen en
functies heb je in huis en hoe belangrijk zijn die voor je organisatie? En ben
je bereid de risico’s te nemen die optreden als je naar de cloud gaat?”
Van Huijgevoort kan zich wel vinden in het lijstje van Verhagen, maar
licht er nog een paar aspecten uit. De
locatie waar de gegevens zich bevinden
is erg relevant. “In feite moet de data
in Nederland blijven en op het moment
dat je daaraan wilt voldoen, vallen
de Amazons en de Googles van deze
wereld al af, want dan weet je immers
niet waar die data blijft.” Dergelijke
partijen werken volgens hem wel aan
oplossingen die garanties bieden over
een Europese of zelfs Nederlandse
dataopslag, maar Amerikaanse bedrijven blijven verplicht gegevens aan hun
regering af te staan, waar die gegevens
zich ook bevinden. Van Huijgevoort
kan er geen harde regels voor geven:
“Er is nog weinig jurisprudentie over.”
Een ander aandachtspunt is hoe
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onderwerpen die niet voor iedereen in
dezelfde mate gelden”, zegt Verhagen.
“Alleen al de perceptie van een probleem kan meespelen.” Hij pleit met de
onderzoekers voor duidelijke en meer
geharmoniseerde wet- en regelgeving
en meer transparantie op dit gebied.

de provider met je gegevens omgaat,
bijvoorbeeld bij zoiets eenvoudigs als
het wissen ervan. Als gebruikers iets
wissen, is er dan de garantie dat die
gegevens ook uit de back-ups verdwijnen? En hoe je afscheid neemt van
een cloudleverancier is ook belangrijk.
“Denk na over een exitstrategie en over
hoe je je data dan terug wilt krijgen.”

Oplossing
Vragen en afwegingen genoeg dus,
maar staar je daar niet blind op. Dat
is zo ongeveer de insteek van Marnix
Dekker, application security officer van
Enisa. Hij ziet cloudoplossingen als een
‘tweesnijdend zwaard’, de cloud geeft

niet moet gebruiken. Maar je moet je
dus ook afvragen of dat niet voor de
oude technologie geldt.”
Enisa draagt een steentje bij aan
de cloudstrategie waaraan de Europese
Commissie werkt. “Onze input is vervat
in de term collective procurement: als
we het nu met een aantal grote landen
eens worden over hoe we cloud zouden
willen inkopen en wat voor security
daarbij hoort, kunnen we hopelijk op
die manier vrij snel de markt regelen.
Dat is sneller dan vijf of zes jaar ISOwerkgroepen en vergaderingen.” De
inspanningen zijn niet gericht op individuele gebruikers en aanbieders, maar
op de markt als geheel, en dat is nodig,

Amerikaanse bedrijven
blijven verplicht
gegevens aan hun
regering af te staan
beveiligingszorgen, maar is ook een
deel van de oplossing. “Door stijgende
druk van aanvallers is het heel moeilijk
om je systemen nog droog te houden
en moet je eigenlijk een professionele
organisatie hebben met veel mankracht.” Dat kan een kleine organisatie
niet bekostigen. Hij brengt een onderzoek in herinnering waaruit blijkt dat
antivirusbeveiliging vaak niet werkt.
Van de pc’s met actuele bescherming
bleek 55 procent het trojan-virus Zeus
niet te hebben tegengehouden. “Het is
vaak heel gemakkelijk het standpunt
in te nemen dat je nieuwe technologie
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denkt Dekker: “Mensen spreken in het
begin nu vaak af wat ze nodig hebben
aan beveiligingsmaatregelen en -certificeringen, maar monitoren vervolgens
niks meer en blijven dus eigenlijk in
het ongewisse. Klanten richten zich op
het afvinken van checklists en kijken
of dat voldoende is voor hun situatie,
maar houden vervolgens niet meer echt
bij hoe dat verder voor hen uitpakt.”
Enisa heeft onderzocht hoeveel cloudgebruikers periodieke penetratietesten
houden. Dat blijkt maar 15 procent te
zijn. “Maar het is toch wel slim om dat
iedere maand te doen.” Hetzelfde geldt

voor back-ups en dataportabiliteit.
Er zijn ook aspecten die overduidelijk
de klant-providerrelatie overstijgen en
waarvoor dus regulering, toezicht, en/of
transparantie geregeld moeten worden.
“Je ziet bijvoorbeeld dat steeds meer
gegevens in grote datacenters zijn geconcentreerd. Dan moet je je afvragen of dat
nog wel redundant en veilig is. Een aantal
heel grote cloudproviders zit bijvoorbeeld
in Dublin. Wat is dan het gevolg van een
flinke blikseminslag daar?”
Voorzichtig
MKB en kleine overheden moeten
dus hun eigen afwegingen maken. Voor
de rijksoverheid ligt dat iets anders; die
heeft haar eigen cloudstrategie. Henri
Rauch, programmamanager bij BZK en
medeopsteller van de strategie, belijdt
voorzichtigheid. Het gaat bij de rijksoverheid immers om gevoelige gegevens,
waarvan je als burger, bedrijf of overheid wilt weten waar ze zich bevinden en
hoe ermee wordt omgesprongen. “Het
simpele fenomeen ‘deleten’ is kennelijk
al problematisch. Zolang er voor dat
soort belemmeringen nog geen passende oplossing is gevonden, zijn we er
voorzichtig mee.” Het Rijk beperkt zich
dus vooralsnog tot de Digitale Werkplek Rijksoverheid (DWR) en een aantal
experimenten, zoals de open data van de
overheid.
Volgens John Van Huijgevoort van
het NCSC nemen lagere overheden die
voorzichtigheid vaak niet in acht. Lektober toonde aan dat gemeenten er vaak
niet over hebben nagedacht. “Men neemt
vaak de stap naar de goedkope vorm en er
zit geen beleid achter.” Beleid is volgens
hem ook nodig bij het versmelten van
cloudoplossingen, het verschijnsel ‘bring
your own device’ en social media. De
gebruiker dicteert immers en neemt zelf
wel een account bij Dropbox of Google
Apps, als hij geen ondersteuning krijgt.
“Dan kan hij tóch lekker thuiswerken.”

S c h e r m e r

Privacy before design
In 2009 deed ik in opdracht van het
College bescherming persoonsgegevens
onderzoek naar de hoeveelheid databases waarin de gemiddelde Nederlander
staat. De uitkomst van het onderzoek
was dat de gemiddelde Nederlander
al gauw in zo’n 250 tot 500 databases
staat. Ben je heel actief online, dan
loopt het aantal eerder richting de 1000.
De publieke sector neemt een groot
deel van deze databases voor haar rekening. In mei publiceerde weblog Sargasso de resultaten van haar studie naar
het aantal databases in de publieke sector. Sargasso becijferde dat de overheid
zo’n 6600 verschillende persoonsregistraties heeft en daarbij gebruikmaakt
van ongeveer 5000 databases.

Mr. dr. Bart W. Schermer
Partner bij onderzoeks- en
adviesbureau Considerati,
universitair docent bij
eLaw@Leiden en deelnemer van ECP. Hij adviseert
overheden en bedrijven
over technologie- en
privacyvraagstukken.
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De wildgroei aan databases in overheidsland vormt een potentiële bedreiging voor de privacy van de burger. In
het WRR-rapport iOverheid wordt de
datadrang van de overheid treffend
geduid. De onderzoekers constateren
dat waarden als effectiviteit en efficiëntie, gekoppeld aan het probleemoplossende imago van ICT, het over het algemeen winnen van waarden als privacy,
transparantie en keuzevrijheid.
Het lijkt er wel eens op dat voor elk
maatschappelijk vraagstuk een nieuwe
database, verwijsindex of landelijk
schakelpunt wordt gebouwd. Vaak wordt
hierbij geen of onvoldoende rekening
gehouden met de privacy van de burger.
Pas na maatschappelijke onrust, of
erger nog, het lekken van persoonsgegevens, krijgt privacy de aandacht. Privacy

by disaster noemen wij dat.
Gelukkig is er de laatste jaren meer
aandacht gekomen voor privacy in de
publieke sector. Privacy by design is
hierbij het nieuwe toverwoord: door in
het ontwerpproces aandacht te besteden aan privacy worden risico’s vermeden. Ik ben een groot voorstander van
privacy by design. Het is een belangrijke
stap in het verbeteren van de informatiehuishouding van de overheid en het
beschermen van de privacy van de burger. Maar tegelijkertijd moeten we ook
weer niet té veel van privacy by design
verwachten.
Privacy by design lijkt vaak namelijk
eerder een verkoopargument dan een
ontwerpprincipe. De redenering is dat
eventuele privacyrisico’s die een nieuwe
database oplevert, volledig weggenomen
worden door slim ICT-ontwerp. Dat is
natuurlijk onzin, want hoe leg je noties
als ‘persoonlijke autonomie’, ‘hoor en
wederhoor’ en ‘onschuldpresumptie’
vast in een computersysteem? In de
praktijk blijkt privacy by design dan ook
vaak niet verder te gaan dan wat functionele eisen op beveiligingsgebied.
Beter zou het zijn wanneer reeds bij
de beleidsvorming privacybescherming
daadwerkelijk als uitgangspunt wordt
genomen, privacy before design dus.
Deze aanpak behoedt de overheid waarschijnlijk niet alleen voor nieuwe privacyrampen, maar kan ook grote besparingen op het gebied van ICT opleveren.
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op het ontwikkelen van ICT-systemen die al bestaan. Ik vind
dat als de overheid een goed werkend ICT-systeem heeft,
zij dit ter beschikking moet stellen aan andere overheden.

“Als minister van ICT zorg ik ervoor dat mijn ministerie

Het is tenslotte met publiek geld ontwikkeld. Als minister

na vier jaar weer opgeheven kan worden, omdat we ICT dan

laat ik goed werkende systemen in kaart brengen en stel ik

in het hart en de kern van elk departement hebben gekre-

die aan andere overheden ter beschikking. Als er dan toch

gen. Mijn kabinetsperiode gebruik ik om ten eerste ambte-

nieuwe ICT ontwikkeld moet worden, dan stel ik daar een

naren inzicht te geven in het belang en de toepassing van

grens aan: ICT-projecten van het Rijk mogen niet langer

ICT. Vooral social media kunnen veel meer dan nu worden

duren dan 12 maanden en niet meer kosten dan 10 miljoen

gebruikt om de burger te informeren en te betrekken.

euro. Op deze manier krijg je projecten met een scherpe

Beleidsambtenaren ga ik inzicht geven in de mogelijkheden

focus, kan het resultaat duidelijk geformuleerd worden en

van ICT in onder meer zorg, onderwijs en jeugdbeleid.

zijn die resultaten snel zichtbaar. Grotere projecten worden

Mijn tweede prioriteit is het standaardiseren en
uniformeren van de ICT-systemen die de overheid gebruikt,

Maarten Ruys
Gemeentesecretaris
Groningen, werkte hiervoor bij diverse departementen en was onder
meer secretaris-generaal van het ministerie
van SZW.

opgeknipt. Zo houd je het overzichtelijk.
Het is een open deur, maar ik wil het als minister van

van gemeenten tot

ICT wel gezegd hebben omdat het een knelpunt blijft bij

uitvoeringsorganisaties.

ICT-ontwikkeling: ik ga investeren in goed opdrachtgever-

Ik zou gemeenten veel

schap. Welke kwaliteiten hebben we zelf in huis nodig en

minder ruimte geven om

welke niet? Ligt die knip goed? Op sommige terreinen zul-

zelf te ontwikkelen. Zeker

len we zelf meer kennis nodig hebben, op andere niet. Nu

in deze tijd waarin we elke

worden bijvoorbeeld onderhoud en beheer van systemen

publieke euro drie keer

nog veel in eigen huis gedaan, terwijl je dat tegenwoor-

moeten omdraaien, is het

dig goed extern kunt beleggen. Mijn laatste prioriteit als

een krachtige boodschap

minister van ICT is het leggen van een verbinding met de

dat samen ontwikkelen

Europese Unie. Ik ga naar Brussel, om te verkennen of er

goedkoper is. Je vermindert de risico’s en levert kwaliteit,

onderwerpen zijn die we met andere landen kunnen oppak-

die waarschijnlijk hoger is als je het samen doet. Ik zou hier

ken. We zouden bijvoorbeeld meer kunnen samenwerken

bestuurlijke afspraken over maken en aantonen dat het

in het fiscale domein, door onze systemen te delen met

werkt. Voor die gemeenten en andere overheden die dan

landen die dat minder op orde hebben. Ik geloof niet dat

nog steeds niet willen samenwerken, stel ik regels op die

die al bestaat, maar ik zou zeker pleiten voor een Europese

meedoen verplichten. Het mag allemaal minder vrijblijvend

raad van ministers van ICT.”
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Door Marieke Vos
Beeld Geïnterviewden

dat het nu is. Ik zou bijvoorbeeld ook een verbod instellen

Als ik minister van ICT was ...

Investeren in goed
opdrachtgeverschap

Stevige
basis
neerleggen
voor open
overheid
“Als minister van
ICT kies ik een aanpak
die integraal, samen
en ondernemend is.
Integraal omdat ICT
alle beleidsvelden strategisch ondersteunt,
ik laat aan mijn
collega-ministers zien
waar ICT de verschillende
beleids-terreinen kan
versterken en help hen
daarbij. Het samen doen
vind ik belangrijk: niet
alleen binnen het rijk,
maar binnen de gehele
overheid en samen met
het bedrijfsleven. Ik
zie de overheid als een
geheel, waarin men
elkaars kennis en kunde
op ICT-vlak gebruikt.
Onder meer in gezamenlijke rekencentra, één
digitale overheidswerkplek en een pool van
ervaren ICT-projectleiders
die binnen de hele overheid worden ingezet. Als
minister werk ik ook aan
één ‘overheidscloud’ met
informatie en applicaties die iedereen binnen
de overheid kan gebruiken, van gemeente tot
ministerie.
De open overheid en
open data staan hoog op
mijn agenda en ik help
lagere overheden om
hiermee aan de slag te

Spanje heeft een
uitstekend werkend EPD
“Eigenlijk vind ik het niet goed om een
minister van ICT te benoemen. ICT is zo belangrijk, daar moeten meer ministers zich mee bezighouden. Wel is het belangrijk dat er één coördinerend ministerie komt voor ICT. Er zijn nu te
veel schijven en dat werkt vertragend. De Nederlandse politiek gaat er niet voor, men vindt ICT
niet sexy. Dat is een groot verschil met Europa.
Als ik dan toch minister van ICT word, dan
wil ik veel meer aansluiten bij wat er in Europa
gebeurt. Omdat Neelie Kroes het nu als Europees
Commissaris in haar portefeuille heeft is de Digigaan. Zelf gebruik ik de
open overheidsontwikkelingen in de Verenigde
Staten en het Verenigd
Koninkrijk om te leren
en te ontwikkelen. Ik
zou als minister een
stevige basis neerleggen
voor een open overheid,
zodat mijn opvolgers
daarmee verder kunnen.
Ik ga aansluiten bij wat
er in Europa gebeurt,
onder meer door de Digitale Agenda te verankeren in het ICT-beleid.
Informatie is een belangrijke strategische grondstof voor de overheid en
voor Nederland als innovatief kennisland. Hierbij
hoort ook aandacht
voor digivaardigheden
en technologische ICTinnovaties. Dat maakt
dat een minister van ICT
een heel belangrijke taak
heeft. Die uitdaging durf
ik wel aan!”
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Monique Roosen
Strategisch innovatie
adviseur bij de
provincie NoordBrabant en nauw
betrokken bij het netwerk Ambtenaar 2.0

Elly Plooij
Voormalig lid Europees
Parlement (VVD) met
ICT in haar portefeuille,
tegenwoordig bestuurder en toezichthouder

tale Agenda in Nederland bekend, maar het Europees Parlement is al vanaf 1995 met die agenda
bezig. De Nederlandse overheid kent tal van
projecten, bijvoorbeeld over internetveiligheid,
die Brussel ook heeft. Ik zou daarbij aansluiten
én leren van ‘best practices’ van andere lidstaten. Sommige lidstaten hebben een uitstekend
werkend EPD, zoals Spanje. In België is men ver
met elektronische persoonsauthenticatie. Leer
daarvan en ga ervoor om daadwerkelijk wat met
deze kennis te doen. Tot slot zou ik als minister
veel meer nadruk leggen op ICT in het onderwijs. Kinderen laten zien hoe leuk ICT is en hen
helpen om hun ‘e-skills’ te ontwikkelen. Op die
manier interesseer je scholieren wellicht ook
voor een technische studie. Dat is hard nodig,
want er dreigt een enorm tekort aan mensen met
een technische opleiding.”
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De i-overheid moet op
de politieke agenda
Een overvloed aan informatie verandert
het functioneren en het karakter van zowel
de samenleving als de overheid. Strategisch
informatiebeleid is een cruciale succesfactor
voor een betere bedrijfsvoering en publieke
dienstverlening. Voor het realiseren van een
informatiegestuurde overheid is de actieve
participatie van politiek en bestuurders
noodzakelijk.
Nu de overheidsmiddelen sterk onder druk staan, kan de ICTsector de publieke sector helpen innovatieve manieren te ontwikkelen om diensten aan de burgers te leveren en efficiënter te
worden in de bedrijfsvoering. Om die samenwerking op gang te
krijgen zijn er ook al tal van stappen gezet. Denk aan initiatieven en onderzoeken vanuit ECP, ICT~Office, Gateway reviews
en rapporten van de Algemene Rekenkamer. Maar ook aan het
versterken van de strategische aansturing door onder meer het
ICCIO en de G4-colleges.
Zonder bestuurlijk commitment en doorzettingsmacht
blijft de dagelijkse IT-praktijk gepaard gaan met traagheid en
onoverzichtelijkheid. Het gaat vooral om de samenwerking tussen de verschillende kolommen en uitvoeringsorganisaties als
onderdeel van het vernieuwingsproces van de publieke sector,
zoals de I-strategie van de rijksdienst en de samenwerking tussen de G4-gemeenten met hun beoogde herinrichting van het
ICT-landschap.
Politieke agenda
Het huidige demissionaire kabinet dient het thema ‘overheidsinformatie’ op de politieke agenda te verankeren, zodat
de i-overheid transformatie zich ontwikkelt van een technisch
instrumentarium tot een bestuurlijke maatregel en de relatie
met het publieke belang veel duidelijker wordt. Bijvoorbeeld de

44

problematiek rondom grootschalige overheidsprojecten met een
ICT-component en de opkomst van social media en open data
blijven die politieke aandacht vereisen.
Politici en bestuurders geven momenteel nog onvoldoende
sturing aan de realisatie van een informatiegestuurde overheid.
Zij zijn weliswaar steeds beter op de hoogte van het belang van
een efficiënte bedrijfsvoering, geaccepteerde publieke dienstverlening en strategisch informatiebeleid, maar dit wil nog niet
zeggen dat zij dit agendapunt en gedachtegoed ook daadwerkelijk tussen de oren hebben. Informatiemanagement op zichzelf
is immers een onderwerp met een beperkte maatschappelijke
waarde.

Een van de belangrijkste
succesfactoren is strakke
aansturing
Beslissingen ten aanzien van informatiestrategie hebben
een aanzienlijk effect op de informatievoorzieningen en op de
werking van overheidsinstanties. Bestuurders zullen daarbij
eerst een aantal strategische keuzes moeten maken om daarna
hun organisatie met verdiepingsvragen op weg te helpen naar
de optimale inrichting. Daarom besteden steeds meer overheidsorganisaties aandacht aan een sourcingstrategie. De motivatie in het bedrijfsleven om over sourcing na te denken mag
dan soms verschillen van de motivatie voor publieke instellingen, maar de argumentatie die de keuze voor een bepaald type
sourcing beïnvloedt, is voor beide sectoren dezelfde. De consolidatie van datacentra, basisregistraties, elektronische dossiers,

p a r t n e r

C a p g e m i n i

Palto/Stockfresh

gescheiden processen leidt tot een
efficiëntere bedrijfsvoering en het
realiseren van synergievoordelen.
Vanuit een organisatorisch perspectief kan dit gerealiseerd worden door
ze te ontvlechten uit het beleidsterrein of staande organisatie en
te hergroeperen in clusters van
samenhangende taken en doelgroepen. Rijksoverheid en lokale
overheden kunnen zo geordend
worden in samenhangende clusters
voor uitvoering en handhaving. Uit
studies blijkt dat deze vormen van
bundeling veel besparingen kunnen
opleveren.
Een van de belangrijkste succesfactoren is strakke aansturing. Een
goede afstemming met opdrachtgevers en stakeholders inclusief medezeggenschap is cruciaal voor iedere
volgende fase van doorontwikkeling.

shared services, ketenintegratie en managementcontrol zijn
thema’s die politieke en bestuurlijke aandacht vereisen.
Consolidatie
De consolidatie van datacenters, met als eerste stap een
verschuiving in eigenaarschap, leidt niet alleen tot professionalisering en kostenreductie, maar ook tot een versterking van de
samenhang tussen diverse beleidskernen en verantwoordelijkheden. Omvangrijke besparingen zijn mogelijk door schaalvoordelen, kwaliteitsverbetering en toepassing van best practices
uit de markt. Het schaalvoordeel neemt toe naarmate de dienstverlening en processen uniformer worden. Het bundelen van nu

Het organisatiemodel van shared services wordt met
succes toegepast doordat politiek en bestuur dit zien als
een nieuwe vorm van waardecreatie. Door deze benadering ontstaat een steeds scherper inzicht in de kerntaken
en competenties van een overheidsinstantie. Hierdoor
kan adequaat bepaald worden welke taken en processen weliswaar noodzakelijk zijn, maar in beleidsmatig
opzicht niet kritisch.
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Informatiebeveiliging
DigiNotar en Lektober hebben ons wakker geschud. Een duidelijke trend is het gebruik van overheidsgegevens voor intern
gebruik naar extern gebruik voor publieke dienstverlening, en
naar het bedrijfsleven voor het maken van nieuwe informatieproducten. Social media zullen een steeds belangrijker rol
spelen in de publieke dienstverlening en daardoor ook in de
bedrijfsvoering. De jonge en dus toekomstige burger communiceert en interacteert ‘any time, any place, any device’ met overheidsinstanties en dwingt daardoor tot modernisering. De informatievoorzieningen en de wijze waarop data wordt verwerkt en
opgeslagen, moeten voldoen aan actuele veiligheidseisen. Deze
explosie in het gebruik van social media helpt natuurlijk niet bij
het maken van een beoogde zorgvuldige afweging tussen inhoud
en privacy. Thema’s zoals privacy en beveiliging moeten dan ook
nadrukkelijk op de politieke en bestuurlijke agenda geplaatst
worden. Hoewel iedereen het hierover wel eens is, vormt dit
wel een behoorlijke uitdaging in relatie tot de autonomie van
overheidsorganisaties, maar dit is wel noodzakelijk om chaos en
inbreuken op veiligheidseisen te voorkomen.

Dr. René Matthijsse RE is managing director e-government bij
Capgemini Public Sector.
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Zonder pragmatisme
Het stelsel van basisregistraties mag dan een goed doordacht geheel zijn, de
invoering van de onderdelen blijft een leerproces. ICTU heeft geleerd dat een allesof-nietsbenadering in de praktijk niet werkt, wel een interactieve en pragmatische
aanpak.
Door Freek Blankena

E

en ambulance die te laat op
een nieuwbouwadres aankomt
omdat dat nog niet in de routeplanner was verwerkt? Het zal niet meer
voorkomen, want Ambulancezorg
Nederland gebruikt tegenwoordig informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en daar staan
nieuwbouwwoningen al in voordat ze
gebouwd zijn. Het is een voorbeeldje
van de gestage beweging in de richting van een efficiëntere overheid die
betere dienstverlening kan bieden. Die
beweging stoelt voor een groot deel op
het stelsel van basisregistraties, waarin
adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie op de juiste
plek eenduidig zijn vastgelegd – vaak
met de gemeente als frontoffice. Diverse koppelingen tussen de basisregistraties moeten voor het hergebruik van
die informatie zorgen en in 2016 moet
het stelsel operationeel zijn. Momenteel bereiden gemeenten zich voor op
het inrichten van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) en de
koppeling tussen de BAG en de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken
(WOZ). Die stappen zijn geen sinecure
voor de gemeenten, die ook nog eens
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onder druk staan van bezuinigingen en
decentralisaties.
Praktijk
Echte onwilligheid om die registraties in te voeren zien betrokkenen bij
ICTU nauwelijks. “Maar je moet niet
de illusie hebben dat alle gemeenten
staan te trappelen om dat stelsel in
te voeren”, zegt Marthe Fuld, projectleider van het STelsel Oplossingen en
UitvoeringsTraject (STOUT). ICTU heeft
inmiddels wel geleerd dat het bedenken van het stelsel (als verzameling
bouwstenen van het oorspronkelijke
NUP) alleen niet voldoende is en die
‘O’ impliceert natuurlijk al dat er iets
op te lossen valt. “We zorgen dat er
voldoende kennis is voor alle werkers
in het veld en helpen de knelpunten
oplossen.” Theorie en praktijk komen
elkaar steeds vaker tegen, ziet Fuld:
“Er is hier inmiddels veel kennis, maar
we kunnen ons niet blijven richten
op hoe we dachten dat het ooit zou
moeten. We maken de stap van concept
naar realisatie.”
Norbert Schmelzer, die als programmamanager Implementatie BAG uitgebreide ervaring heeft met de inmiddels

ingevoerde BAG, schetst hoe de aanpak
vanuit ICTU nu is. “Uitleggen dat en
hoe je er als gemeente of organisatie
wijzer van wordt, vervolgens helpen
met invoeren en kijken of ze het ook
daadwerkelijk oppakken, en als ze dat
nog steeds niet doen alsnog druk zetten, want er zijn wel harde afspraken
gemaakt.” Echte ‘dwang’ is uiteindelijk
nauwelijks nodig; bij de BAG bleef dat
beperkt tot een paar gemeenten.
Denkfout
Maar vervolgens is het vooral zaak
allerlei nuttige dingen te doen met die
BAG. De inmiddels afgeronde koppeling
met de GBA (die dus nu de adresgegevens uit de BAG haalt) is er één van,
maar er is veel meer mogelijk. “Wat we
hebben geleerd is dat het een denkfout is dat de basisregistratiegedachte
vanzelf wel gaat werken als je nu maar
gegevens centraal neerzet en ervoor
zorgt dat iedereen erbij kan. Dat het
wettelijk nou eenmaal moet, betekent
niet dat het vanzelf gaat.”
Fuld wil het ook van de andere
kant bekijken. “Er is een wet en die
moet worden toegepast en dan ga je je
realiseren hoeveel schakeltjes daartus-
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sen zitten. De wet komt uit Den Haag
en gaat over gegevens. Maar in het
veld zijn ze bezig met fraudeopsporing
of dienstverlening of het goedkoper
inrichten van bulkprocessen. Dat zijn
heel andere mensen dan die we van
dichtbij kennen uit het stelsel.” In
de contacten met die mensen blijken
details uit de theoretische concepten
vaak niet te kloppen. Dan worden het
knelpunten.
Corporatie
Zo is ICTU bij een woningcorporatie
aan de slag gegaan. Schmelzer: “Wat
er bijvoorbeeld misgaat is de communicatie tussen woningcorporaties en
de gemeente over ‘wie woont waar?’
Mensen schrijven zich ergens in waar
ze niet wonen of omgekeerd, zeker
in Amsterdam, waar de woningmarkt
krap is. De communicatie tussen de
GBA en de corporatie ging mis, omdat
op adresniveau werd uitgewisseld en
dat begreep de GBA dan niet goed. De
straatnaam werd verkeerd gespeld of de
nummeraanduiding was niet correct. We
hebben besloten op ID-niveau te communiceren. Elk gebouw heeft in de BAG
immers een uniek nummer gekregen.
Nu gaat het wel goed. En met dit soort
voorbeelden kun je aan andere gemeenten en corporaties uitleggen hoe ze wijzer worden van het stelsel. Dat doe je
niet met architectuurverhalen. Je moet
dus zorgen dat je processen begrijpt en
dat lukt alleen als je met mensen werkt
die uit die segmenten komen. Een
woningcorporatie is iets heel anders
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dan de studiefinanciering.”
Die studiefinanciering is een mooi
voorbeeld van hoe het stelsel soms
eenvoudig nieuwe mogelijkheden biedt
om het werk effectiever te doen, vult
Fuld aan, “maar je moet wel op het idee
komen om ze ook toe te passen. DUO,
Dienst Uitvoering Onderwijs, verstrekt
studiebeurzen aan studenten
en als die uitwonen, krijgen
ze meer. Op een goede dag
bedachten de mensen van
DUO dat ze op basis van de
geregistreerde geometrische gegevens konden
zien welke studenten
vlak bij hun ouders
wonen, want
die geometrie
is nu bij het
BAG-adres
opgeslagen.
Toen bleken diverse
studenten aan de
overkant van de
straat te wonen
bij hun grootouders of bij de buren
en dus waarschijnlijk
niet echt uitwonend te
zijn.”

van het stelsel, naast de ondersteunende rol van VNG/KING, zegt ICTUdirecteur Elly Bogerman. “Bij ICTU
komen veel dingen op het snijvlak
van beleid en uitvoering bij elkaar.
Wat er is bedacht is nog niet zo maar
geïmplementeerd. Dat hergebruik zinnig is, daar zal niemand wat
op tegen hebben. Maar
vervolgens zorgen dat
het in de praktijk wordt
gebracht op plekken waar
daar lang niet altijd tijd,
geld en energie voor is, daar
is meer voor nodig.” De ene
organisatie is de andere niet. “Je
kunt vaak gebruikmaken van
een ‘coalition of the willing’. Er
zijn voorlopers, bijvoorbeeld
grote gemeenten die het zelf
bedenken omdat ze het
nodig hebben en waar
wij van leren. Het is
de kunst om
te

Schakelkast
ICTU heeft een
soort ‘schakelkastfunctie’ in
de invoering
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Elly Bogerman, directeur ICTU. Foto Hans van Oostrum

geen basisregistraties

Foto Hans van Oostrum

V.l.n.r. Norbert Schmelzer, programmamanager Implementatie
BAG, Marthe Fuld, projectleider
van het STelsel Oplossingen en
UitvoeringsTraject (STOUT) en Xander
van der Linde, trekker van de ICTUexpertgroep Gegevens in ketens.
Van der Linde: “Goede overheidsdienstverlening staat of valt met
het effectief delen van gegevens
tussen overheden en het koppelen
van informatie in werkprocessen.
ICTU heeft een groep experts in huis
die overheden bijstaat bij alles wat
komt kijken bij juist (her)gebruik
van gegevens in ketens en het organiseren van een adequate informatievoorziening. ICTU brengt die kennis in de praktijk bij de Registratie
niet-ingezetenen, modernisering
GBA, de landelijke voorziening WOZ,
implementatie BAG en projecten
van het programma i-NUP voor de
Programmaraad van het Stelsel van
Basisregistraties (zoals STOUT). Verbindingen leggen en samenwerken
met andere overheden staan daarbij
centraal.”
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verzamelen wat er bedacht is op andere
plekken. Het helpt als je kunt laten
zien wat de effecten zijn bij organisaties waar het al werkt. Je moet ook de
prioriteiten in aanmerking nemen. De
volgorde van invoering van de bouwstenen kan van gemeente tot gemeente
verschillen.”
Stip
De oorspronkelijke stelselarchitectuur (NORA) moet een ‘stip aan de
horizon’ zijn, stelt Fuld. “Anders wordt
het een rommeltje. Maar de sprong
tussen nu en de perfectie is vaak zo
groot dat je wel stepping stones moet
creëren.” Schmelzer heeft nog een
voorbeeld van zo’n tussenstap voor
organisaties die het gebruik van de
BAG nog te ingewikkeld bleken te vinden. “Dan gaan wij nadenken over een

haalbare oplossing die misschien niet
alles met alles verbindt. Zo hebben we
bijvoorbeeld met het Kadaster samen
op gegevensniveau de verbinding
gelegd, dus niet op systeemniveau, en
ons afgevraagd ‘welke kadastergegevens
– perceel, kadastraal nummer – moet je
nu koppelen aan welke BAG-gegevens,
bijvoorbeeld een object-ID of een geografisch coördinaat’. En daar hebben we
gewoon een koppeltabel voor gemaakt,
waarin de belangrijkste gegevens uit
het kadaster voor 100 procent gekoppeld zijn aan de belangrijkste gegevens
uit de BAG. Die koppeltabel hebben we
voor iedereen beschikbaar gemaakt.
Zo hoeft men niet te wachten tot men
er helemaal klaar voor is en kunnen
organisaties ook nu stappen vooruit
zetten.”

H e n n e m a n

ICT-innovatie met PPS
Begin dit jaar tekenden de rijksoverheid
en het ICT-bedrijfsleven een convenant waarin
zij bevestigden de onderlinge samenwerking
te intensiveren op ICT-projecten bij de overheid. Het convenant stelt dat er voorwaarden
nodig zijn voor meer publiek-private samenwerking (PPS). De stelling is dat voor goede
PPS-voorbeelden nog steeds naar het buitenland verwezen moet worden.
Niet nodig! In Nederland bestaat al een
goed voorbeeld van zo’n PPS: eHerkenning.
Niet zo maar een initiatief, maar een belang
rijke bouwsteen voor de elektronische overheid, onderdeel van i-NUP én de Digitale
Agenda.nl. eHerkenning regelt dat bedrijven
zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze
zakendoen met de overheid. Overheidsorganisaties weten zo met welk bedrijf ze te maken
hebben en/of medewerkers gemachtigd zijn
om namens dat bedrijf te handelen.
eHerkenning is een PPS resulterend in
een set van afspraken, en niet (slechts) één
technische voorziening. Deze afspraken zorgen
ervoor dat overheden én bedrijven de dienst
eHerkenning kunnen afnemen bij een aantal
erkende aanbieders. Dus niet bij één partij.
Het Afsprakenstelsel eHerkenning zorgt dat
de standaarden goed worden toegepast en dat
betrouwbaarheid en het toezicht daarop zijn
gewaarborgd. Hierin ligt ook een nadrukke
lijke overheidstaak.

Indra Henneman
Projectmanager
eHerkenning bij ICTU
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Voordelen van deze
constructie? Na de marktconsultatie en start van het
traject (september 2009)
was al enige maanden later
de eerste e-herkenning
een feit. Deze snelheid was
onder meer mogelijk door
hergebruik van de reeds
beschikbare oplossingen in
de markt.

Er is sprake van een tweezijdige markt
waarbij te identificeren ondernemers en overheden met digitale diensten hun dienstverlening afnemen. Keuzevrijheid en maatwerkdienstverlening binnen centrale kaders zijn
mogelijk. Geen ingewikkelde aanbestedingen
dus voor één allesomvattende voorziening. Dit
biedt ook ruimte en kansen voor het MKB, een
andere wens in het convenant.
Bovendien heeft de gekozen constructie
geleid tot een domeinoverstijgende oplossing:
naast de business-to-governmenttoepassing
zijn ook government-to-government-, business-to-business- en business-to-consumertoepassingen mogelijk. Immers: overal staan
de gebruiker en zijn digitale sleutel centraal,
alleen hun rol verschilt per keer (burger, bedrijf, overheid).
Tot slot staat de oplossing voor betrouwbaarheid en robuustheid. In het gestandaardiseerde netwerk kunnen partijen in geval van
problemen bij één leverancier de dienstverlening aan ondernemers en overheidsorganisaties
continueren via een andere leverancier.
Het gekozen model heeft bij aanvang één
nadeel, namelijk een kip-eivraagstuk. Veel
aanbod van diensten leidt tot veel gebruikers
en vice versa. Maar wie begint? Zijn overheidsorganisaties bereid diensten te verlenen met
eHerkenning voordat de gebruikersaantallen
aantrekkelijk zijn, of wachten ze tot een ander
hiermee begint? We kunnen dit als overheid
met elkaar opheffen door niet naar elkaar te
kijken en af te wachten, maar door snel meer
diensten aan ondernemers digitaal te ontsluiten, zoals het Omgevingsloket online en Justis
(voor Verklaring Omtrent Gedrag) al hebben
gedaan. Tenslotte is dit ook de afspraak, zoals
opgenomen in i-NUP en de Digitale Agenda.
nl. Zo kunnen we ook de VS, Japan en andere
landen die interesse hebben in deze unieke
Nederlandse aanpak laten zien dat een PPS in
ICT-projecten bij de overheid een succes kan
zijn!
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Crowdsourcing
Het uitbesteden van
bedrijfsactiviteiten aan
vrijwilligers die via internet
daartoe worden opgeroepen.

Het

iBestuur

We zullen de ouderwetse reportage, waarbij de redacteur met zijn blocnote op
onderzoek uitgaat en daarna zijn bevindingen in een eenzame worsteling met de
tekstverwerker op papier zet, in ere houden zolang iBestuur een magazine is.
Er is niks mis met journalistiek 1.0, maar in combinatie met ibestuur.nl kunnen
we nieuwe journalistieke methoden uitproberen in het magazine. Een experiment.

iBestuur Kladblok is journalistiek 2.0: de redacteur start zijn onderzoek in alle openheid op de
website en schakelt daarbij de online lezers in. Zij
zetten hem op het juiste spoor, dragen informatie
aan, reageren op zijn tussentijdse samenvattingen. Alle bijdragen en reacties zijn voor iedereen te
lezen. De uitkomsten van parallel onderzoek offline
worden op het kladblok gedeeld. In de finale fase
schrijft de redacteur op basis van alle input een
artikel in het net, voor het magazine.
Alle informatie in het kladblok blijft online
beschikbaar.

een ‘spin-off’ over de i-NUP van het nog lopende
kladblok over de nieuwe e-overheidsminister. Wat
hebben we geleerd van het kladblokexperiment? Er
wordt flink gereageerd: veelal opiniërend, wellicht
ietwat formeel vanuit overheidshoek, maar altijd
betrokken en opbouwend. De regel maximaal 200
woorden wordt massaal genegeerd.
Wij leerden dat een kladblok niet te lang moet
doorgaan op één onderwerp, niet te veel zijpaden
moet betreden. En dat te specifieke vragen soms
gewoon geen antwoorden opleveren. Wij hebben de
smaak te pakken van journalistiek 2.0.

Dat was het idee. Inmiddels ligt hier het eerste
magazine met twee kladblokartikelen in het net.
Een artikel over ICT-kennis in de Tweede Kamer en

Deze zomer starten we weer met twee nieuwe
kladblokken. Schrijf mee!
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Co-creatie
Het ontwikkelen en
verbeteren van producten en
diensten samen met derden
(klanten, eindgebruikers).

iBestuur Kladblok
Het onderzoek doen voor en
schrijven van artikelen online
door een redacteur op basis
van bijdragen en informatie
van lezers.

Kladblok
Hoe werkt het?
De iBestuur-redacteur schrijft een intro
en de eerste alinea’s van zijn verhaal, de
0.1-versie. In plaats van de telefoon te pakken of met zijn notitieblok op stap te gaan
stelt hij nu zijn vragen aan de lezer. Die
lezer, u dus, heeft de informatie, de kennis
en de gefundeerde opinie, die de redacteur
zoekt.

Met uw antwoorden gaat de redacteur
aan de slag. Het schrijfproces, inclusief
vragen en antwoorden, is te volgen op het
kladblok. Uiteindelijk levert hij een artikel
aan bij de eindredactie die het klaarmaakt
voor publicatie in iBestuur magazine. In het
net. Versie 1.0.
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iBestuur hanteert journalistieke uitgangspunten, zoals hoor en wederhoor. Dat
betekent hier dat personen of organisaties
die in het artikel worden opgevoerd, ook
actief om een reactie kan worden gevraagd.
Tevens kan een bijdrage aanleiding vormen
voor het stellen van een nadere vraag aan
de reageerder.

Op de volgende pagina’s vind u het eerste artikel uit Het Kladblok: ‘Kan de kiezer
straks ook kiezen voor ICT-kennis’. Het
volledige schrijfproces is nog te vinden op
www.ibestuur.nl.

51

iBestuur kladblok
Bas Linders werkte de afgelopen weken in het KLADBLOK op
www.iBestuur.nl met uw input
aan dit artikel voor iBestuur magazine.
In de marge vindt u enkele vragen en antwoorden die in de discussie rond dit artikel
een rol hebben gespeeld. De volledige vragen en antwoorden vindt op de website.

Vraag Bas Linders:
Hoe bereik je dat er voldoende ICT kennis en
-inzicht in de nieuwe Kamerfracties aanwezig
is, over wat ICT als enabler kan betekenen
voor de kwaliteit van de dienstverlening van
de overheid?

Arda Gerkens
Voormalig SP-Tweede Kamerlid
[...] Mijn woordvoerderschap heb ik
opgebouwd door gezond verstand te
gebruiken, door te vragen wanneer
ik iets niet begreep en de menselijke
maat in het oog te houden. Voor de
rest is goede IT-governance maken
en naleven niet anders dan simpel
projectmanagement.

Kennis van ICT
Zit er straks voldoende basiskennis
over ICT in de nieuwe Tweede Kamer
en is dat iets wat politieke partijen
belangrijk vinden? iBestuur bekeek de
selectieprocedure voor Kamerleden en
de moeizame verhouding van het parlement met een ‘moeilijk onderwerp’.
Door Bas Linders in samenwerking met lezers van iBestuur.nl/kladblok

Wie in de Tweede Kamer wil, moet zijn ambities even aan de kant zetten, want – hoewel de verkiezingen pas op 12 september zijn – de termijn
om je kandidaat te stellen is al gesloten. Niemand kan zijn vinger nog
opsteken. De politieke partijen hebben de maanden mei en juni gebruikt
om intern een selectie te maken uit degenen die zich wél op tijd hebben aangemeld en degenen die er al waren; de zittende Kamerleden. Juist
dezer dagen wordt overal de definitieve lijst vastgesteld, waarbij het uiteraard ook gaat om de plaats van kandidaten. Voor sommige fracties zal
het – gezien de peilingen – vooral gaan om het verdelen van de armoede;
wie komt er niet meer terug. Voor anderen gloort perspectief op nieuwe
mensen. In alle gevallen moest er worden gedokterd aan een lijst die –
zoals de partijen dat zelf noemen – evenwichtig is samengesteld. Maar wat
moeten we ons daarbij voorstellen?
Gaat het om een mooie mix van kennis en vaardigheden of werkt het
samenstellen van een lijst helemaal niet zo? Selectiecommissies moeten al
rekening houden met regionale spreiding, de man-vrouwverhoudingen, de
leeftijdsopbouw, de verhouding allochtoon-autochtoon en de afkomst uit
het bedrijfsleven of de overheid. Verdere aanscherping van profielen lijkt
bijna ondoenlijk, maar krijg je zo genoeg kennisgebieden in je geledingen
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speelt geen rol
om een goede inbreng te kunnen hebben bij diverse onderwerpen of is
dat een kwestie van toeval? Laten we generieke kennis over ICT-processen
eens als voorbeeld nemen. Moet elk potentieel Kamerlid die in zijn of
haar rugzak hebben of is het een zaak van later bijleren? Dat laatste dus!
Het blijkt inderdaad gewoon toeval als een Kamerlid bij het aantreden al
beschikt over een zekere mate van ICT-kennis. Het maakt bij geen enkele
partij deel uit van de gevraagde vaardigheden bij de selectie.
Elementair bedrijfsmiddel
Het woordvoerderschap ICT is vaak niet de meest populaire portefeuille
in een Kamerfractie. Soms bestaat zelfs de indruk dat die post terechtgekomen is bij degene die het slechtst heeft opgelet toen de taken bij de
eerste bijeenkomst van de nieuwe fractie werden verdeeld. Er zijn wel uitzonderingen. Oud SP-Kamerlid Arda Gerkens meldde zich bij haar aantreden in 2002 meteen als ICT-woordvoerder aan en oud-Kamerlid Zsolt Szabo
deed dat bij de VVD, maar zij zijn uitzonderingen. Er zijn ook Kamerleden
als CDA’er Koopmans, die zich erop voorstaan dat je juist niet al te veel
van een onderwerp moet weten om er toch succesvol woordvoerder op te
kunnen zijn.
Gerkens heeft een tip voor aankomende collega’s: “ICT wil standaardiseren, dat is de kern van ICT. Maar iedere woordvoerder, iedere minister wil
zijn eigen domein hebben. Om te schitteren als het goed gaat. ICT wordt
gezien als een bijzaak, maar is inmiddels een belangrijk onderdeel van het
primaire proces. We zijn er bang voor omdat technische kennis verondersteld wordt. Niets is minder waar. Mijn woordvoerderschap heb ik destijds
opgebouwd door gezond verstand te gebruiken, door te vragen wanneer ik
iets niet begreep en door de menselijke maat in het oog te houden. Voor
de rest is het maken en naleven van goede ICT-governance niet anders dan
simpel projectmanagement. En ja, dat zou ieder Kamerlid in basis moeten
kunnen.”
Vanuit het ICT-bedrijfsleven komt juist de waarschuwing dat de complexiteit van ICT niet moet worden onderschat. Dick van Gaalen van HP:
“Het kernprobleem waar niet alleen de overheid doch alle organisaties
mee kampen is dat in de afgelopen jaren ICT zich sluipenderwijs ontwikkeld heeft van een efficiencyhulpmiddel als een boekhoud- of typemachine
tot een elementair bedrijfsmiddel met dezelfde importantie als personeel
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Vraag:
Wat moet het ICT-kennisniveau zijn van
Kamerleden die het woord voeren op andere
dossiers, bijvoorbeeld Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën of Defensie?

Brigitte van der Burg,
VVD-Tweede Kamerlid
[...] Op een zich snel ontwikkelend
terrein als ICT verdient het de voorkeur om Tweede Kamerleden in het
algemeen en ICT-woordvoerders in het
bijzonder bij te scholen.

Vraag:
Hoe stel je vast dat de ICT-component van een
onderwerp dermate dominant is geworden dat
het beter door de woordvoerder ICT onder de
hoede kan worden genomen?

Dick van Gaalen
HP Nederland
[...] Bedacht moet worden dat we er
bij de andere bedrijfsmiddelen een
paar honderd jaar over gedaan hebben
om [...] te ontwikkelen zodat vanuit
dat licht gezien ICT nog steeds in z’n
kinderschoenen staat.
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iBestuur kladblok
en financiën. De kennis en vaardigheden die nodig zijn om ICT als een
bedrijfsmiddel aan te bieden en te gebruiken zijn op dit moment nog nauwelijks ontwikkeld.”
Volgens professor Joost Visser, hoogleraar ‘Large Scale Software Systems’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Hoofd Research bij de
Software Improvement Group gaat het meestal niet over de juistheid van
de projectbegroting, maar om de vraag wat je in ruil voor de al dan niet
beheerste kosten terugkrijgt. Kortom: wat levert een project nou echt op?
Kamerleden moeten volgens hem juist investeren in de kennis om daar
achter te komen.
Jeroen Sprenger,
Rijksoverheid
Wat moeten Kamerleden van auto’s
weten? Moeten ze daarin geschoold
worden? Of anders hun persoonlijk
medewerkers wel? Volgens mij hoeven
ze alleen maar te weten dat ze een
aardig instrument zijn als je van A
naar B(eter) wil. Zo is het ook met ICT.
[...] ICT is belangrijk, wordt steeds
belangrijker in het dagelijks leven
van iedereen, maar laten we het niet
belangrijker maken dan het is.

Vraag Bas Linders:
Moet de nieuwe Kamer bij de regeling van
werkzaamheden op de eerste bijeenkomst
niet meteen besluiten dat er een Kamerbreed
scholingstraject komt?

Bert Homma
Gemeente Tytsjerksteradiel
[...] Het belangrijkste aandachtspunt
is m.i. niet het kennisniveau, maar
een andere mentaliteit van de kamerleden. Een waarbij een open, eerlijke
discussie en het delen van kennis in
het landsbelang hoger staat dan de
partijpolitiek. Dat lijkt mij al meer dan
genoeg uitdaging.
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Collector’s item
Het verloop onder Kamerleden is – als gevolg van de politieke ontwikkelingen – de afgelopen twaalf jaar groot geweest. Er is steeds veel – soms
net opgebouwde – ICT-kennis weer uit de Kamer verdwenen. Het PvdAKamerlid Heijnen merkte onlangs bij een debat van iPoort op dat het
eigenlijk merkwaardig is dat zittende en nieuwe Kamerleden wel worden
geschoold op het punt van de overheidsfinanciën, parlementaire geschiedenis en het openbaar bestuur, maar dat een bijspijkercursus op het punt
van ICT-governance ontbreekt. Dat heeft de Kamer er overigens niet van
weerhouden de afgelopen jaren vaak te discussiëren over de inrichting en
de kwaliteit van de overheids-ICT. Dat leidt soms tot ongemakkelijke sessies waarbij Kamerleden en bewindslieden samen een toneelstukje opvoeren over onderwerpen waar ze beiden zichtbaar geen grip op hebben.
In de parlementaire periode 2008-2010 opereerde in de Kamer de ‘werkgroep ICT-projecten bij de overheid’, met als leden Arda Gerkens (SP), Jos
Hessels (CDA), Brigitte van der Burg (VVD), Koser Kaya (D66), Brinkman
(PVV) en Heijnen (PvdA). De werkgroep probeerde als onderdeel van haar
werk ook de overige Kamerleden te enthousiasmeren voor het opdoen van
ICT-kennis. Bij de presentatie van het eindrapport aan minister Ter Horst
van BzK in juni 2009 was een van de aanbevelingen een ‘Handreiking
voor de beoordeling van ICT-projecten’. Gemaakt voor alle Kamerleden,
fractiemedewerkers en het personeel van de Tweede Kamer. De boodschap
werd verspreid door middel van een speciale pen waaruit een velletje kon
worden getrokken met daarop 10 toetsingscriteria. Hier en daar zwerven
in het Kamergebouw nog van die pennen rond, maar exemplaren die nog
intact zijn zijn een ‘collector’s item’ geworden. De centrale boodschap is
inmiddels verdampt en de ‘handreiking’ behoort zeker niet tot de standaarduitrusting van Kamerleden.
De ICT-scholing voor Kamerleden raakte uit het zicht door de val van
het kabinet Balkenende/Bos. Iedereen stortte zich in de verkiezingscampagne, aanjagers Hessels en Gerkens verdwenen uit het parlement en na de
verkiezingen volgde een lange en moeizame formatie.
Brigitte van der Burg vindt dat de pogingen van toen na de verkiezingen van 12 september weer moeten worden opgepakt. Van der Burg: “Op

een zich snel ontwikkelend terrein als ICT verdient het de voorkeur om
Tweede Kamerleden in het algemeen en ICT-woordvoerders in het bijzonder
bij te scholen. Zij moeten geschoold worden in doorvragen bij bewindslieden op kritische succes- en faalfactoren van ICT-projecten om hun controlerende taak adequaat vorm te geven en om zichzelf bij bepaalde voorstellen, zoals weer een extra doelgroep uitzonderen van de algemene regel, af
te vragen of dit gegeven de bestaande en toekomstige ICT-infrastructuur
wel haalbaar is en op welke termijn dan? Ook moeten zij bij voorstellen
die complexe uitvoeringstrajecten (met veel ICT) betreffen weten dat zij
het onderzoeksbureau van de TK voor een screening kunnen inzetten.”
Op dat laatste punt is Van der Burg misschien wat te optimistisch. Ook
de staf van de Kamer leidt onder ‘taakstellingen’. De in 2009 voor dat doel
gevraagde personele versterking voor de Dienst Commissie Ondersteuning
en het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven van de Tweede Kamer is er nooit
gekomen.
Cursusaanbod
De ontwikkelingen in de ICT gaan zeer snel, ook voor insiders. Kamerleden kunnen individueel besluiten om achtergrondkennis op te doen bij
ICT-bedrijven voor het bepalen van hun standpunten. Die hebben daartoe
ruimschoots ‘public affairs’-medewerkers in de aanbieding. Aan ICT-lobbyisten is geen gebrek in Den Haag. Het ongemakkelijke daarvan is dat het
kan leiden tot leverancierspraat in plaats van het verschaffen van onpartijdig inzicht.
Het ontwikkelen van een cursusaanbod voor de gezamenlijke ICTwoordvoerders en hun medewerkers is ook een mogelijkheid. ICT is op zich
een apolitiek onderwerp; dat verandert pas als het gaat over de vraag waar
en hoe je het toepast. Medewerkers die in de loop der jaren soms gedegen kennis hebben opgebouwd zijn overigens ook niet gevrijwaard van de
effecten van verkiezingsuitslagen. Het eerste wat een partij die de toorn
van de kiezers moet bekopen met zetelverlies na de verkiezingen moet
doen, is haar huishouding in overeenstemming brengen met de omvang
van de nieuwe fractie. Dat kost politiek medewerkers als eerste de kop.
Het is overigens niet zo dat Kamerleden niet werken aan het verbeteren van hun ICT-kennis. Vorige maand werd de vaste Kamercommissie
voor Veiligheid en Justitie bijvoorbeeld op eigen initiatief nog bijgepraat
door het ICT-bedrijfsleven over de vraag wat de internationale juridische
implicaties zijn van het gebruik van cloudcomputing door overheid en
bedrijfsleven. Dirk van Roode van ICT~Office, de brancheorganisatie van
ICT-bedrijven, wil samen met ECP/EPN meer van dat soort sessies gaan
aanbieden aan de Kamer in de nieuwe samenstelling. En kandidaat-Kamerleden die een rotsvast vertrouwen hebben in de uitkomst van de verkiezingen kunnen zich natuurlijk ook al aanmelden voor de mastercourse
‘Succesvolle ICT-projecten’ van de iBestuur Academie. Die start op de avond
van de verkiezingen, 12 september!
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Paul Oude Luttighuis
Novay
Voor zover de algemene kennis van
Kamerleden op dit onderwerp in het
geding is, zou dat m.i. niet zozeer over
ICT moeten gaan, maar allereerst over
uitvoering en over de rol van informatie in die uitvoering. ICT is niet de
productiefactor, informatie is dat wel.
[...]

Prof. dr. Chris Verhoef,
VU Amsterdam
Je kunt van politici niet eisen dat ze
over allerlei technische onderwerpen
diepgaand op de hoogte zijn. Van ICT
moet je als politicus, maar ook als
bestuurder binnen de private sector,
de volgende twee zaken weten.
1. S oftware is een explosief goedje dat
zo in je handen uit elkaar kan klappen. Wees dus altijd behoedzaam.
2. L aat je informeren over ICT in
begrijpelijke termen. Baseer op die
input je positie en laat die onafhankelijk toetsen in verband met 1.
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iBestuur kladblok
Peter Mom werkte de afgelopen
weken in het KLADBLOK op www.
iBestuur.nl met uw input aan dit
artikel voor iBestuur magazine.
In de marge vindt u enkele vragen en antwoorden die in de discussie rond dit artikel
een rol hebben gespeeld. De volledige vragen en antwoorden vindt op de website.

i-NUP
met de ‘U’
van Uitdaging

i-NUP is goed een jaar onderweg en moet over tweeënhalf jaar
gereed zijn. Hoe vergaat gemeenten de implementatie van
e-overheidsbouwstenen? Met zeven blijken alle gemeenten al
klaar, over zes zijn geen gegevens bekend. Cijfers over de rest
verraden een forse worsteling dan wel een afwachtende
houding.
Door Peter Mom in samenwerking met lezers van iBestuur.nl/kladblok

“De liberalen vroegen zich af waarom de site onvoldoende scoort op
het gebied van toegankelijkheid. De gemeente belooft beterschap.” Dat
e-overheid de lokale politiek niet boeit, gaat in elk geval niet op voor de
Veluwezoom, getuige het bericht ‘VVD stelt vragen over Renkumse website’
onlangs in nieuwsblad HoogenLaag. “De VVD verbaast zich al langer over
de onvindbaarheid van een aantal onderwerpen. Zo snapt de lokale fractie
niet dat bijvoorbeeld een blinde geen informatie op de site kan vinden
over groenafval.”
Uit het bericht blijkt dat Renkum al sinds eind 2010 bezig is met
Webrichtlijnen, medewerkers ‘workshops’ volgden, een quickscan ‘vooruitgang’ liet zien, maar ook de noodzaak van ‘diverse verbeterslagen’. En
Renkum is niet de enige die met Webrichtlijnen worstelt. De recentste
cijfers zijn van vorig najaar en leren dat er toen nóg 408 waren. Slechts
negen hadden ze gevolgd en dat terwijl alle gemeenten eind 2012 de mini-
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male toegankelijkheidseisen moeten halen (16 ‘ijkpunten’ ofwel Waarmerk
drempelvrij.nl zonder ster) en eind 2014 dat waarmerk met drie sterren
moeten hebben (95 ijkpunten).
Toch is negen gemeenten zo slecht nog niet. Volgens Drempelvrij.nl,
dat de waarmerken uitgeeft, hadden begin juni in totaal maar 149 websites zo’n keurmerk. Daaronder 23 gemeenten. Dat is 15,4 procent (en
alweer 14 meer dan eind 2011).
Waar Renkumse liberalen begaan zijn met blinde websurfers, zijn mensen met een lichamelijke beperking voor gemeenten nogal eens juist reden
het rustig aan te doen. Veel werk voor een kleine groep, is de gedachte.
Volstrekt onterecht, weet Michiel Groeneveld, beheerder van de website
van Krimpen aan den IJssel (drie sterren). “Je moet de website goed
inrichten, volgens standaarden, en dat biedt veel meer voordelen. Beheer
wordt makkelijker, de schaalbaarheid groter en zoekmachines weten hem
beter te vinden.”

Claudia Vermeulen
Communicatie consultant Dimpact
[...] Er is voor dienstverlening aan
bedrijven bij gemeenten doorgaans
aanzienlijk minder FTE beschikbaar,
dan voor dienstverlening aan burgers.
Het absorptievermogen is daarom
enigszins beperkt op bedrijvengebied.
[...]

Vraag:
Welke andere samenwerkingsverbanden rond
i-NUP zijn actief, al dan niet gevormd rond
een marktpartij, hoe werken ze en wat leveren
ze op?
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Wat eHerkenning betreft, ook hier relati-

Ge
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eHerkenning
Zoiets als bij Webrichtlijnen speelt eveneens bij eHerkenning (voorheen
DigiD voor bedrijven). Met deze bouwsteen werkten eind 2011 nog maar
vijf gemeenten. Eind 2014 moeten ze er allemaal aan geloven.
Begin mei riep het Forum StandaardisaGemeenten en implementatie
tie mensen op om in een expertgroep het
van i-NUP bouwstenen
‘eHerkenning overheidskoppelvlak’ te toetsen,
waarna het mogelijk als standaard op de ‘pas
toe of leg uit’-lijst komt. Als je zo’n bericht
voorbij ziet komen, is ‘nog maar even wachten’ een niet onbegrijpelijke gedachte. En als
MijnOverheid Berichtenbox
4
414
bedrijven nog weinig digitaal met de gemeeneHerkenning
5
413
te communiceren, kan dat ook terughouWebrichtlijnen
9
409
dendheid oproepen, blijkt uit een reactie van
MijnOverheid Lopende Zaken
53
365
Claudia Vermeulen in het i-NUP-kladblok op
14+netnummer Antwoord
185
233
de iBestuur-website. Zij is van de vereniging
Digikoppeling
192
226
Dimpact, met twee van de vijf eHerkennings7 bouwstenen: Antwoord voor bedrijven, BAG,
gemeenten als lid, Hardenberg en Zwolle. Deze
BRI, BRK, BRV, GBA, WOZ
418
laatste maakte een ‘implementatierecept’ en
NHR
418
inmiddels staat eHerkenning bij veel Dimpact6 bouwstenen: BGT, BLAU, BRO, BRT,
gemeenten op de implementatieagenda 2012.
Digilevering, Digimelding
418
Samenwerking loont kortom, al doet het
Bron: e-overheid.nl/onderwerpen/voortgang-en-planning/landkaart. Gegevens: vierde kwartaal 2011
voorbeeld van Renkum, lid van GovUnited,
Afkortingen - inhoud basisregistratie (bronhouder): BAG - adressen en gebouwen (gemeente),
vermoeden dat dit niet overal opgaat, althans
BRI - inkomen (Belastingdienst), BRK - Kadaster (Kadaster), BRV - voertuigen (RDW), GBA - personen
voor Webrichtlijnen.
(gemeente), WOZ - Waarde onroerende zaken (gemeente), NHR - Nieuw Handelsregister (KvK),
BGT - grootschalige topografie (7 bronhouders, waaronder gemeente), BLAU - lonen, arbeids- en
uitkeringsverhoudingen (UWV), BRO - ondergrond (6 bronhouders, waaronder gemeente),
BRT - topografie (Kadaster).

57

iBestuur kladblok
veert een wijdere blik de eerste indruk aanzienlijk. Begin juni vermeldde
de site eHerkenning.nl in totaal nog maar vijftien gebruikers. De zeven
gemeenten daarvan (met Coevorden als derde Dimpactlid) zijn goed voor
46,7 procent.

Vraag:
Wie heeft welk profijt van al gerealiseerde
onderdelen, wat maakt ze onmisbaar voor een
gestroomlijnde e-overheid?

Erik Jonker namens dhr. Evelo
Programmamanager I-NUP
Aansluiting BAG levert gemeente
Amsterdam enkele miljoenen aan
WOZ-opbrengsten op
Door de aansluiting van de Dienst
Belastingen van de Gemeente Amsterdam (DBGA) op de Basisregistraties
Adressen en Gebouwen (BAG) heeft de
gemeente gebruik kunnen maken van
de meest actuele adres- en gebouwgegevens. Hierdoor steeg het aantal
woningen met circa 2.000 ten opzichte van de begroting (lees: verwachte
inkomsten) in 2010. Dit effect werkt
ook nog enigszins door in oudere
belastingjaren.

MijnOverheid is hét kanaal waarlangs de overheid met individuele
burger kan communiceren. Toch houden veel organisaties er nog een eigen
loket op na, zoals MijnSVB, dat met radiospotjes oproept om er je AOWgegevens te checken. MijnSVB is weliswaar via MijnOverheid bereikbaar,
maar dan moet je wel een tweede maal inloggen met DigiD. Niet handig.
Er is gedacht over stopzetten van MijnOverheid, blijkt uit een impactanalyse door KING. Dat heeft gemeenten afwachtend gemaakt, evenals het
feit dat ze niet vertegenwoordigd zijn bij doorontwikkeling en beheer.
Vier gemeenten hadden eind 2011 MijnOverheid Berichtenbox (‘uw eigen,
beveiligde postbus voor berichten van de overheid’ en ‘het elektronische
alternatief voor de huidige papieren post’) geïmplementeerd.
MijnOverheid Lopende Zaken deed het beter. Klanten van 53 gemeenten konden online volgen hoe het met hun aanvraag stond (waaronder 12
Dimpacters). KING constateert dat het invoeringstempo van deze functionaliteit gelijke tred houdt met de mate waarin gemeenten zaakgericht
werken.
Er is nog een derde functionaliteit: ‘Persoonlijke gegevens’. Volgens
MijnOverheid zelf om te zien ‘welke gegevens de verschillende overheidsorganisaties over u hebben vastgelegd’. KING houdt het in zijn impactanalyse
op data ‘van landelijke (basis)registraties’. i-NUP koppelt er voor eind 2014
geen resultaatverplichting aan, mogelijk omdat, zoals KING stelt, persoonlijke gegevens van gemeenten via die basisregistraties worden ontsloten.
Daarom is aansluiting van gemeenten op ‘Persoonlijke gegevens’ bij Mijn
Overheid ‘op dit moment niet aan de orde’.
“Eén telefonische ingang door 14+netnummer bij 200 gemeenten”, liet
i-NUP-programmamanager Rob Evelo noteren in het iBestuur-kladblok.
Eind 2011 waren het er 185. Evelo noemt het aantal ‘technisch aangesloten’ gemeenten. De website antwoord.nl vermeldt de ‘operationeel aangesloten’ plaatsen. Dat waren er begin juni 133. Technisch aangesloten betekent, aldus de site, ‘dat het 14+netnummer werkt, maar dat de gemeente
het nummer (nog) niet communiceert’, Zo’n zeventig houden het voor hun
burgers dus nog een beetje geheim. Maar in de 133 die ‘operationeel’ zijn
(32 procent) wonen wel bijna negen miljoen mensen (54 procent).
Gegevens over de i-NUP-voortgang staan sinds maart in een ‘Landkaart’ op e-overheid.nl, die van zes bouwstenen aangeven: ‘Geen gegevens
bekend’. De vraag wat dat precies betekent heeft iBestuur met nog enkele
andere vragen voorgelegd aan het i-NUP-programmabureau bij BZK, een
week voor het afsluiten van dit stuk. Dat leverde geen tijdige reactie op.
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Goud
blinkt
V a n

H e e s

Goud dat blinkt
H

et voormalig staatsbedrijf KPN
is in het afgelopen decennium
omgebouwd naar een telecombedrijf dat
de tucht van de markt aankan. Terwijl KPN werd verzelfstandigd ging de
markt gereguleerd open. De OPTA hielt
de tarieven van KPN voor telefonie en
internet in de gaten; het marktaandeel
moest afnemen ten gunste van nieuwe
toetreders zoals Tele2 en T-Mobile. De
kabelbedrijven voerden een succesvolle
lobby tegen marktsymmetrie; het netwerk
van KPN was open voor marktpartijen
terwijl de kabelbedrijven hun netwerken
gesloten hielden. Voor KPN geen splitsing
van infrastructuur en diensten in aparte
bedrijven zoals bij de energiesector. Het
bedrijf investeerde in de afgelopen jaren
een kleine 2 miljard euro in de telecominfrastructuur. Op de beurs ging KPN
jarenlang uitstekend, stijgende koersen
en juichende aandeelhouders. Behalve als
het om de discussie over beloningen ging;
die waren ook bij KPN fors, maar daar
stond een klinkende opbrengst tegenover.

Marijke van Hees
Wethouder in Enschede en
voorzitter van Stedenlink
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Met de komst van het 3G-netwerk en
de smartphones is de mobiele wereld niet
meer te stuiten. De aandacht voor de
diensten is tomeloos nu de marktplaatsen
van apps zijn losgebarsten. Apple zette
de trend en sinds Android en Microsoft
als besturingssystemen dit kunstje ook
kunnen, zien we vele nieuwe bedrijven
van de grond komen op basis van nieuwe
businessmodellen voor diensten. En dat
in een tijd van een recessie! Hier hebben
we behoefte aan; ondernemerschap en
lef. Deze nieuwe mobiele wereld geeft
een basis aan innovaties in het publieke

domein. Burgers en bedrijven krijgen
meer mogelijkheden tot directe inbreng;
nieuwe werkprocessen en diensten ontstaan. Het nieuwe werken is gebaseerd op
beschikbaarheid van mobiele netwerken.

Wat zijn de gevolgen voor de bedrijven die de dragers leveren van al die
mogelijkheden; de telecomproviders? Zij
vormen met hun diensten de basis van
onze economie en samenleving. Zij zijn
enthousiast over hun mogelijkheden,
maar hebben het moeilijk nu abonnees
ineens heel veel capaciteit van het net
gaan gebruiken. De huidige prijzen voor
mobiel internet reguleren het gebruik
onvoldoende; het net loopt vol en de
klanten klagen over de kwaliteit. Extra
investeringen in infrastructuur zijn nodig
om de kwaliteit te garanderen. Daaraan
kleven grote risico’s; wie gaat daarvoor
betalen? De oude telecomreus KPN voert
de investeringen in het netwerk op. Het
bedrijf moet zich momenteel verdedigen tegen een bijna vijandige overname
door een Mexicaanse investeerder, die 28
procent van de aandelen wil kopen. Nog
een 2 procent meer en KPN is niet langer
een Nederlands bedrijf…en daarmee is
onze basisinfrastructuur voor mobiele
telefonie in handen van deze Mexicaan
op zoek naar goud. Gaat die straks door
met investeringen in de voor Nederland
zo noodzakelijke infrastructuur? Gerrit
Zalm heeft het gouden staatsaandeel in
KPN van de hand gedaan, terwijl andere
Europese landen hun telecominfrastructuur beschermen en als strategisch hebben aangemerkt…
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Cyber security moet
incidentenpolitiek
overstijgen
De beveiliging van informatiesystemen is geen kwestie van eenmalige maatregelen.
Regelmatige risicoanalyses, trainingen en het verankeren van continue alertheid zijn
belangrijk. En we moeten eraan wennen dat honderd procent veilig niet bestaat.

E

en ‘achterdeur’ in chips van Chinese makelij, de
zoveelste verzameling privégegevens die op straat ligt –
de stroom nieuwsberichten over de problematische beveiliging
van informatiesystemen blijft aanhouden. Met Lektober en
DigiNotar nog vers in het geheugen lijkt het besef in de publieke
en de private sector door te dringen dat cyber security een écht
probleem is.
Expertise
Niek IJzinga, principal consultant security bij Logica,
constateert samen met zijn collega Albert Vlug, principal
consultant public sector, dat overheden en bedrijfsleven cyber
security inderdaad hoger op de agenda hebben gezet. De Cyber
Security Raad en het Nationaal Cyber Security Centrum zijn
in het leven geroepen en Defensie heeft ‘Cyber’ ook serieus
op de agenda staan. Uitvoeringsinstanties UWV, DUO, SVB
en Belastingdienst/Toeslagen hebben een Expertisecentrum
Informatiebeveiliging & Privacy opgericht. UWV heeft hiertoe
het initiatief genomen.
“Je ziet in ieder geval beweging op allerlei vlakken”, aldus
IJzinga. Maar de vraag is of het genoeg is. Veel betrokkenen
en verantwoordelijken hebben geen goed beeld van waar de
risico’s liggen en hoe die zijn te beperken. “Als je echt iets in
gang wilt zetten zal het topmanagement een bepaalde mate
van bewustzijn moeten hebben en zich moeten realiseren
dat hun systemen misschien minder veilig zijn dan gedacht.
Security klinkt als iets heel technisch, ook de organisatiekant is
heel belangrijk en uiteindelijk staat de mens centraal.” Logica
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speelt daar nadrukkelijk op in met trainingen op het gebied van
beveiligingskennis en -bewustzijn.
Concreet
Dat zo’n bewustzijn soms ver te zoeken is bleek wel uit de
kwestie DigiNotar, waarover IJzinga en Vlug een rapport voor
de overheid schreven. Veel organisaties wisten niet in welke
belangrijke kernprocessen de gewraakte beveiligingscertificaten
eigenlijk allemaal gebruikt werden. “Een van de dingen die we
in het DigiNotar-onderzoek hebben gezien is dat je wel beleid
en regels kunt opstellen, maar dat het uiteindelijk draait om
hoe men dat vertaalt naar de concrete praktijk”, zegt IJzinga.

Hackers zijn geen pubers op
zolderkamers meer
“Bij DigiNotar werden er audits uitgevoerd door onafhankelijke
auditors, maar die kunnen ook geen volledige zekerheid bieden:
ze valideren of aan een bepaalde normenset wordt voldaan,
maar de diepgang en breedte van dergelijke audits bleken
uiteindelijk te beperkt.” Het gaat er dus niet alleen om of er
een controlecyclus is, maar ook of die concreet genoeg is, vindt
IJzinga. Risicoanalyse zou daarbij centraal moeten staan. Dat is
nog lang niet altijd het geval. “Het gaat nu nog vaak mis tussen
het strategische en het operationele niveau.”

p a r t n e r

Continu letten op de informatiebeveiliging betekent
bijvoorbeeld dat je niet alleen een analyse van externe
dreigingen maakt, maar die ook voortdurend actualiseert,
stelt Albert Vlug. “En dat moet je vertalen naar je eigen
bedrijfsprocessen en -systemen: welke zaken zijn kritisch
voor mij en welke zaken zijn minder van belang. Zo’n
dreigingsanalyse moet je wel minstens elk jaar verversen, al was
het alleen maar omdat de hackers geen pubers op zolderkamers
meer zijn, maar steeds meer criminele organisaties en zelfs
buitenlandse overheden. En elke verandering moet je vertalen
naar je eigen risico’s en kwetsbaarheden en daarvoor moet je
binnen de organisatie mensen verantwoordelijk maken. Dat
gebeurt nog steeds veel te weinig.”
Slim zijn
IJzinga: “Je kunt controle bijvoorbeeld concreter maken
door onaangekondigde inspecties en penetratietesten.” Maar
systemen zonder kwetsbaarheden bestaan niet, benadrukt hij.
“De rode draad in ons verhaal is dat je vooral slim moet zijn. Je
moet de kennis die je hebt heel goed toepassen en je security
euro’s zo effectief mogelijk besteden.” Vlug: “Omdat de best
beveiligde systemen nog steeds te hacken zijn, moet je naast
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preventie veel meer aandacht gaan geven aan monitoring.
Dat is een heel andere manier van kijken die wel eens veel
effectiever zou kunnen zijn.” Hij put net als IJzinga enige hoop
uit nieuwe technologie die meer gericht is op het voorspellen en
detecteren van cybercrime dan op het uitsluiten ervan. Logica
heeft met partners de handen ineen geslagen om te kijken
hoe cyberinbraken tijdig zijn te detecteren, met de hulp van
bijvoorbeeld gedragsherkenningstechnologie.
En dan nog moeten overheden en bedrijven keuzes maken.
“Waar het ons echt om gaat is dat je de bedrijfsprocessen
moet beoordelen op welke informatie op welke manier
beveiligd moet worden”, aldus Vlug. “Dat is per organisatie
anders. En dat gebeurt nog niet omdat in de private
sector informatiebeveiliging vaak een sluitpost is en bij
de publieke sector de aandacht doorgaans verslapt als de
verantwoordelijkheden belegd zijn. Dat moeten we doorbreken
en dat is niet iets wat je eenmalig kunt doen. Je moet die
alertheid continu regelen, omdat de processen veranderen, de
dreiging van buiten verandert én de maatschappelijke impact
verandert.”
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i B e s t u u r

a p p - g i d s

Apps bieden de mogelijkheid digitale dienstverlening te
bieden die overal en altijd voor smartphone/ en tabletgebruikers beschikbaar is. In deze editie van de app-gids vindt
u weer zes overheidsapps. En de ervaringen van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland met de app DePolitieZoekt.
Woonvisie – gemeente
Schiedam
amse
Deze app geeft de Schied
lusief
Woonvisie 2030 weer. Inc
, korte
ken
zoe
der
achtergronden, on
in
en
ken
interviews met betrok
plande
n
filmpje en kaarten waari
t. Eigenlijk
nen worden verduidelijk
g tussen
is het meer een kruisin
te: een
bsi
een e-book en een we
ent met
mooi vormgegeven docum
tergrondfilmpjes en links naar ach
ie is ook
documenten. De woonvis
te downf
pd
’gewoon’ als iBook of
nder funcloaden, maar dan met mi
voordelig
tionaliteit. Een groen en
re) drukalternatief voor het (du
es van de
lag
ken van een grote op
vele visiestukken?
Beschikbaar voor: iPad
reacNog geen waardering en
.
aar
ties op iTunes beschikb

EuroBiljet: De Nederlandsche Bank N.V.

Eenvoudige app waarmee de gebruiker kan controleren of eurobiljetten
echt zijn aan de hand van
Beschikbaar voor: iPhone
de vier echtheidskenmeren Android
ken: watermerk, voelbare
Waardering app op iTunes
inkt, hologram en verkleu(55): **1/2 GooglePlay
rende inkt. De kernmerken
(48): ***1/2
zijn raadpleegbaar via
Reacties op iTunes (1): “Ik
afbeeldingen van de biljethad er meer van verwacht.
ten of kenmerk. Tot slot
Kon je er ook maar mee
wordt informatie gegeven
scannen.” Googlestore
over wat te doen als het
(25): “Leuk detail is
biljet niet echt blijkt te
dat het hologram en de
zijn. Helder en bruikbaar,
verkleuringen bij het
maar weinig interactief:
kantelen van je telefoon
smartphones en tablets
zichtbaar worden.” “Deze
bieden zo veel meer mogeapp doet niet zoveel.”

DePolitieZoekt – Politie
Amsterdam Amstelland
Met deze app maakt de politie
gebruik van de crowd bij het oplossen van misdaden en het vangen van
boeven. Gebruikers kunnen op hun
smartphone met foto’s, omschrijvingen
en video’s zien wie worden gezocht.
Ook worden de rechtmatige eigenaren
van spullen gezocht, bijvoorbeeld van
sieraden. Gebruikers krijgen een bericht
zodra er een nieuwe zaak is. Het is
mogelijk de eigen regio in te stellen en
een categorie aan te geven (opgelost,
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lijkheden aan toepassingen. Deze informatie
kan net zo goed op een
website of in een folder
staan.

is dit van u, en verschillende soorten
delictscategorieën). Per misdaad staat
een kaartje met de locatie, een signalement en is er de mogelijkheid tips te
geven (zie ook het interview).
Beschikbaar voor: iPhone en Android
Waardering app op iTunes (158):
*** GooglePlay (195): ***
Reacties op iTunes (15) en GooglePlay (26): “De regio-instellingen ver
dwijnen na afsluiten app.” “Prima app,
perfect initiatief!” “Regio-instellingen
werken voor geen meter.”

Door Mariëlle de Groot

Uit de app-praktijk
Meer materiaal, sneller reactie
Bart Driessen is als commissaris bij de regiopolitie Amsterdam gespecia
liseerd in social media en innovatie. “Ons korps wil met sociale media – het
brede spectrum – onze doelgroep bereiken, vooral ook de mensen op straat
en in de tram.”
De introductie van de app DePolitieZoekt was een succes. “In drie weken
tijd werd de app 120.000 keer gedownload. Een tijd daarna begonnen we
met notificaties, maar liefst 45.000 mensen wilden ook ‘pushberichten’ ontvangen. Dat is een bijzondere ervaring. Als we normaal een zaak op depolitiezoekt.nl zetten, zijn er meestal 20 à 30 mensen online. Met een notificatie via onze app zijn dat er meteen 6000. Er komt meer materiaal binnen op
een opsporingsverzoek. We trekken meer mensen én krijgen sneller reactie.”
De app werd ontwikkeld in samenwerking met IT-dienstverlener VX Company. De ontwikkeltijd was een maand. “Het is technisch niet zo complex, er
zijn genoeg jonge ontwikkelaars die dat kunnen doen. Het is lastiger om de
app in de appstore te krijgen, vooral Apple stelt veel eisen. En daarna moet
je natuurlijk op basis van de reacties van gebruikers aanpassingen doen.”
“Met de knowhow op het gebied van social media en apps kunnen we
verder in de toekomst. Bijvoorbeeld gericht opsporingsberichten sturen naar
app-gebruikers die in de buurt zijn van een misdrijf.”

OK-app: Douane
Doel van de app is te zor
gen dat
reizigers in binnen- en
buitenland
op de hoogte zijn van de
regelingen
van de douane.
De app biedt per wereldde
el
informatie over wat we
l en niet
mag. De app bevat omrek
enfuncties
voor valuta, schoenmaten
, gewicht
en lengte en zegt een sca
n te bieden
voor bagage. Dat lijkt int
eractief,
maar is het niet. Want
de ‘scan’ is
een standaardplaatje, als
gebruiker
voel je je in de maling gen
omen. De
douane had het beter zak
elijk kunnen houden.
Beschikbaar voor: iPhon
e en Android
Waardering app op iTunes
(744): **,
GooglePlay (19): **1/2
Greep uit de reacties. iTu
nes (4):
“Inspiratieloze knip- en
plak-app op
uw kosten.” “Jammer, dat
er niet
iets van gemaakt is.” Go
oglePlay
(8): “Precies de info wa
ar je nog wel
eens om verlegen zit.”
“Androidapp draait alleen op ou
dere versies
goed.” “Ik had een lunchb
ag en daar
zaten een aansteker en
een TomTom
in en hij zei dat er een
wapen in
zat.”

Deze (en meer) apps vindt u terug op iBestuur.nl. Een app aanmelden
voor deze rubriek? Stuur een mail naar apps@ibestuur.nl.
Waarderingen en reacties zijn overgenomen uit de appstore en GooglePlay.

isteBouwvergunning – min
n
Zake en
rie van Binnenlandse
Koninkrijksrelaties
nder goed
Een goed idee, maar mi
standaarduitgevoerd. Een riedeltje
aak of er wel
vragen leidt tot de uitspr
zakelijk is.
of geen vergunning nood
k van jargon
rui
De app maakt veel geb
beperkt. Ik
en de functionaliteit is
informatie
krijg bijvoorbeeld geen
een vergunover het waar en wat van
link naar de
ningsaanvraag. Zelfs een
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online van
website Omgevingsloket
ontbreekt.
ieu
Infrastructuur en Mil
de mogelijkDie site biedt namelijk
vraag in
heid direct online een aan
t moet toch
te dienen met DigiD. Da
delijker
ien
beter en gebruikersvr
kunnen.
e
Beschikbaar voor: iPhon
1
(40): ** /2
nes
Waardering app op iTu
overReacties: iTunes (1): “De
met
heid moet eens stoppen
ICT-projecten.”

Vind hulp/Slachtofferwijzer:
Fonds Slachtofferhulp
Een nieuwe app, releasedatum
12 mei 2012. Slachtofferwijzer doet
wat die zegt: hij wijst slachtoffers de
weg in het woud van instanties voor
emotionele, praktische, financiële of
juridische hulp. Eenvoudig, overzichtelijk, praktisch en bruikbaar. Gebruikers kunnen direct bellen, mailen of
naar de website van de betreffende
instantie.
Beschikbaar voor: iPhone en Android
Waardering (0), reacties (0): Nog
geen waardering app en reacties op
iTunes en GooglePlay
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Op weg naar de
nieuwe Overheid?
wij helpen u graag
Centric heeft haar visie op de nieuwe overheid

Er ontstaat een flexibele overheid die gebruikmaakt

verwoord in Melodies 3.0. De focus ligt hierbij op

van kennis in de samenleving en niet alles zelf

participeren en de verbindingen die hiervoor gelegd

uitvoert en organiseert. Met Melodies 3.0 bent u op

moeten worden. In onze visie zien we een over-

weg naar een compacte en nabije overheid.

heid waarbij burgers en bedrijven uiteindelijk actief
participeren in beleid en uitvoering.

www.centric.eu/melodies

a gr ue bn rd i a e /k c- o kl o of opn
Juli 2012
3 juli 		Seminar Privacy II:
		publiekdebat Positief Profileren & Privacy. De focus ligt op innovatie in relatie tot een verantwoorde omgang met
persoonsgegevens.
		
locatie: Nieuwspoort Den Haag
		
www.ecp.nl/seminar-privacy-ii
10 juli 		ICTU Café,
thema: Overheid en veranderingen
		
www.ictu.nl
11 september
		
		

ICTU Café,
thema: eID
www.ictu.nl

2 oktober: 	Tek Tok late night.
		Centraal staat het thema privacy vanuit
burgerperspectief. Deze Tek Tok editie
vormt de derde bijeenkomst uit de ECP
privacy reeks.
		
locatie: Paard van Troje, Den Haag
		
www.tektok.nl

9 oktober
		
		

ICTU Café,
thema: i-NUP
www.ictu.nl

Wilt u ook een
abonnement op
iBestuur?
ga naar www.ibestuur.nl
en schrijf u in!
Gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de publieke sector die
betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de i-overheid.
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> Ambtenaar,
    kom uit de kramp!

Conversations for a Smarter Planet: 21 in a Series

Smarter government for a smarter planet.
Lokale en nationale overheden zijn bezig om hun transport, energie,
water, telecommunicatie en andere systemen intelligenter te maken
en daarmee de economie te stimuleren en de burgers te bedienen. Dit
roept natuurlijk de vraag op of overheidsinstellingen zelf niet slimmer
kunnen worden ingericht.
Een slimmere overheid doet meer dan het reguleren van de output van
economische en sociale systemen. Het levert een geoliede machine
op die een dynamische verbinding vormt tussen burgers, groepen en
gemeenschappen, én bedrijven, waardoor realtime groei, innovatie en
vooruitgang worden gestimuleerd. Er zijn vele uitdagingen: instanties
die langs elkaar heen werken, procesvertragingen en gebrek aan
transparantie en accountability. Gelukkig boeken overheden wereldwijd
aantoonbare vooruitgang.
Een slimmere overheid betekent samenwerking tussen overheidsinstellingen onderling en tussen overheidsinstellingen enerzijds en
groepen en gemeenschappen anderzijds om méér transparantie en
accountability, een betere bedrijfsvoering en effectiever beheer van
resources te bereiken, én om burgers inzicht te geven in beslissingen
die hun leven beïnvloeden. In het Verenigd Koninkrijk richtte de
innovatieve joint venture Southwest One shared services in door
diverse functies van het gemeentebestuur, de gemeenteraad en het
politiekorps te integreren. En in Albuquerque steeg de efficiëntie van
rapportageprocessen en daardoor van de informatievoorziening aan
burgers met 2000% door een business intelligence-oplossing.
Een slimmere overheid stimuleert economische groei door omslachtige
processen te stroomlijnen en administratieve lasten – vooral lastig voor
het midden- en kleinbedrijf – te vereenvoudigen. Zo heeft de Amerikaanse
staat Maryland het mogelijk gemaakt om bedrijfsvergunningen nline
te vernieuwen en deze openbaar op geldigheid te controleren.
De Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid heeft 42 diensten voor werk-

gevers geautomatiseerd en daarbij 50 declaratieformulieren geschrapt.
Het resultaat: 23 miljoen online declaraties in 2008 – een enorme
productiviteitswinst voor Belgische bedrijven, die er jaarlijks zo’n € 1,7
miljard mee besparen.
Op het meest fundamentele niveau stroomlijnt een slimmere overheid
processen en diensten echt, met een duidelijke blik op burger,
bedrijfsleven of medeoverheden. Hogere overheden integreren hun
processen, richten afdelingen in die meerdere diensten ondersteunen
en zetten de meest gevraagde zaken online. Zo helpt het Australische
Centrelink de overheid om passende diensten aan te bieden die
gebaseerd zijn op belangrijke momenten van burgers, zoals huwelijk,
geboorte en behoefte aan ouderenzorg. De Japanse stad Kyoto
maakte een website waar iedereen toegang heeft tot stadsinformatie,
ongeacht achtergrond of moedertaal.
En er zijn natuurlijk situaties waarin het voor burgers van levensbelang is
om snel en efficiënt te handelen. Tijdens de meest recente bosbranden
in Californië gebruikten overheden Twitter om realtime updates over
de status van de branden te geven. Mensen die geen stroom hadden
maar wel mobiele apparaten, werden naar Google Maps geleid voor
informatie over evacuatie.
Een slimmere overheid gebruikt ook Smarter Analytics, een
kostenefficiënte oplossing voor informatiebeheer die de stortvloed
aan data filtert en realtime analyses genereert. Het levert overheden
waardevolle inzichten en feiten op die efficiënt bestuur bevorderen en
bijdragen aan een compacte Rijksdienst.
Laten we een slimmere wereld bouwen. Doe met ons mee en lees wat
anderen denken op ibm.com/smarterplanet/nl.

IBM, het IBM logo, ibm.com, Smarter Planet en het planeeticoon zijn internationaal geregistreerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. Andere product- of servicenamen kunnen handels- of servicemerken van
IBM of anderen zijn. Een actuele lijst van IBM handelsmerken is op internet beschikbaar op dit adres: “Copyright and trademark information” op www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. © International Business Machines Corporation 2012.
Alle rechten voorbehouden.
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Het Huidige Werken
Wat mag je als ambtenaar zeggen op internet? Ook ambtenaren hebben vrijheid van meningsuiting,
maar we moeten er wel op letten dat we ‘de dienst niet schaden’. In dit nummer besteden we aandacht aan
de vraag waar de grens ligt tussen eigen verantwoordelijkheid en de grenzen die je organisatie je oplegt.
Tegen diezelfde vraag lopen steeds meer mensen aan die hun eigen telefoon of tablet voor hun werk
gebruiken: bring your own device (BYOD). Het werkt beter, maar hoe zit het met beveiliging, archivering?
Ambtenaar 2.0 organiseerde daar een drukbezochte kennisdag over: http://BYOD.ambtenaar20.nl. In
iBestuur komt de juridische kant aan bod.
Zijn dit nu thema’s van Het Nieuwe Werken? Het wordt steeds onduidelijker waar deze hypeterm voor
staat. De meeste mensen denken dat het gaat om flexplekken en thuiswerken. Maar was deze beweging
niet ooit begonnen om medewerkers meer ruimte te geven om zelf hun leven en hun taken in te vullen?
Dat doel zijn we ver voorbijgeschoten. Daarom kondigen wij het Einde van Het Nieuwe Werken aan.
Lees waarom op pagina 12!
Davied van Berlo
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Het Einde
van het Nieuwe Werken

De hype is voorbij.
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Bring your own device?
Policy is een must, aldus Mathieu Paapst.
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Flexplek op hoog niveau.

Tijd dat
overheid en
ambtenaren
met sociale
media om
leren gaan [A4]

Onafhankelijk kwartaalmaga
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Nieuwe Werken
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ijk bij BYOD?
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En verder ...
column
David Kok
Zonder bal kun je niet scoren
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Ambtenaren en sociale media

Hoe komen we uit
Het gebruik van sociale media raakt steeds
meer ingeburgerd, ook
bij ambtenaren. Het
levert veel op: contacten, informatie, een dialoog en meer openheid
en transparantie. Die
transparantie maakt
ambtenaren ook kwetsbaarder. Tijd dat overheid en ambtenaren daar
beter mee leren omgaan.

Door Mariëlle de Groot
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

Wie participeert op sociale netwerken stuit onherroepelijk op dilemma’s. Waar ligt de grens tussen werk en privé? Kun je de discussie aangaan
op je eigen beleidsterrein of over andere maatschappelijke onderwerpen?
Mag je op eigen initiatief het contact aangaan met burgers en sociale
media gebruiken voor het opstellen van nieuw beleid? Antwoorden daarop
zijn te vinden in de eigen organisatie in de geschreven (of ongeschreven)
gedragscodes of richtlijnen. Bovendien geeft de wet handvatten voor het
gedrag van ambtenaren. Toch biedt dat niet altijd voldoende duidelijkheid.
Zoals veel andere overheidsorganisaties heeft de rijksoverheid in 2010
uitgangspunten voor online communicatie door rijksambtenaren opgesteld. Loulou Birza van de Rijksvoorlichtingsdienst was een van de opstellers. “Sociale media hebben bijzondere kenmerken: je communiceert persoonlijk en je laat zien wie je bent. Dat is heel anders dan algemeen ‘als de
overheid’ communiceren. In de uitgangspunten staat waar ambtenaren dan
rekening mee moeten houden.” De uitgangspunten zijn gebundeld in vier
stelregels (zie kader).
Glazen huis
“Voor nieuwe media gelden in principe dezelfde regels als voor de oude
media”, licht Birza toe. “Als je beleid ontwikkelt, spreek je met contacten. Je kunt online dezelfde dingen doen en zeggen, als je je er maar van
bewust bent dat internet een glazen huis is. Online communiceren stelt
eisen aan de inhoud en vooral aan de toonzetting. Iedere ambtenaar moet
ook weten of hij voor of namens de minister spreekt, en dat hij altijd
onder ministeriële verantwoordelijkheid valt. Het is de bestuurder die de
koers bepaalt.”
Juriste Fatou van den Hoff is zelfstandig adviseur vrijheid van
meningsuiting. Zij schat in dat 90 procent van de ambtenaren bang is om
over de schreef te gaan. Die uitspraak doet zij op basis van continu onderzoek onder ambtenaren. “Een grote groep denkt nog dat ze neutraal moet
zijn, geen mening mag uiten in het openbaar. Er heerst een grote mate
van zelfcensuur.”
Veel ambtenaren en leidinggevenden zijn onvoldoende op de hoogte
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Loulou Birza, Rijksvoorlichtingsdienst: “Sociale
media hebben bijzondere kenmerken: je communiceert persoonlijk en je laat zien wie je
bent. Dat is heel anders dan algemeen ‘als
de overheid’ communiceren.”

de kramp?
van de wettelijke rechten, vindt Van den Hoff: “Er mag meer dan ze denken. Het recht op vrijheid van meningsuiting geldt ook voor ambtenaren,
zij het met beperkingen. Wat je zegt mag jouw functioneren en het functioneren van de dienst niet schaden. Dat is de functioneringsnorm, het
belangrijkste kader waar de rechter bij een conflict op toetst. Ambtenaren
hebben daarnaast recht op vereniging en kunnen lid worden van politieke
partijen.”
In de Aanwijzing externe contacten rijksambtenaren, aanwijzing 15 staat bovendien: ‘Als de ambtenaar onder de verantwoordelijkheid van de minister valt en diens beleid aanvalt, maar met het
desbetreffende beleidsterrein […] geen enkele bemoeienis heeft,
geldt voor wat zijn recht op vrijheid van meningsuiting betreft
geen andere beperking dan die voor iedere andere burger geldt.’
Jurisprudentie
Van den Hoff raadt ambtenaren aan: “Weet waar de piketpalen staan,
de grenzen die bepalen wat wettelijk gezien wel en niet mag. Die grenzen zijn nog wel fluïde. Ook bij de rechterlijke macht ontbreekt het vaak
nog aan kennis over en gevoel bij sociale media. Bovendien is er weinig
jurisprudentie: te weinig ambtenaren maken na een conflict hun zaak
aanhangig bij het College van Beroep. Diegenen die het wel doen, beroepen zich niet op hun grondrechten.” Van den Hoff ziet dat graag anders:
meer zaken betekent meer jurisprudentie en dus duidelijkheid. Een minder
ingrijpende mogelijkheid is een beroep op de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening voor ambtenaren (AGFA).
Het gaat wel eens mis bij ambtenaren die zich op sociale media begeven. Het meest opvallend zijn zaken die uitgebreide media-aandacht kregen. Korpschef Gerda Dijksman van politieregio Zuidwest-Drenthe twitterde op basis van een melding: “Zal wel een geval van huiselijk geweld zijn”,
en sloeg daarmee de plank mis. Er bleek sprake te zijn van koolmonoxidevergiftiging. Ze werd op non-actief gesteld omdat haar tweet ‘een inbreuk
was op de integriteit van de slachtoffers’. Hoofd Voorlichting Politie Rotterdam-Rijnmond Remco Spaninx twitterde ‘op persoonlijke titel’ cynisch
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De stelregels van
het Rijk samengevat
• Als ambtenaar ben je ambassadeur van je organisatie en
dien je je te gedragen zoals het
een ambtenaar betaamt (onpartijdig, betrouwbaar, zorgvuldig,
dienstbaar).
• Op sociale media gelden
dezelfde rechten en plichten: je
hebt recht op vrijheid van meningsuiting, maar wees voorzichtig met
gevoelige uitlatingen naarmate
het onderwerp dichter bij je eigen
beleidsterrein ligt. De gedragscode
voor ambtenaren geldt ook online.
• Er is verschil tussen privé en
publiek, al is dat niet altijd scherp
af te bakenen. Toestemming vooraf
is niet nodig, maar een ambtenaar
is altijd actief onder het gezag van
de minister, deze kan online activiteiten altijd goed- of afkeuren.
• Meedoen is een bewuste keus,
neem anderen serieus, waarborg
vertrouwelijkheid en archiveer
bijdragen.

over het hoofddoekjesbeleid van de PVV en kreeg van de korpsleiding een
verbod om nog op persoonlijke titel te twitteren.
Like
Dat het niet altijd zwart of wit is blijkt uit een ander incident. De
PVV-fractie stelde Kamervragen over de ‘like’ die ambassadeur in ZuidAfrika Haspels had gedaan op de groep ‘Nederland bekent kleur’. Minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal antwoordde onder meer: “De heer
Haspels had zich moeten onthouden van het publiekelijk uitspreken van
een dergelijk persoonlijk politiek oordeel op zijn persoonlijke Facebookpagina.” Daarop kwam een kritische reactie van de ondernemingsraad van
het ministerie. “De antwoorden die de minister op deze vragen gaf hebben
geleid tot ‘grote ophef, verontwaardiging en onzekerheid binnen (en buiten) het ministerie’,” aldus de memo aan de secretaris-generaal.
De memo stelt vragen over de duiding van het ‘liken’. Er zijn immers
meer interpretatiemogelijkheden dan ‘het uitspreken van een politieke
voorkeur’. En er worden vraagtekens gezet bij het effect dat deze wijze van
beantwoording heeft. “De OR constateert dat met de beantwoording van
deze vragen door de minister de onduidelijkheid zeker niet is afgenomen.”
En dat “in de beantwoording te weinig het belang is meegenomen dat
gehecht mag worden aan een actieve opstelling van medewerkers van BZ
in de nieuwe media. De krampachtige manier waarop een medewerker via
de politiek is aangesproken op zijn internetgedrag is niet van deze tijd en
is niet alleen schadelijk voor de ambtenaar, maar ook voor het aanzien van
de dienst.” … “De angstcultuur en bijbehorende zelfcensuur zijn eerder
toe- dan afgenomen.”
Volwassen cultuur
De OR pleit onder andere om een “zorgvuldige en geloofwaardiger verdediging van ambtenaren op te voeren, wanneer zij door een politieke partij worden aangesproken op hun gedrag. Temeer ook daar ambtenaren zelf
niet worden geacht zich in dergelijke zaken uit te spreken.” En “te investeren in een open en constructief klimaat waarin medewerkers worden
gestimuleerd actief te zijn op sociale media. Voorbeeldgedrag, betrokkenheid en loyaliteit van de ambtelijke top kunnen hierbij behulpzaam zijn.”
Voorzitter van de ondernemingsraad van Buitenlandse Zaken Job van
den Berg licht de reactie toe: “Diplomaten van deze tijd moeten met sociale media om kunnen gaan. Wij zijn informatieverzamelaars, in deze tijd
werkt dat vaak op een andere manier. Blogs, tweets en websites horen
erbij. Dat betekent dat je ook mensen volgt waar je het niet mee eens
bent, zodat je hun gedachtegangen kunt volgen.”
Dat niet alles kan op internet, is geen punt van discussie. “Als ondernemingsraad vinden wij ook dat tegen onoorbaar gedrag op internet moet
worden opgetreden. Maar het moet wel in proportie blijven. Op deze
manier is het risico groot dat andere initiatieven doodslaan.”
Van den Berg haalt een voorbeeld aan van een mogelijke andere wijze
van reageren: minister Hillary Rodham Clinton in een interview na kritiek
op het twittergedrag van twee van haar ambtenaren: “We have a great
team of really dedicated young people – primarily young people, who
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Juriste Fatou van den Hoff, zelfstandig adviseur vrijheid van meningsuiting:
“Wat ik vaak zie: iemand die in zijn profiel zegt dat hij op persoonlijke titel
twittert en wel de volledige functietitel en namen van de dienst en (sub)
afdelingen erbij zet. Dat is raar.”
care deeply about connecting people up. And I’m very proud of the work
they’re doing.” Van den Berg: “Het gaat ons erom dat we een cultuur creëren waarin we volwassen met dit soort gevoeligheden kunnen omgaan. We
zullen wel moeten, want de risico’s die horen bij het niet meegaan in deze
ontwikkeling is vele malen groter dan het risico op incidenten.”
Privé
Dit incident roept tevens de vraag op wat te maken heeft met de
functie-uitoefening en wat privé is. Uitspraken op persoonlijke titel kunnen net zo goed aanleiding zijn voor een incident en ook een persoonlijk
Facebook-account blijkt niet zo privé te zijn. Het onderscheid tussen privé
en zakelijk vervaagt, ziet Van den Hoff: “Het is heel makkelijk om bij een
persoonlijk twitteraccount via LinkedIn op te zoeken wat iemands functie
is. Wat ik vaak zie: iemand die in zijn profiel zegt dat hij op persoonlijke
titel twittert en wel de volledige functietitel en namen van de dienst en
(sub)afdelingen erbij zet. Dat is raar.”
Birza: “Je kunt niet denken: ‘Ik mag zelf weten wat ik privé doe op
sociale media.’ Ook dat straalt af op je organisatie. Je moet er rekening
mee houden dat alles kan worden opgepikt en opgeblazen. Wie bijvoorbeeld foto’s op zijn privéaccount op Facebook zet van een dronken uitje
met collega’s, moet goed nadenken welke boodschap hij afgeeft.”
Kopgroep
Birza vindt het aantal incidenten eigenlijk wel meevallen: “Het gebruik
van het medium neemt natuurlijk ook toe. Wat je ziet is dat we moeten
wennen aan het medium en de toegenomen openheid. De soms krampachtige houding heeft alles te maken met ‘onbekend maakt onbemind’.
Een kleine kopgroep die de grenzen opzoekt, loopt nu tegen een muur
aan. Winstpunt is dat helder over het voetlicht komt dat sociale media
heel andere middelen zijn. De effecten worden aan den lijve ondervonden,
dat moet gaan leiden tot een gesprek over de toepassing ervan. Ik hoop
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bijvoorbeeld dat leidinggevenden daardoor
zeggen: ‘Nu ik zie waar het mis kan gaan,
neem ik sociale media als punt op in het
werkoverleg en bespreken we casussen
en dilemma’s.’ Belangrijk is verder dat de
ambtelijke top met open armen de ontwikkelingen ontvangt en aanjaagt.”
Birza ziet geen aanleiding voor aanpassing of aanscherping van de uitgangspunten. “We kunnen geen waterdichte regels
maken. De uitgangspunten moeten ook
uitdagen om sociale media te gebruiken.
Ze mogen mensen ‘niet op slot’ zetten. Het
is eerder van belang dat zo’n document
echt gaat leven. Dat gebeurt door het te
doen, vertrouwen te krijgen in jezelf en
het vertrouwen van je leidinggevende en
bestuurder.”
Van Den Hoff pleit dat overheidsorganisaties nu zo veel mogelijk ambtenaren
stimuleren op sociale media actief te worden. “Want nu kán er nog geprobeerd en
geëxperimenteerd worden. Er is vaak nog
wel begrip voor fouten, omdat het nog
relatief nieuw is. In de toekomst worden
fouten waarschijnlijk harder afgestraft dan
nu gebeurt.” Ze ziet in de praktijk dat het
stimuleren vaak de vorm krijgt van ‘knoppencursussen’, maar dat is niet voldoende,
vindt ze. “De inhoud, de vrijheid van
meningsuiting en personal branding op
sociale media zijn minstens zo belangrijk.”

Meer informatie:
• De uitgangspunten van de Rijksoverheid: rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/
communicatiebeleid-van-de-overheid.
• De Memo van de OR van het ministerie
van Buitenlandse Zaken: www.vdbz.nl/item.
html&objID=75175
• Voorlichtingsfilmpje van de Rijksoverheid over omgaan met sociale media:
server.rijksoverheidsvideo.nl/high/
AZ-211111-2871_hd.mp4
• Op Ambtenaar 2.0 staan discussies over
wat wel en niet kan op sociale media. Zoek
bijvoorbeeld op ‘vrijheid van meningsuiting’, ‘handreiking‘ of ‘richtlijnen’.
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Samen werken aan
Overheid 2.0
De mooie ideeën van de afgelopen jaren
over een Overheid 2.0 zien we steeds vaker
gewoon praktijk worden. Dit vraagt ook om
een verandering van de traditionele ICTleverancier. Niet meer de leverancier van
standaardsoftware, maar een innovatieve
partner in oplossingen die de ambtenaar 2.0
ondersteunen.

D

e betekenis van het begrip Overheid 2.0 is nog lang niet
uitgekristalliseerd, maar dat de overheid verandert is
wel al duidelijk te zien. Ambtenaren 2.0 laten zich niet meer
begrenzen door verkokerde organisatiestructuren en de beperkingen van ICT-systemen. Het Nieuwe Werken en BYOD worden
steeds vaker de standaard in de moderne overheidsorganisatie.
Een van de oudgedienden in de gemeentelijke informatisering,
PinkRoccade Local Government, weet dat dit ook van hen een
verandering vraagt: PinkRoccade 2.0!
Apps uit de muur
“Nog niet zo lang geleden vonden we het afschaffen van
de doosjes met cd-rom’s al een hele innovatie, maar de manier
waarop de software nu bij de gebruiker gaat komen, is echt radicaal anders”, aldus Joost van Kempen, adviseur bij PinkRoccade
Local Government. “We spreken eigenlijk niet eens meer over
software: we bieden iedere gebruiker passende functionaliteit
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die zijn of haar werk ondersteunt, uit de muur op je scherm… of
misschien zelfs wel uit de lucht.” Dit klinkt futuristisch, maar is
eigenlijk niets anders dan wat de meesten al kennen als de apps
voor de iPad. Je kiest zelf de apps die je nodig hebt voor jouw
werk en die komen dan ter beschikking op jouw scherm, van pc,
laptop of ander device. En omdat alles draait in de cloud hoeft
de gemeente niet meer te kijken naar onderhoud, vervanging of
updates.
De apps komen bovenop een basislaag, de zogenaamde
Basisgemeente1, waarin alle documenten, zaken, gegevensopslag, -distributie en andere technische onderdelen een plekje
hebben gekregen. Zo kunnen de apps zeer snel worden ontwikkeld en blijven ze toch licht en flexibel. Joost van Kempen:
“Iedere gemeente, maar ook iedere ambtenaar krijgt meer
keuzevrijheid tegen veel lagere kosten.” En voor wie denkt dat
dit verre toekomstmuziek is: de nieuwe BurgerZakenModules voor de mGBA worden door PinkRoccade al op deze manier
ontwikkeld!
Samen innoveren
Een van de belangrijke kenmerken van de Overheid 2.0 is
ook het ontstaan van wisselende netwerken in plaats van vaste
hiërarchieën. PinkRoccade Local Government ziet voor zichzelf
in meerdere netwerken een rol weggelegd, al zal die rol niet
altijd dezelfde zijn. “Voor de ontwikkeling van de BRP hebben
we regelmatig overleg met het programmabureau mGBA, andere
leveranciers, KING en gemeenten. Wij leveren daar vooral inhoudelijke expertise en het programmabureau is de trekker”, aldus

p a r t n e r
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Naar een idee van de gemeente
Veere ontwikkelde PinkRoccade de app
iToerisme gemaakt waarin gemeenten
gemakkelijk informatie of open data op
een kaart kunnen tonen voor bijvoorbeeld toeristen, inwoners of bezoekers
van een evenement. De app is gratis en
PinkRoccade draagt zorg voor beheer.

van de gemeente Veere heeft Pink
Roccade een app2 gemaakt waarin
gemeenten gemakkelijk informatie of
open data op een kaart kunnen tonen
voor bijvoorbeeld toeristen, inwoners
of bezoekers van een evenement. Joost
van Kempen: “PinkRoccade nodigt
zowel ambtenaren als burgers uit om
mee te denken over een eigen invulling
van deze app voor jouw gemeente!”
Zo wordt de leverancier van weleer
vooral een partner in oplossingen die
samen met gemeenten op zoek is naar
innovatie.
Joost van Kempen, “maar bij de ontwikkeling van onze eigen
nieuwe oplossing betrekken wij juist gemeenten en individuele
gebruikers voor hun kennis en ervaring.” PinkRoccade bekijkt
bijvoorbeeld ook of bètaversies niet getest kunnen worden in
een relatief open netwerk, in plaats van met een selecte groep
zoals dat nu gebeurt.
De plaats van PinkRoccade Local Government in een netwerk
kan zelfs zijn als facilitator voor gemeenten die elkaar willen
ontmoeten om bijvoorbeeld kennis te delen. En naar een idee

Nummer 3 - juli 2012

PinkRoccade 2.0
PinkRoccade Local Government ziet veel kansen voor de
Ambtenaar 2.0 en wil graag samen aan de slag om te werken
aan de Overheid 2.0. Investeren in vernieuwende technologie
is daarbij belangrijk, maar dan vooral om ambtenaren, burgers,
maar ook onze eigen medewerkers te inspireren om over grenzen heen te denken.
1
2

Publicatie KING ‘Basisgemeente’ http://goo.gl/S7eu0
iPad/iPhone en Android, zoek naar “iToerist”
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Flexplek op hoog niveau
Fotografie Bart van Vliet/De Beeldredaktie
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Dit is het uitzicht op bestuurlijk Den Haag vanaf het
nieuwe gebouw van de ministeries van BZK en VenJ, dat
eind 2012 voltooid moet zijn. Het wordt met 132.000 vierkante meter vloeroppervlak, verdeeld over een ‘plint’ van 10
verdiepingen met daarop twee torens van 146 meter hoog,
het grootste kantoorgebouw van Nederland – en het hoogste
van Den Haag. Ongeveer 5000 ambtenaren (goed voor 4500
fte) krijgen er de beschikking over zo’n 4000 werkplekken.
Zij komen uit de belendende torens uit de jaren zeventig,
maar ook van diverse andere locaties.
De meesten van hen zullen aan hun nieuwe plek moe-
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ten wennen, want het gebouw is volledig ingericht op Het
Nieuwe Werken. De ministers en de secretarissen-generaal
behouden hun eigen werkplek, maar vanaf het niveau van
de directeur-generaal is het delen van werkplekken de norm.
“Het zijn min of meer standaardverdiepingen”, zegt Louw
van Sinderen, directeur van de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de bouw. “Door het hele gebouw heen zijn
er stilteplekken en open werkplekken. De wanden naar de
gangen zijn van glas. Grotere ruimtes, zoals het restaurant,
zijn zo ingericht dat ze ook geschikt zijn voor overleggen en
werken.”
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Door Davied van Berlo
Marie Louise Borsje
Beeld Blinkerd
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Het Nieuwe Werken (HNW) staat
pakweg twee jaar hoog op de agenda.
Rijk en gemeenten lijken er actief mee
bezig. Maar wat verandert er precies?
Het lijkt bij HNW-projecten meer te
gaan om meubels dan om mensen. Is
HNW verworden tot een feestje voor
consultants en commercie?
De hype is voorbij. Tijd om weer aan
het werk te gaan.
a m b t e n a a r

2.0

nenkant anders uit dan toen, maar ambtenaar zijn blijft een kantoorbaan en de
spitstreinen van half negen en vijf uur
zitten nog steeds stampvol. Gaan de
medewerkers van BZK en Justitie straks
echt anders werken of is daar misschien meer voor nodig?

B

ij binnenkomst in het gebouw van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties hangt een niet te missen lichtkrant:
“Nog 163 dagen tot de oplevering van de nieuwbouw.” BZK betrekt over
ruim vijf maanden samen met Justitie de nieuwe torenflats bij station Den
Haag Centraal en daar wordt veel van verwacht. Dan zijn BZK en Justitie
eindelijk klaar voor Het Nieuwe Werken, zo is de gangbare mening. Nog
even geduld.
Het huidige pand stamt uit 1979. Ook in die tijd verrezen veel nieuwe
ministeriële kantoorkolossen. In een tv-sketch uit 1986 gaven Van Kooten
en De Bie commentaar op deze bouwlust. Ze brachten een ambtenaar in
beeld die thuis achter zijn computer nota’s schrijft en via een modem naar
het ministerie stuurt. De ideale manier van werken, meenden zij: “Daar
gaan we onherroepelijk heen: iedere Nederlander moet zijn eigen computer hebben. Zodat we dan eindelijk een beetje toegerust zijn voor die 21e
eeuw. Dat er nu nog nieuwe kantoorpanden verrijzen is een schandaal van
de eerste orde.”
Ondertussen hebben we allemaal onze eigen computer thuis, maar die
kantoorkolossen bouwen we nog steeds. Weliswaar zien ze er aan de bin-
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Wat was Het Nieuwe Werken ook
alweer?
Ideeën over kantoorinrichting,
informatievoorziening en organisatiekunde zijn constant in ontwikkeling. Onze inzichten in hoe mensen
het best met elkaar kunnen samenwerken en productief kunnen zijn
veranderen eerder evolutionair dan
revolutionair. Een veelgehoorde
reactie over Het Nieuwe Werken is
dan ook dat er niks nieuws onder
de zon is: “Dat doen wij al jaren
zo!”
Toch is er iets veranderd.
Digitalisering en sociale media
hebben een andere manier van werken
mogelijk gemaakt, tijd- en plaatsonafhankelijk. Daarom is ook het gebruik
van Yammer onderzocht. Die technische
mogelijkheden bieden nieuwe kansen om
efficiënter te werken en productiviteitswinst te behalen. Het is dan ook niet gek
dat de idee van Het Nieuwe Werken uit de
ICT-hoek komt.
In 2007 publiceerde Microsoft een
whitepaper genaamd ‘The new world of
work’. Het essay werd direct vertaald in
het Nederlands en in datzelfde jaar door
Dik Bijl uitgebreid tot een boek: Het
Nieuwe Werken. Hij hanteert daarin de
volgende definitie van HNW: “Het Nieuwe
Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie
als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het
gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur,

A13

Anders werken is
een strategische keuze

de managementstijl en niet te vergeten de
mentaliteit van de kenniswerker en zijn
manager.”

Ook in gemeenteland is HNW actueel. In een recente enquête
gaf de helft van alle gemeentesecretarissen aan dat men bezig was
met Het Nieuwe Werken. De andere helft meende ‘er toch eens iets
mee te moeten gaan doen’. De gemeente Molenwaard wordt gezien
als een van de grote voorbeelden. Hoe is dat zo gekomen?
Op 1 januari 2013 fuseren de gemeenten Graafstroom, Liesveld
en Nieuw-Lekkerland tot één gemeente: Molenwaard. Voorafgaande aan die fusie zijn de ambtelijke organisaties al samengevoegd
tot één apparaat. Een voorwaarde voor de fusie was echter dat het
bestuur niet verder van de burgers in de kernen af zou komen te
staan. Daarom is ervoor gekozen om géén nieuw, centraal gemeentehuis te bouwen. En dat betekent nogal wat.
De nieuwe gemeente Molenwaard heeft dan ook geen balie.
Paspoorten, rijbewijzen, etcetera worden besteld via internet
en ondertekening en ontvangst vinden plaats aan huis of in het
buurthuis. Medewerkers van de sociale dienst houden kantoor in
wijkcentra. Administratieve werkzaamheden (backoffice) worden
nog wel verricht in kantoorgebouwen, maar die hebben geen balie
en zijn niet gevestigd in een speciaal pand.
Geen gemeentehuis betekent ook: geen raadzaal. De gemeenteraad vergadert in de kantine van het bejaardentehuis dat elke
keer voor 2000 euro wordt omgebouwd. Dat is een stuk goedkoper dan een eigen gebouw en het brengt politiek en samenleving
bij elkaar. Ook de bestuurders gaan mee in de cultuuromslag: de
schooldirecteur komt niet bij de wethouder op bezoek, maar de
wethouder gaat naar de school.
Het doel van Molenwaard is om de overheid dichter bij burgers
te brengen, een stap naar de samenleving te zetten. Daar werken
we immers voor. Gemeentesecretaris Jan van Ginkel: “Het gaat
niet zozeer om het niet hebben van een gemeentehuis, maar om
de gedachte daaronder: op een andere manier omgaan met de burger.” Pas daarna is hij gaan kijken wat er nodig was om dat voor
elkaar te krijgen.
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is daarmee duidelijk
een middel voor een groter doel. Het Nieuwe Werken draait niet
om flexplekken en thuiswerken, maar om de uitvoering van een
strategische keuze om de overheid meer ten dienste te stellen van
burgers en bereikbaarder te maken. Dit is niet neergezet als HNWproject, maar als initiatief om anders te gaan werken en daarbij de
nieuwe mogelijkheden van ICT en inzichten in P&O te gebruiken.
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ICT is de aanjager, maar het gaat ook
om veranderingen op de werkplek, in de
organisatiestructuur en de manier van
werken. De definitie van het rijksprogramma Ambtenaar voor de Toekomst
(ook gebruikt in het boek Iedereen CEO
van Menno Lanting) legt de nadruk nog
meer op de menselijke kant: “Het Nieuwe
Werken is een pakket aan principes en
richtlijnen voor een veranderstrategie om
werken effectiever, efficiënter maar ook
plezieriger te maken, voor zowel de organisatie als de medewerker. Het gaat daarbij
vooral om een verandering van cultuur en
mentaliteit, waarbij de nieuwste technologie helpt om de verbinding tussen mensen
te leveren.”
Een andere manier van werken, daar
draait het om bij Het Nieuwe Werken. Niet
kijken hoe goed we het nu doen, maar
bedenken waar we het beter kunnen doen.
Zoeken naar het contrast, naar de stap
vooruit. Maar tussen droom en daad zit
wel wat bedrijfsvoering in de weg.
Thuiswerken en flexplekken
Christophe van der Maat is werkzaam
bij de gemeente Dordrecht, maar wil zijn
kennis ook beschikbaar stellen aan andere
overheidsorganisaties en daarvan leren.
Zijn oorspronkelijke plan was om zich door
de gemeente te laten detacheren, maar
dat stuitte op een woud van regels en
administratie. Daarom heeft hij zijn contract in Dordrecht ingekort zodat hij zich
de rest van de week als zelfstandige kan
laten inhuren door andere organisaties.
Ambtenaren die op een nieuwe manier
willen gaan werken, lopen regelmatig
tegen dergelijke belemmeringen aan:
documenten zijn niet toegankelijk, harden software ondersteunen mobiel werken
niet, belemmeringen in het arbeidsrecht,
etcetera. Medewerkers klagen dat ze niet
aan HNW kunnen doen zolang ze geen
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tablet krijgen en er geen wifi in het gebouw is. “We kunnen pas anders
gaan werken als de bedrijfsvoering daar klaar voor is.”
De aandacht is daardoor verschoven van het zoeken naar nieuwe
manieren van werken naar het wegnemen van belemmeringen in de
bedrijfsvoering. De meeste HNW-projecten bij overheidsorganisaties richten zich dan ook op de randvoorwaarden, op het gebied van huisvesting,
P&O en ICT. Elk nieuw ICT-project is nu een HNW-project. Een verbouwing
wordt gebruikt om Het Nieuwe Werken ‘in te voeren’.
Enerzijds is het logisch om een noodzakelijke verbouwing aan te grijpen om vernieuwingen door te voeren die HNW ondersteunen, maar tegelijkertijd ondergraaft het de integrale doelstellingen. Afdelingen ICT, P&O
en huisvesting pakken elk ‘hun’ deel van HNW op en de gezamenlijke doelstelling raakt buiten beeld. Is de ICT-afdeling nou bezig met Het Nieuwe
Werken of voert ze gewoon de nieuwste versie van het standaardsoftwareprogramma in?
Met name in de huisvesting is dit onderscheid diffuus geworden. De
onderwerpen flexwerken en thuiswerken staan al langer op de agenda,
maar zijn door de bezuinigingen extra actueel geworden. Als er minder werkplekken in een gebouw nodig zijn, kunnen miljoenen worden
bespaard op de huisvesting. Deze bezuinigingen worden vaak doorgevoerd
als HNW-projecten, maar zijn in wezen een doel op zich en staan los van
de andere HNW-doelstellingen.
Het is niet voor niets dat Ahrend, de leverancier van kantoormeubelen, de grootste sponsor is op de drukbezochte Kluwer-congressen over
Het Nieuwe Werken. Maar ook Microsoft spint garen bij de bedrijfskundige
benadering van HNW. Klik op hun site op “Hoe start ik morgen met HNW?”
en je krijgt negen ICT-systemen voorgeschoteld die je blijkbaar nodig hebt.
De ICT-manager die iets met Het Nieuwe Werken moet doen, wordt op zijn
wenken bediend.
Om verschillende redenen ontwikkelen ICT, P&O en huisvesting zich
dus betrekkelijk autonoom. Zelfs het onderzoek dat TNO en Novay onlangs
deden naar HNW bij het Rijk richtte zich apart op de onderwerpen flexwerken, het gebruik van Yammer en nieuwe leiderschapsstijlen. Ze hadden
ook kunnen onderzoeken of de productiviteit en arbeidsvreugde waren
gestegen op plaatsen waar deze drie onderwerpen in samenhang waren
opgepakt. Dat was immers waar het allemaal om begonnen was.
Veel organisaties zijn van start gegaan met een integrale visie op Het
Nieuwe Werken, maar de uitvoering is terechtgekomen bij de verschillende
afdelingen voor de bedrijfsvoering. Dat wil niet zeggen dat er geen verbeteringen zijn gerealiseerd. Er worden wel degelijk belemmeringen voor
HNW weggenomen. Echter, de vernieuwingen die we nu zien zijn gewoon
de evolutionaire ontwikkeling op ieders vakgebied. Dat komt niet door Het
Nieuwe Werken.
Het gaat om mensen
De fusie van de drie gemeenten tot één nieuwe gemeente Molenwaard
– zie kader – was een goede aanleiding om na te denken over de rol van
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De negen principes
van HNW:
1. Zelf bepalen hoe, waar, wanneer en met wie
men werkt aan concrete resultaten.
2. Niet de functie, maar het talent bepaalt
iemands waarde.
3. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de
eigen ontwikkeling.
4. Variëteit en maatwerk zijn de nieuwe
standaard.
5. Thema’s en taken zijn leidend, niet de
grenzen van organisaties.
6. Transparantie tenzij.
7. Inspireren en sturen met behulp van collectieve ambities.
8. Digitale kennis & vaardigheden maken deel
uit van het vak van ambtenaar.
9. Werkplekken zijn toegepast op de activiteit
en ICT-ondersteuning staat altijd in dienst
van de medewerker.

de gemeente in de samenleving en andere
manieren van werken. Zo’n directe aanleiding is niet per se nodig, maar kan wel
helpen. Ook bezuinigingen of een nieuwe
volksvertegenwoordiging kunnen een
aanleiding zijn. Uiteindelijk kies je als
organisatie echter zelf wat je wilt bereiken
en hoe je dat wilt doen met de beschikbare middelen.
De rijksoverheid zit midden in een
grote afslankingsoperatie en reorganisatie, waaronder twee fusies. Vanaf het
begin was er ook een visie op Het Nieuwe
Werken vanuit het programma Ambtenaar
voor de Toekomst, waar alle secretarissengeneraal hun handtekening onder hadden
gezet. Er lag een grote kans om de reorganisatie te gebruiken om daadwerkelijk met
HNW aan de slag te gaan en een nieuwe
rijksoverheid te creëren.
Die kans hebben we echter laten lig-
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gen. Er wordt een klassieke reorganisatie
uitgerold die een enorme impact heeft
op de inrichting van de organisatie en de
mensen die er werken. Er worden duizenden mensen ontslagen en de organisatiestructuur wordt anders ingedeeld,
maar aan de manier van werken verandert
niets. De productiviteit daalt eerder door
alle onduidelijkheid en de arbeidsvreugde
neemt af door de onzekerheid. Door de
reorganisatie loopt er alleen maar energie
weg.
Het ontbreekt bij de reorganisatie aan
een goed verhaal, een strategische ambitie. Het opnieuw inrichten van een organisatiestructuur is een concrete activiteit en
daar zijn we goed in. Dat geldt ook voor
veranderingen in ICT en gebouwen. Alles
wat met bedrijfsvoering te maken heeft
kunnen we veranderen, maar zodra het
dicht bij mensen komt (werkstijl, leiderschap, organisatiecultuur), valt het stil.
Aan het eind van dit jaar loopt het
programma Het Nieuwe Werken bij het Rijk
af. Maar wat is er dan veranderd? Gebouwen hebben nieuwe tafels en stoelen,
bij sommige organisaties mag je wellicht
thuiswerken en hier en daar is er wifi.
Maar is de leiderschapsstijl veranderd?
Wordt er meer probleemgestuurd gewerkt
en minder hiërarchisch? Is de samenwerking tussen organisaties verbeterd? Is
cocreatie met burgers meer regel dan uitzondering? Is er echt iets veranderd?
Organisaties bestaan uit mensen, dus
als je organisaties echt wil veranderen,
moet je mensen laten veranderen. Dat
gebeurt niet met een beslissing van boven,
maar dat doe je door ze mee te nemen,
bij te laten dragen en zelf hun werk in te
laten richten. Hoe willen we werken? Wat
werkt voor ons het handigst? Hoe bereiken we onze doelen? Bedrijfsvoering kan
daarbij ondersteunend zijn en oplossingen
aanreiken.

eigen werkwijze bespreekbaar te maken. Maar het vraagt vooral iets van
managers. Marianne Witlox, portefeuillehouder HNW bij de rijksoverheid,
wil dan ook dat meer wordt ingezet op faciliterend management en roept
leidinggevenden op om meer vertrouwen te hebben in hun eigen beoordelingsvermogen: “Er wordt veel gedacht in regels en in belemmeringen.
Durf onderscheid te maken. Durf de ene medewerker meer ruimte te geven
omdat die het aankan en de andere niet.”
Daar ligt de echte verandering van Het Nieuwe Werken: in het handelen van medewerkers en managers en het bewustzijn dat er nieuwe manieren zijn om efficiënter en plezieriger je werk te doen.
Het einde van Het Nieuwe Werken
Alle aandacht voor Het Nieuwe Werken heeft in ieder geval geholpen
bij die bewustwording. Ons wereldbeeld is aan het veranderen. De hype is
echter doorgeschoten naar roze badjassen en bedrijven die ons willen doen
geloven dat de oplossing zit in de aanschaf van een nieuw softwareproduct
of een revolutionair concept van kantoorinrichting. Of adviesbureaus die
Het Nieuwe Werken wel even bij je komen uitrollen en de cultuurverandering implementeren.
Het Nieuwe Werken is een doel op zich geworden. De nadruk is komen
te liggen op bedrijfsvoering en het wegnemen van technische belemmeringen, maar ook zonder HNW zouden huisvesting, ICT-middelen en P&Oinzichten zich gewoon doorontwikkelen. De vraag voor HNW is juist hoe
deze ontwikkelingen elkaar beïnvloeden en kunnen versterken zodat ze
tot een werkwijze leiden die beter past bij medewerkers.
Het Nieuwe Werken is ook een vorm van navelstaren geworden. Door de
nadruk op bedrijfsvoering zijn we uit het oog verloren voor wie we eigenlijk werken. Als HNW voortvloeit uit een strategie, zoals in Molenwaard,
dan weet je waar je het voor doet. Een visie op Het Nieuwe Werken moeten
ondersteunend zijn aan je strategische visie en je beleidsdoelen. Het effect
moet merkbaar zijn in de samenleving.
Ten slotte is Het Nieuwe Werken los komen te staan van mensen.
De verantwoordelijkheid om anders te gaan werken ligt bij jouzelf, als
medewerker of als manager. Wat heb jij nodig om je werk beter te doen?
Hoe haal je het meeste uit je medewerkers? Hoe kunnen we beter samenwerken? Neem zelf initiatief en ga erover in gesprek. Werken hoe je wilt
werken, of dat nu volgens die negen principes is of niet.
Dat is waar het om gaat: Het Nieuwe Werken moet weer gewoon ‘werken’ worden. Dit is hoe een moderne organisatie functioneert. Dit is hoe
medewerkers tegenwoordig hun werk invullen. De verandering is ingezet,
maar de hype is nu voorbij. Daarom verkondigen wij het einde van Het
Nieuwe Werken. Ga het nu maar gewoon doen. Het Nieuwe Werken is het
huidige werken.

Zo’n aanpak vraagt wel iets van medewerkers om initiatief te nemen en hun
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Zonder bal
kun je niet scoren
A

ls ik vrienden en ambtenarenmoppen moet geloven, kunnen
ambtenaren niets. Ik probeer me daar,
inmiddels alweer tien jaar, weinig van
aan te trekken, vooral omdat ik meer dan
genoeg ambtenaren elke dag heel goede
dingen zie doen. Ik moet echter toegeven
dat ik een belangrijke eigenschap vaak
bij ambtenaren mis: het vermogen om te
luisteren.

David Kok
Adviseur nieuwe media
bij de gemeente Amsterdam

Sinds een jaar houd ik me nu serieus
bezig met sociale media. Wat begon met
een kleine opdracht voor een opleiding
is nu mijn dagelijkse advieswerk. Mijn
bezigheden hebben onder andere geleid
tot een onderzoek naar het gebruik
van sociale media binnen gemeenten in
Nederland: alleen aanwezig zijn op sociale
media is niet genoeg. Dat onderzoek zal
ik dit jaar, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, herhalen.
De belangrijkste conclusie uit mijn
eerste onderzoek was eigenlijk dat
gemeenten op sociale media vooral nog
aan het zenden zijn. Oftewel: we luisteren niet naar wat mensen eigenlijk op
internet over onze stad zeggen. We leven
als visueel en auditief gehandicapten in
onze eigen wereld en proberen nu onze
burgers ook via sociale media het leven
zuur te maken met berichten waar ze
misschien niet op zitten te wachten.
Gelukkig is dit een mondiaal probleem, zo blijkt uit mijn onderzoek naar
hoe steden in de wereld sociale media
inzetten. Van de 63 steden die tot op
heden vanuit de hele wereld hebben
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gereageerd geeft 95 procent aan sociale
media in te zetten als kanaal om burgers
te informeren en 92 procent om informatie te zenden. ‘Slechts’ 80 procent geeft
aan sociale media ook in te zetten om te
luisteren en vragen te beantwoorden.
Het lijkt erop dat ambtenaren burgers
eng vinden. Ik heb genoeg ambtenaren
gezien die de telefoon bijna niet durfden
op te nemen, te bang om een burger te
woord te moeten staan. Terwijl het juist
toch zo interessant zou zijn om te weten
wat zij willen.
Daarom heb ik een onderzoek gestart
naar de behoefte van de burger. De eerste
resultaten laten zien dat Twitter onder
de respondenten het kanaal is waarlangs
burgers zouden willen communiceren
met hun gemeente, met Facebook op een
goede tweede plaats. Slechts 15 procent
geeft aan geen behoefte te hebben aan
het communiceren met de gemeente via
sociale media. De burger zou vooral over
meldingen openbare ruimte en omleidingen door werkzaamheden via socialmediakanalen willen communiceren.
Zoals je zonder bal niet kunt scoren
(het Europees Kampioenschap is nog net
bezig, dus enig voetbal mag hier toch
wel terugkomen), kun je ook niet horen
zonder te luisteren. Wanneer we zowel
auditief als visueel gehandicapt blijven,
zullen we nooit als volwaardige 2.0-ambtenaren door het leven kunnen en zal
de burger ons ook nooit serieus kunnen
nemen. Ook niet via sociale media.
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Bring your own device?

Policy is een must!
Ambtenaren die hun eigen mobiele apparaat gebruiken voor
hun werk, bezorgen de ICT-manager juridische hoofdbrekens.
Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk voor schade ontstaan door
gebruik van het eigen device?
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Door Mathieu Paapst
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ring your own device (BYOD), de trend dat werknemers via hun
eigen mobiele apparaat toegang kunnen krijgen tot specifieke
bedrijfsinformatie en applicaties, is reden voor veel IT-managers om na te
denken over de juridische vragen die daarbij opdoemen: mag de werkgever beveiligingseisen stellen, hoe zit ´t met gejailbreakte apparatuur, wie
is aansprakelijk voor de aanwezigheid van illegale software op het device,
mag men een remote reset uitvoeren bij diefstal en wie moet de apparatuur eigenlijk verzekeren? De afzonderlijke beantwoording van al deze
vragen, inclusief benodigde nuanceringen, zou echter niet passen in de
beschikbare ruimte van deze column. Daarom zal ik één wat algemenere
en ook overkoepelende vraag beantwoorden: “Wie is er aansprakelijk voor
de schade die kan ontstaan bij het gebruik van mijn eigen device?” Waar
gehakt wordt, vallen immers spaanders, en er kan met het eigen device
van alles misgaan. Zo kan men het verliezen, beschadigen of het kan
gestolen worden. In het arbeidsrecht kan een werknemer een verzoek om
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vergoeding van schade stoelen op de bepaling in het Burgerlijk Wetboek
dat de werkgever en werknemer verplicht zijn zich als goed werkgever en
werknemer te gedragen (artikel 7:611 BW). Bovendien heeft de werkgever een zorgplicht om door middel van maatregelen en aanwijzingen te
voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden
schade lijdt (artikel 7:658 BW). Tenzij er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de werknemer, draait de werkgever op voor de schade.
Een ambtenaar kan volgens artikel 7:615 BW op deze bepalingen echter
geen beroep doen. Heeft de ambtenaar daardoor een ongunstiger positie in vergelijking tot de gewone werknemer? Dat is niet per definitie het
geval. Op basis van het in 2006 in de Ambtenarenwet opgenomen goed
werkgeverschap is ook de overheidswerkgever verplicht om de schade te
vergoeden die de ambtenaar lijdt, mits er geen sprake is van eigen schuld,
nalatigheid of normale slijtage. Bovendien is er ook aan de kant van
de overheidswerkgever sprake van een zorgplicht. De Centrale Raad van
Beroep, de hoogste rechter op het gebied van ambtenarenrecht, overwoog
daarover in een uitspraak (Landelijk Jurisprudentie Nummer: AB0072) het
volgende:
“Voor zover zulks niet reeds voortvloeit uit de op de ambtenaar van
toepassing zijnde rechtspositionele voorschriften heeft de ambtenaar
recht op vergoeding van de schade die hij lijdt in de uitoefening van zijn
werkzaamheden, tenzij het betrokken bestuursorgaan aantoont dat het
zijn verplichtingen is nagekomen de werkzaamheden van de ambtenaar op
zodanige wijze in te richten, alsmede voor het verrichten van die werkzaamheden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de ambtenaar in de
uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, of aantoont dat de
schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar.”
Met deze uitspraak is een extra mogelijkheid geschapen voor de ambtenaar om schade te verhalen op de werkgever en het is ook de werkgever
die moet bewijzen dat hij niet tekort is geschoten in het nakomen van
zijn zorgplichten. Wel dient de schade te zijn ontstaan in de uitoefening
van de werkzaamheden. De iPad die gestolen wordt gedurende een vakantie in Mexico valt daar bijvoorbeeld niet onder. Andersom is de ambtenaar
richting zijn werkgever nooit aansprakelijk voor de door de werkgever
geleden schade, tenzij er sprake is van opzet of verwijtbaar handelen waardoor de schade is ontstaan. Denk daarbij onder meer aan het werken met
illegale software of het jailbreaken van een device.
Die zorgplicht van de werkgever reikt uiteraard niet zover dat ieder
denkbaar risico op voorhand uitgebannen moet worden, maar eist wel
van werkgevers dat ze alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van hen
mogen worden verwacht. Zo dient de werkgever, om aan zijn zorgplicht
te voldoen, duidelijke instructies te geven over het gebruik van een eigen
device. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat hij de aansprakelijkheid voor
schade aan een device van de ambtenaar uitsluit indien deze niet zelf voor
een all-riskverzekering zal zorgdragen. Een dergelijke eis is namelijk toegestaan indien de ambtenaar niet gedwongen wordt om gebruik te maken
van een eigen device, maar het vooral een eigen vrije keuze is. Bovendien
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kunnen er in een instructie beveiligingseisen gesteld worden en voorwaarden voor
een remote reset, hetgeen bijvoorbeeld
noodzakelijk kan zijn vanwege verplichtingen op het gebied van privacy en databescherming. Daarmee heeft de werkgever
voldaan aan zijn zorgplicht terwijl het
opzettelijk door de ambtenaar negeren
van deze eisen tot gevolg kan hebben dat
de aansprakelijkheid voor schade weer op
het bord van de ambtenaar komt te liggen. Belangrijkste constatering is derhalve
dat BYOD eigenlijk niet goed mogelijk is
zonder dat daarvoor een goede en volledige instructie beschikbaar is gesteld aan de
ambtenaren. Het echte juridische gevaar
schuilt daarom vooral in het ontbreken
van een BYOD-policy.
Mr. Mathieu Paapst is docent Internetrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen
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