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Den Haag - 17, 24, 31 mei en 7 juni

Smart Cities

Mastercourse
Den Haag - xx, xx, xx, xx maand

Meer informatie op ibestuur.nl/academie
Een smart city is meer dan data en sensoren. In een smart city lossen overheid, burgers en bedrijven
sámen maatschappelijke vraagstukken op.
Deze mastercourse helpt u – bestuurder of projectleider bij gemeente, uitvoeringsorganisatie of beleidsdepartement – met een visie, doelstellingen én aanpak voor uw eigen smart city-pilot of -project.
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De bestuurlijke praktijk was tot voor kort eigenlijk redelijk
overzichtelijk: eerst is er een politiek besluit, daarna volgt wetgeving en twee jaar later
een miljoenen kostend IT-systeem voor de uitvoering. Tegenwoordig is de technologie in
de lead! De industrie ontwikkelt de ene na de andere ontwrichtende vernieuwing en de
samenleving gaat er enthousiast mee aan de haal. De overheid probeert bij te benen met
beleid en regelgeving.
Deed internet er vijftien jaar over; ‘mobiel’ is in een paar jaar tijd de norm geworden. Nu
hoeft de overheid niet voorop te lopen – ‘betrouwbaarheid door behoudendheid’ – maar de
burger wil wel mobiele diensten en de ambtenaar het gemak van anytime, anywhere. Vooral
dat anywhere valt nog niet mee. De overheid is een eilandenrijk en de departementale
grenzen zitten soms zelfs hard in de wifi-routers gebakken.

17 mei De bestuurlijke aanpak
Maarten Schurink, gem.secretaris Utrecht • ‘Hoe zet je een pilot om in blijvend resultaat? Neem politiek én burger mee in
planvorming en uitvoering.’
De praktijk in Rotterdam • Frank Vieveen, proj.manager Digitale Economie, gem. Rotterdam | Pim Stevens, proj.manager Smart
Cities, KPN. ‘De vertaalslag naar praktijk en implementatie’

Of dat nog niet genoeg is, staan we ook nog eens aan de vooravond van
de revolutie der dingen: 5G en the Internet of Things. Over een paar jaar praten miljarden
apparaten met elkaar via een netwerk dat honderden malen sneller is dan dat van vandaag.

24 mei Het stimuleren van de economie
Frank van Oort, hoogl. stedelijke ontwikkeling, EUR • ‘Field labs en proeftuinen trekken bedrijven. Robots bedreigen
banen. Hoe slim economisch te opereren in dit spanningsveld?’
De praktijk in Den Haag • Brian Benjamin, progr.manager Smart City, gem. Den Haag. ‘De gemeente moet de cruciale rol van (mede-)
investeerder en ‘launching customer’ invullen.’

31 mei Nieuwe vormen van mobiliteit
Frans Tillema, Lector Intelligente Mobiliteit, HAN • ‘Van slimme oplossingen in het OV tot zelfrijdende auto’s. Steden
werken nauw samen met andere organisaties en bedrijven.’
Mobiliteit in transitie • Marit de Jong, Connecting Mobility | Laurens Lapré, CGI. ‘Bij benutting van combinaties van nieuwe en
beproefde technologie verschuift de rol van overheden en marktpartijen.’

Wat dat ook allemaal voor ontwrichtends oplevert; het laat zich vast niet louter beveiligen
met een DigiD!
Kortom, de overheid moet dichter op de innovatie zitten zodat technologie, beleid en
regelgeving meer in evenwicht raken. Een mooi voorbeeld vindt u in het artikel over de
European Truck Platooning Challenge – in het Engels, want in het kader van het tijdelijk
Europese voorzitterschap. Vrachtwagens die met behulp van mobiele technologie in
treintjes door Europa rijden, gebruiken minder ruimte en rijden zuiniger én veiliger. Maar
dat vereist standaarden en harmonisatie van infrastructuur en wetgeving.
Als tijdelijk EU-voorzitter probeert Nederland met de andere overheden, truck-

7 juni Smart City, de contouren
Albert Meijer, hoogl. maatschappelijke innovatie, UU • ‘Wendbare Publieke Innovatie is co-creatief en gebalanceerd
omgaan met de mogelijkheden van nieuwe technologieën.’
Technologie in perspectief • Ben van Lier, director Strategy & Innovation Centric. ‘Leven, wonen, werken en produceren in netwerken
vereist een fundamentele verandering in perspectief.’

leveranciers, transportsector en wegbeheerders die obstakels te ruimen. Letterlijk door
samen op weg te gaan: learning by doing. Moeten ze natuurlijk niet de grenzen dicht
gooien, want daar helpt geen treintje tegen.
Peter Lievense

Vier avonden, o.l.v. prof. Marcel Thaens.
Van 17 tot 20 u, met eenvoudige maaltijd en borrel na.
Deelname 4 bijeenkomsten: 1150 euro, tot 18 april: 950
euro! Meer informatie op ibestuur.nl/academie

iBestuur academie is een samenwerking
van iBestuur magazine
en de Informatiemanagement Academie van PBLQ/ HEC.
Kennispartners:
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rond de nieuwe ambtenaar;
tijd voor een plan B; last van
hiërarchie en: hoe staat het
met Het Nieuwe Werken?
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Elk kwartaal als pdf via iBestuur.nl.
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nieuwsbrief in uw inbox: iBestuur.nl/
nieuwsbrief
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> Hiërarch
ie
overheid zit de
dwars

Onze privacywaakhond krijgt een
nieuwe baas. Sinds 2004 waakt Jacob
Kohnstamm over de juiste toepassing
van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hij zag de afgelopen twaalf jaar
de explosieve groei van een databerg
die steeds meer dient als grondstof
voor het verdienmodel van anderen.
Kohnstamm waarschuwt
bij zijn vertrek voor onderschatting
van de risico’s van een slordige omgang
met ‘het nieuwe geld’.

Jacob Kohnstamm en het nieuwe geld
A

ls voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens, dat
inmiddels is omgedoopt tot de Autoriteit Persoonsgegevens, ontwaart Jacob Kohnstamm soms grote risico’s voor de persoonlijke levenssfeer, ook omdat de (semi)overheid niet altijd zorgvuldig omspringt met
de aan haar toevertrouwde gegevens. Beveiliging van persoonsgegevens,
big data en ‘profiling’, medische gegevens en persoonsgegevens bij de
(digitale) overheid staan dan ook hoog op de prioriteitenlijst voor 2016.

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Weten overheden wel voldoende over wat ze wel en niet met de persoonsgegevens in hun data mogen doen?
“Mijn indruk is dat overheden maar marginaal geïnteresseerd zijn in
wat ze van de wet mogen met persoonsgegevens. Daar waar we onderzoek
doen naar de wijze waarop overheden databases beveiligen en naar de
mate waarin ze zich bewust zijn van de gevaren die schuilen achter het
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gebruik van gegevens buiten de context waarvoor ze zijn
bedoeld, zien we dat er heel weinig bewustzijn is over de
risico’s. We constateren dat er bij gemeenten ook vrij veel
mis is met de beveiliging van gegevens en met het op orde
hebben van de regels over wie wanneer en waarom gegevens
in mag zien. Daar zit overigens volgens mij niets kwaads
achter. Gemeenteambtenaren en gemeentelijke politici denken over het algemeen dat ze het beste met de mensen voor
hebben en dat zal ook vast het geval zijn, maar de wet gaat
nu juist op dit punt iets verder.”
Bij een onderzoek bij 13 gemeenten naar de beveiliging
van persoonsgegevens die met Suwinet worden uitgewisseld moest u vaststellen dat maar in twee gevallen
de zaak op orde was. Nou hebben we 390 gemeenten,
dus moeten we nu aannemen dat het hooguit bij zestig
gemeenten op orde is en bij de rest niet?
“Ik denk dat dat een reëel beeld is. Dat wordt ook in de
hand gewerkt door de decentralisaties waarbij relatief gevoelige gegevens bij gemeenten terecht komen en waarbij de
wetgever – ondanks ons advies – tot nu toe geen wettelijke
basis voor context- en domeinoverschrijdende gegevensuitwisselingen heeft gecreëerd. Als je formeel niet regelt welke
informatie gemeenten over de domeinen mogen uitwisselen,
wordt het voor gemeenten wel lastig; dan worden ze een
soort spoorzoekers als het gaat over de vraag wat ze wel en
wat ze niet mogen.”
“Mijn analyse is dat de noodzaak om het regeerakkoord
uit te voeren in financiële zin zo groot was dat daarom te
snel gehandeld is en onvoldoende is nagedacht. Het wettelijk verankeren van de mogelijkheid om domeinoverstijgend
bij gegevens te kunnen en mogen komen is over het hoofd
gezien. We hebben ook wel te horen gekregen van ambtenaren die met fraudebestrijding bezig waren die dachten
‘sodemieter op met je privacyregels’, omdat ze in een andere
database zien dat iemand met bijstand daarnaast nog veel
bezittingen heeft. Maar de wetgever heeft daar nu eenmaal
van bepaald dat je een rechtsgrond nodig hebt. Je kunt niet
lukraak met andere databases aan de gang.”
Als er maar marginale interesse is hou je die gemeenten
niet makkelijk bij de les.
“Wij kunnen een last onder dwangsom opleggen en
praten met de VNG, dat doen we ook heel intensief. Maar ik
denk dat we ook meer gebruik gaan maken van onze boetebevoegdheid om voor elkaar te krijgen dat de diensten van
gemeenten ook daadwerkelijk aan de Wet bescherming persoonsgegevens voldoen. Die boete is maximaal 820.000 euro
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per keer dat je vaststelt dat er iets mis is. Met de Europese
verordening die er aan komt wordt de boete maximaal 20
miljoen of – in het geval van ondernemingen – vier procent van de wereldwijde jaaromzet, afhankelijk van wat het
hoogst is”.
Bij een onderzoek bij negen zorginstellingen was de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs dat er
onvoldoende maatregelen waren om ervoor te zorgen dat
uitsluitend bevoegde medewerkers van ziekenhuizen, GGZinstellingen en huisartsenposten digitale patiëntendossiers
konden inzien. Het lijkt erop dat er onder elke tegel die u
optilt wat tevoorschijn komt. Geen wonder dus dat u om
vijf keer zoveel personeel hebt gevraagd om uw werk goed
te kunnen doen. Hoeveel extra mensen hebt u al gekregen? Sinds 1 januari moet u ook nog de Wet datalekken
uitvoeren.
“Ons budget is de laatste vijf á zeven jaar niet gegroeid.
Het is ongeveer 7,5 miljoen. Ik zou denken dat in een
samenleving waarin persoonsgegevens een steeds grotere rol
spelen het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens daarmee een ongeveer gelijke tred moet houden. In de laatste
vijf jaar is de hoeveelheid gegevensverwerkingen en de relevantie daarvan quadratisch gestegen. Voor het toezicht daarop doen we wat we kunnen en dat doen we ook steeds beter
door onze bevindingen en aanbevelingen te verspreiden over
de gemeenten, de ziekenhuizen en bij bedrijven waar met
grote hoeveelheden persoonsgegevens wordt gewerkt. Ik heb
goede hoop dat we die discussie uiteindelijk ook kunnen
laten landen bij de Tweede Kamer en het kabinet. Want er
zijn uiteindelijk twee mogelijkheden: je doet het erbij omdat
het moet, maar je vindt het niet relevant of het is buitengewoon relevant. En ik voorspel: de bankencrisis is met het
oude geld gemaakt door onvoldoende toezicht op financiele constructies en uiteindelijk in elkaar gedonderd. Op het
moment dat we niet zorgen voor het waarborgen van het
vertrouwen van de mensen in een heel erg door persoonsgegevens gedreven economie komt er een nieuwe crisis, maar
dan als gevolg van ondeugdelijke omgang met het nieuwe
geld; de persoonsgegevens.”

degelijk rekening gehouden met onze advisering. Bij heel veel zaken waar
wij onderzoek doen, bij de overheid of bij bedrijven, schrikt de verantwoordelijke als we langskomen en als we aangeven dat er iets niet in orde
is gaan ze als een idioot aan de slag om te proberen de zaak in orde te
maken. Er is een grote welwillendheid om er iets aan te doen. Het is niet
van: we zitten hier weloverwogen de boel te vernaggelen.”
“De drive om het conform de wet te doen is vaak nog te gering, maar
dat gaat straks wel veranderen als in 2018 de Europese privacyverordening
van kracht wordt. Overheden en bedrijven moeten dan intern een privacy waakhond aanstellen. Zo’n functionaris gegevensbescherming moet
onafhankelijk zijn, rechtstreeks toegang hebben tot eindverantwoordelijken en van binnenuit bekijken hoe het gaat met het beschermen van de
persoonsgegevens. We hebben als gezamenlijke Europese toezichthouders
op de bescherming van persoonsgegevens ontzettend veel tijd en energie
gestoken in het verkrijgen van nieuwe bevoegdheden omdat we denken

Ik denk dat we meer gebruik gaan
maken van onze boetebevoegdheid
dat persoonsgegevens daarmee eerder ‘chefsache’ worden. De gedachte dat
wij bijvoorbeeld hier in Nederland net als de politie 40 duizend ambtenaren kunnen inhuren is natuurlijk niet reëel. Meer bevoegdheden helpen
wél, net als gelijke regels in heel Europa en forse boetes.”
Als die nieuwe Europese verordening in 2018 ingaat is er zes jaar aan
discussie aan vooraf gegaan, terwijl de technologische ontwikkeling
razendsnel is doorgegaan. Toen de eerste draft verscheen moest de
smartphone nog aan zijn opmars beginnen, was de ‘cloud’ nog mistig
en had bijna niemand nog van apps gehoord. De wetgeving kan die ontwikkelingen toch gewoon niet bijhouden? Is het niet water naar de zee
dragen?
“Nee! Er is juist ontzettend veel gedaan om te zorgen dat de definities en de principes in de verordening technologieonafhankelijk zijn. Het
gekke is dat de principes geen grote wijzigingen hebben ondergaan sinds
1995. Die hebben de tand des tijds en de tand der techniek doorstaan. Er
zijn nu wel allerlei handen en voeten aan toegevoegd. Gemeenten die bijvoorbeeld via apps op grote schaal bijzondere persoonsgegevens willen verwerken, zullen verplicht zijn om een privacy impact assesment te maken,
net zoals dat twintig á dertig jaar geleden is afgesproken voor bijvoor-

Is het zuur als uw adviezen niet worden opgevolgd?
“Als je er niet tegen kan dat je advies niet wordt opgevolgd moet je geen adviseur worden. Dat zei Herman Tjeenk
Willink in een van zijn afscheidsinterviews als vicevoorzitter van de Raad van State en daar ben ik het mee eens. Het
gebeurt overigens ook niet vaak dat adviezen niet worden
opgevolgd. In meer dan de helft van de gevallen wordt wel

Nummer 18, april 2016

9

Gammel
I n

beeld de milieueffecten van gemeenteplannen. De eigen privacywaakhond
moet kijken of het kan, of het mag en of het goed is wat er gedaan wordt.
Individuen kunnen straks makkelijker naar de rechter om bijvoorbeeld
schadevergoeding te eisen in zogeheten ‘class actions’. Ook dat is een grote
verbetering.”

Ons budget is
de laatste vijf
á zeven jaar
niet gegroeid

Sinds 1 januari moeten instanties en bedrijven datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden. Wat is het beeld tot nu toe?
“In de loop van dit jaar hopen we inzicht te kunnen geven in de trends
die we daarbij zien. In de eerste twee maanden hebben we ongeveer 500
meldingen van datalekken gekregen, waarvan er nogal wat gaan over
medische gegevens. Bij ongeveer 250 zijn we nu aan het bekijken of er
actie nodig is. We kijken heel scherp of de mensen over wiens data het
gaat ook hadden moeten worden gewaarschuwd. Het is niet zo dat wij verplicht zijn op elke melding te reageren. De meldplicht is er vooral om de
verantwoordelijken bewust te maken van het feit dat ze hun huishouden
op orde moeten maken. Op het moment dat we zien dat er sprake is van
grove onzorgvuldigheid en nalatigheid bij de bescherming van gegevens
doen we alsnog onderzoek en kan er een last onder dwangsom of een
boete volgen.”
Vanuit welk publiek belang controleert u economische spelers op hun
omgang met persoonsgegevens?
“Macht gekoppeld aan persoonsgegevens kan er uiteindelijk toe leiden
dat mensen in hun individuele ontplooiing en individuele vrijheid beperkt
worden en het is een publiek belang om dat te voorkomen.”
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V e l d

Gammel Privacy
Shield
A

fgelopen maand kreeg de Europese
Commissie van de Verenigde Staten
nieuwe toezeggingen over gegevensbescherming, die de basis vormen voor een
regeling met de klinkende naam Privacy
Shield. Dit verdrag moest de herinnering aan het mislukte Safe Harbour uit
het geheugen wissen, maar lukt dat ook
daadwerkelijk?

Even een korte samenvatting: Safe
Harbour, en nu Privacy Shield, zijn een
soort certificeringsprogramma’s waarmee
bedrijven toestemming krijgen van de
Europese Commissie om data naar de VS
door te geven. Deze bedrijven hoeven
geen afzonderlijke toestemming te vragen
voor elke afzonderlijke doorgifte. Helaas
werd in de praktijk nauwelijks gecontroleerd of bedrijven zich wel aan de regels
hielden. En na de Snowden-onthullingen
over de NSA was duidelijk dat de persoonsgegevens van Europeanen helemaal niet beschermd waren in de VS. De
Oostenrijkse student Max Schrems spande
hierover een zaak aan en kreeg gelijk
van het Europese Hof. Als gevolg van
die uitspraak werd Safe Harbour nietig
verklaard.

U wordt door sommigen gezien als een ‘showstopper’
Daar begrijp ik helemaal niets van. Wij zijn er niet om de pret te
bederven. Een goeie ‘data protectie officer’ roept niet dat iets niets kan of
mag, maar die zegt: als je het zo doet kan het wel! In het merendeel van
de gevallen zeggen wij als Autoriteit dan ook: daar heb je gelijk in, maar
denk even goed na hoe je het gaat doen.”
De wereld van de persoonsgevens is de afgelopen twaalf jaar spectaculair
veranderd. Hoe ziet u de toekomst van dit dossier?
“Ik denk dat het bewustzijn over het belang van het zorgvuldig
omgaan met persoonsgegevens zal toenemen. Mijn inschatting is dat de
wal het schip zal keren omdat er nu een betere wettelijke bescherming
komt en daarmee dus ook meer mogelijkheden voor individuen om zich
tegen misbruik te verzetten. Het rumoer over de plannen voor het vermarkten van betalingsgegevens door bijvoorbeeld de ING, het elektronisch
patiëntendossier, de ov-chipkaart, de AH-bonuskaart en het rekeningrijden
laat zien dat het bewustzijn bij mensen zal toenemen en daarmee ook de
terughoudendheid om hun gegevens af te staan. Als het vertrouwen van
mensen in gegevensverwerkingen afneemt, zullen ze vaker zeggen ‘dat
wil ik niet’. Ik denk daarom dat zorgvuldige omgang met persoonsgegevens voor bedrijven een unique selling point gaat worden. Maar dan is wel
goede wetgeving en een robuuste toezichthouder nodig.”

‘t

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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De Europese Commissie stelt dat de
persoonsgegevens van Europeanen beter
beschermd zijn door de nieuwe regeling.
Maar dat is zeer de vraag. De beloftes van
de VS zijn vaag en ontberen een gedegen
wettelijke basis.
Zo zal de regering Obama de Commissie
schriftelijke verklaringen geven, maar de
juridische waarde van zulke verklaringen is onduidelijk. Ook is het niet zeker

of toekomstige presidenten zich eraan
gebonden zullen voelen. Daarnaast zullen
Europa en Amerika de data-uitwisseling
jaarlijks evalueren. Het is echter onwaarschijnlijk dat de onderzoekers toegang
krijgen tot gegevens van de Amerikaanse
inlichtingendiensten. Dit mechanisme is
dus een soort tandeloze tijger.
Ook de Ombudsman lijkt meer een doekje
tegen het bloeden. De bevoegdheden van
deze bemiddelaar zijn onduidelijk. Verder
is het twijfelachtig of deze persoon daadwerkelijk kan optreden tegen inlichtingendiensten. Bovendien zullen de meeste
mensen zich er niet bewust van zijn dat
hun gegevens door diensten als de NSA
worden gebruikt.
Als de Commissie de mislukte Safe Harbour vervangt door een even ondeugdelijke Privacy Shield-regeling, overduidelijk
onder druk van de VS en het bedrijfsleven, zal de euroscepsis alleen maar toenemen. Het risico dat ook het Privacy Shield
naar de prullenbak wordt verwezen door
het Europese Hof is levensgroot.
Bedrijven en burgers hebben juridische
zekerheid nodig. De gammele constructie
van Privacy Shield biedt die zekerheid
vooralsnog niet. Het is kwalijk dat de
Commissie bewust besluiten neemt die de
juridische toets niet kunnen doorstaan.
De Commissie moet aan de VS duidelijk
maken dat hun toezeggingen onvoldoende zijn om de Privacy Shield-regeling aan
te kunnen nemen. Een vrije stroom van
gegevens tussen EU en VS is voor beide
zijden belangrijk. De EU mag van een
belangrijke handelspartner en bondgenoot
best een grotere inspanning verlangen.
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European Truck Platooning Challenge 2016

The Netherlands
paves the way for smart lorries
Truck platooning: digitally connected lorries that drive
in ‘trains’ on European motorways. Current holder of the EU
Presidency The Netherlands strongly believes in this technology and organises the European Truck Platooning Challenge.
What is truck platooning, why do we want it and what does
realising it require from the Dutch government?

I

n the future it has to be a common sight on the motorways. Lorries
driving very closely together, digitally linked by WiFi, radar and digital
cameras. Like a cooperative adaptive cruise control, when the first lorry
brakes, its followers brake at the same time and speed. At times, a new
truck will join the convoy and automatically connects with the others. The
chauffeurs behind the leader of the train can rest or sort out paperwork
until they leave the platoon and continue their journey on their own.

By Mariëlle de Groot
Image EU Truck Platooning
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Roadmap
On April 6th, six platoons arrive at Rotterdam port, having departed
from their manufacturing locations. Their destination is the European
Platooning Challenge 2016. This is not a competition, but a joint
demonstration that to start the advancement of intelligent transport
systems and get the topic placed on the European agenda. Its purpose
is to inspire European governments, truck manufacturers, the transport
industry, knowledge institutions and stakeholders, such as the Port of
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Rotterdam Authority, to accept the challenge to enable truck platooning
on European motorways. The network surrounding truck platooning has
already drafted a Roadmap 2020, that contains the necessary steps to that
goal.

Why platooning?
There are more benefits in addition to
accessibility:
• Safer, leaves less room for human error
• Less fuel usage, therefore lower costs and lower
emission rates
• In the long term: a more efficient deployment
of drivers

Other obstacles
• There are no international standards yet to allow
lorries of different brands to communicate
• Infrastructure / traffic measures: will the platoon drive in the left lane?
• acceptance from other road users
• legal: who is responsible when things go wrong?

Dirk-Jan de Bruijn is programme director Truck Platooning Challenge
at Rijkswaterstaat, the Dutch national department of waterways and
public works. “Transport is crucial to economic growth. Transport
provides European consumers with an extensive selection of products in
the supermarket. It enables them to shop online until 11PM and receive
their goods the following day. And return forty per cent of everything
purchased shortly thereafter. If we want to make sure goods are delivered
on time, in all locations, to all parties, we must continue to support the
logistics branch.” Intelligent transport systems such as truck platooning
offer important new opportunities. “Traffic will only increase in years to
come and there is a limit to the extra tunnels, roads and lanes we can
build. The availability of the road network must therefore be organised
differently.”
Willing coalition
“Platooning is a rather a complicated issue,” says De Bruijn. Dutch
legislation has been changed to allow large-scale experiments on public
roads: after extensive testing, the Dutch Driver and Vehicle Licensing
Agency (RDW) can allow (partially) self-driving vehicles on the road. “A
successful introduction needs to be approached van een Europee nvieau.
The Netherlands alone are geographically too small for a successful
introduction of truck platooning, but when you cross Europe from north
to south, you encounter a jungle of good intentions that translate to local
and national rules and legislation. The differences between countries are
very limiting and have to be harmonised quickly. Here lie the biggest
benefits.” (For more examples of obstacles, see inset). “We work with a
so-called coalition of the willing. During the Challenge, the Netherlands,
Sweden, Denmark, Germany and Belgium make their roads available to the
platoons. It is important that future presidencies such as Finland have
joined and keep the topic on the European agenda.”
It is a complex matter that can be studied for years, but a daring
approach has been selected, says De Bruijn: “We are just going to do it
and see what hurdles have to be overcome while we’re doing it. Learning
by doing, demand driven, listening to the real-time needs of the network.
That will make it very dynamic. We are creating – as it were – a movement
that parties want to join.” This approach is unique because different
disciplines – including politics – cooperate to make smart transport a
reality. The topic now has made the political agenda, such as the one for
the Informal Transport Council on April 14th and 15th, chaired by the
Dutch minister Schultz of Infrastructure and Environment.
Potentially self-driving
During the Challenge, DAF Trucks drive to Rotterdam from the Belgian
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town of Westerlo, where the Dutch manufacturer’s factory
for axles and cabins is located. DAF has given a Truck
Platooning demonstration on Dutch roads before, together
with Dutch research institute TNO and the Rotterdam
Port Authority. Jack Martens is project manager Advanced
Technology at DAF. “Platooning is a technical reality that
we will demonstrate again on April 6th.” The manufacturers
understand the importance of the Dutch approach. “We do
not want just test-drives and demonstrations. We see the
potential for automated driving and now see platooning
potentially being applied on a large and international scale.
We can show our customers the potential in fuel savings,
especially when driving long distances.”
The market cannot implement this technology all by
itself, Martens knows. “We need the commitment of all
European truck needed, because in the future, lorries of
all brands have to be able to join a platoon. But there
governments have an important task, too. How are they
going to handle this type of technology? The Challenge
offers supervisory bodies the chance to examine their own
position. That is an interesting process and I can see steps
begin made already.”
From concept to reality
Bastiaan Krosse is programme manager Automated
Driving at TNO, research partner in the Challenge. “The
Dutch government adopting truck platooning means a great
acceleration. It is wonderful to demonstrate the technology
once, but what we really want to achieve are social and
socio-economic changes. And that requires up scaling to
the European level.” He fully supports the motto ‘learning
by doing’. “It takes the day to day reality to figure out
how everything works. There is a huge difference between
technical possibility and real vehicles functioning properly
on real roads, 24/7 and 365 days a year. Very busy traffic,
missing road demarcations, road hogs: How does the system
stay operational in all those scenarios? To discover that
requires more than a test environment.”
“The Dutch government will have to push on two
fronts simultaneously to make truck platooning a reality,”
emphasises Krosse. “One is knocking loudly on the doors
of Europe to advance harmonisation, but not wait until the
doors open. The other is working hard in its own country to
expand the smart transport dossier with actual experiences.”
Standardisation
The transport business is also enthusiastic about the
Dutch initiative. Michael Nielsen is general representative
of the International Road Transport Union (IRU) at the
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EU. “Transport companies are always looking for ways to
improve their efficiency, especially in the busy corridors.
That is why platooning has the IRU’s interest. Our role is to
make sure transporter companies can purchase and deploy
these trucks as soon as possible.” In addition to saving fuel
and improving safety, platoons offer benefits in different
deployment of drivers. “Personnel costs are thirty to forty
per cent of total transport costs. As IRU we are seriously
committed to this initiative. We would rather see this
happen tomorrow than wait twenty years.”
Nielsen strongly believes a smart transport industry
requires more courage and that the introduction of new
technology can be pushed more. Several manufacturers have
already proven the benefits. We know what steps need to
be taken.” He sees platooning as a steppingstone to selfdriving vehicles. “Platooning is a good starting point to get
vehicle-to-vehicle communication to work and to eliminate
legal and administrative obstacles.” He thinks 2020 is
feasible. “Other branches managed it. The fact that we are
able to use mobile technology on a large scale even when
we cross borders is the result of an international process of
standardisation and someone with the will and the vision to
make that a reality.”
A partner, not the owner
De Bruijn thinks learning by doing also applies to the
government itself. Working together with partners is a
different kettle of fish from its usual methods. Not in the
least because of the different mindsets within one network.
“In government, we are used to talk our way to a decision.
Our partners are often more direct. Therefore, we need
more people who are comfortable in their world. And the
other way around.” Another learning point is connected
to a new role. “At Rijkswaterstaat, the project manager
and project owner are often the same person. But in this
network, the government is just one of the partners and
not the owner.” This new role is in line with the Dutch
government’s ambitions for the ‘particatiemaatschappij’, a
society where civilians have much greater responsibility for
their own environment and their own lives. “If we want that
co-creating role, we have to gain experience in it.”
“Lastly, this technology is quite disruptive. We are on
a journey towards a new way of thinking about mobility.
We start with platooning because the technology is
relatively accessible. But we can transition to other forms
of intelligent transport. By then we will have learned to
innovate with this network of partners.”
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K I N G

Ondersteuning cruciaal bij
digitalisering
Volgens een recent uitgevoerd onderzoek van Deloitte stijgt het
digitale aanbod van gemeenten richting burgers en bedrijven, maar
volgens Ingrid Hoogstrate van VNG/KING is er desondanks nog veel
te winnen. Ook voor gemeenten. “Het is onze taak gemeenten over de
mogelijkheden te informeren en hen daarin te ondersteunen.”

M

et de Digitale Agenda 2020, die
in de Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni 2015 is vastgesteld, wordt ingezet op een collectieve
aanpak om de overheidsbrede visie op
dienstverlening te realiseren. In die
digitaliseringsslag is een belangrijke rol
weggelegd voor VNG/KING, zo schetst
Ingrid Hoogstrate, afdelingshoofd
Inzicht & Sturingsadvies binnen KING en
vanuit die hoedanigheid nauw betrokken
bij die Digitale Agenda 2020. “Daarbij zijn
drie hoofdtaken te onderscheiden. De
eerste is beïnvloeden. Daartoe behoren
onder meer de impactanalyses die wij
uitvoeren op nieuwe ontwikkelingen en
nieuwe wet- en regelgeving. Zo komt er
een Omgevingswet aan, waar een informatiekundige uitvoeringstoets op wordt
gehouden. Ook zijn wij aan het kijken of
er een uitvoeringstoets moet komen op
de Wet op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), die waarschijnlijk later
dit jaar naar de Tweede Kamer gaat. Ook
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andersom speelt het. Er komen tal van
autonome ontwikkelingen op gemeenten
af, bijvoorbeeld met betrekking tot big
en open data. Of ontwikkelingen zoals
3D-printing. Wat betekent dat nu voor de
gemeentelijke dienstverlening? Onze rol
is het duiden van die ontwikkelingen en
te kijken of je namens gemeenten daarop
invloed kunt uitoefenen.”
Ontzorgen
De tweede hoofdtaak vanuit VNG/

KING is het ontzorgen van gemeenten,
een taak die wat Ingrid Hoogstrate
betreft steeds belangrijker wordt. “De
Digitale Agenda 2020 is, na de implementatie van de grote bouwstenen zoals we
die hebben gehad bij het NUP, eigenlijk
de next step. Nu zijn we bezig om een
beweging te maken naar een puur zelfbekwame gemeente, een gemeente die zelf
in controle is. Bijvoorbeeld op het gebied
van informatie, en dan in de breedste zin
van het woord. Dat betekent technologie,

Om te kijken hoe het gesteld is met het aanbod van de digitale dienstverlening
bij Rijk en medeoverheden is eind 2015 in opdracht van BZK, onderzoek uitgevoerd
door Deloitte. Uit het onderzoek, waarbij gemeten is op 57 producten (36 voor
burgers en 21 voor ondernemers), komt onder meer naar voren dat de grootste verschuivingen in gemeenteland zich voordoen bij de groep tussen de 20.000 en 50.000
inwoners. Verder blijkt dat burgerproducten hoger scoren dan producten voor
ondernemers en is er niet één regio waar gemeenten over het algemeen heel goed of
slecht scoren.

gemeenten
maar ook data en het sturen daarop. In dat kader zie je een grote
trend van collectivisering, waarbij
het onder meer gaat om centraal
inkopen. Zoals met telefonie, dat
inmiddels centraal wordt ingekocht
voor circa driehonderd gemeenten. Dat
geldt ook voor bijvoorbeeld standaardafspraken met leveranciers, het versterken
van opdrachtgeverschap en standaard
inkoopvoorwaarden. Het is een manier
om aan de achterkant steeds minder zelf
te doen en steeds meer gezamenlijk.”
Integraal onderdeel
Versterken is de derde lijn waar VNG/
KING zich richting gemeenten mee bezighoudt, waarbij het onder meer draait om
de vraag hoe je als gemeente al de dingen
die op je afkomen in je eigen gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening
kunt integreren. “Daarbij wordt onder
andere gebruikgemaakt van monitoring
en sturingsinformatie, waarmee gemeenten kunnen beoordelen hoe zij er voor
staan als het gaat om bedrijfsvoering en
dienstverlening, daar eventueel op kunnen sturen, maar ook een vergelijking
kunnen maken met andere gemeenten.
Waar wij momenteel erg op inzetten is dat
bestuurders, gemeentesecretarissen en
directeuren van gemeenten zich bewust
zijn van het feit dat informatie niet meer
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een
dingetje is van
de informatiemanager, maar een integraal onderdeel is van hun eigen dossier
en verantwoordelijkheid en dús iets is om
gemeentebreed op te pakken. Natuurlijk
gaat digitalisering over zaken als privacy
en veiligheid, maar ook over hoe je democratische processen en participatie organiseert en hoe je de juridische processen
inricht.”
Overheid 360°
De ambities van de Digitale Agenda
vormen ook de rode draad van Overheid
360°. Thema van het congres is ‘Informatiesamenleving 2020 – de kracht van
informatie’. Vanuit VNG/KING zijn er
tijdens Overheid 360° onder meer sessies
over hoe gemeenten zich voorbereiden
op een klantgerichte dienstverlening in
2020; over de ambities van gemeenten

als
het
gaat
om de
Digitale
Agenda 2020
en wat zij voor ogen
hebben om de dienstverlening aan burgers en ondernemers
te verbeteren; over het opstarten en
uitvoeren van gezamenlijk innovatieve
projecten met behulp van de Pilotstarter;
over collectief inkopen, bijvoorbeeld als
het gaat om telefonie; over het (meer)
gebruikmaken van de waarde van open en
big data; en over hoe gemeenten kunnen
aanhaken als het gaat om de komende
Omgevingswet.

Overheid 360°, dat zich richt op
bestuurders, beleidsmedewerkers,
specialisten en uitvoerend ambtenaren
van gemeenten, overheden en publieke
organisaties, vindt plaats op woensdag
20 en donderdag 21 april in Media Plaza
in Utrecht. Meer informatie: www.overheid360.nl.
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Door Jan Willem Duijzer
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Jan Willem Duijzer is niet
langer CIO van de gemeente
Den Haag; hij werd onlangs
directeur bedrijfsvoering
en informatisering bij de
Tweede Kamer.
Voor hem een
goede aanleiding om zijn
ervaringen als
overheids-CIO
te verwoorden in zeven
adviezen.

n g e ove r
A

ls je weinig tijd hebt kun je de
kwaliteit van een organisatie meten
met twee simpele indicatoren: de kwaliteit
van de koffie en de opleidingsinvesteringen.
Proef de koffie en vraag een paar medewerkers
wat ze het afgelopen jaar aan opleiding hebben
gedaan en je weet al heel wat.
Over koffie ga ik het hier niet hebben, maar
wel over opleiding. Binnen delen van de overheid
bestaat er een soort onuitgesproken ‘verzet’ tegen
het opleiden van medewerkers, dat als overbodige
luxe gezien wordt. Een luxe waarvoor liefst zo weinig
mogelijk geld wordt uitgetrokken. Vooral binnen het
‘informatie’- of ‘ICT’-domein van de overheid wringt dat,
omdat juist daar de noodzaak om bij te blijven groot is.
Technologie, strategie, ‘tools’, ontwikkel- en beheermethoden veranderen zo snel en soms zo ingrijpend dat een grote
opleidingsinspanning gerechtvaardigd is. Mijn eerste ‘tip aan
een jonge CIO’ is om de ontwikkeling van de ICT-medewerkers
de hoogste prioriteit te geven. Terugkijkend op zeven jaar CIO
zijn bij de overheid – twee jaar bij een ministerie en vijf jaar bij
de gemeente Den Haag – geef ik aansluitend nog zes andere tips

Van Den Haag naar
‘Den Haag’

Jan Willem Duijzer: “Informatisering
is geen hobby, maar een hoogwaardig
vak, dat naast persoonlijke vaardigheden ook serieuze training en scholing
vraagt.”

heids- C IO
mee. Het verhaal is geen persoonlijke successtory. Sommige tips heb ik
zelf toegepast, andere niet. Die hád ik moeten toepassen!

Tip 1 Investeer in mensen
Investeren in eigen personeel staat bij de overheid hoog in het vaandel, maar krijgt nog te weinig handen en voeten, vind ik. Mijn ervaring
is dat het medewerkersbestand van het ICT-domein bij de overheid een
soort vreemdelingenlegioen is. Je treft er zwemleraren aan, maar ook
oud-studenten Italiaans, HTS-ers en historici. Onder hen zijn te weinig
geschoolde ICT-ers. En hoe boeiend die diversiteit van het personeel ook
is, het vakgebied vraagt om gedegen geschoold personeel. Van technisch
beheerders en beveiligingsexperts verwachten we dat ze specifiek opgeleid
en gecertificeerd zijn, maar vaak zijn ze dat niet. Functioneel beheerder,
informatieadviseur, ICT-architect en projectleider zijn functies die iedereen
lijkt te kunnen uitoefenen, maar ik vind van niet. Informatisering is geen
hobby, maar een hoogwaardig vak. In de I-visie van de gemeente Den Haag
is opgenomen dat relevant HBO-niveau een minimum-vereiste is voor alle
toekomstige ICT-medewerkers. Ik denk dat dit voor de hele overheid zou
moeten gelden.
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Per 1 februari is de Haagse
gemeente-CIO Jan Willem Duijzer
vertrokken naar de Tweede Kamer
om daar directeur bedrijfsvoering en
informatisering te worden. Duijzer
noemt zijn bijna vijfjarig CIO-schap
‘tot nu tot mijn leukste én zwaarste
baan’, vanwege de grote operationele verantwoordelijkheid voor alle
gemeentelijke systemen. “Ik heb dat
wel als pittig ervaren. Je zit dicht
tegen het primaire proces aan: de
website, bijstandssystemen, noem
maar op.” Duijzer constateert dat een
grote gemeente met veel meer systemen te maken heeft dan bijvoorbeeld
een organisatie als de Belastingdienst. Maar er is ook een ander verschil. “Je bent bij een gemeente in
hoge mate afhankelijk van systemen
in ketens van andere partijen en de
informatie daaruit. Gemeenten zijn
daardoor niet echt bij machte hun
eigen werkelijkheid te creëren.”
Het besef van het belang van het
landelijke stelsel van overheids-ITvoorzieningen is wel toegenomen.
“Vijf jaar geleden waren we nog maar
nauwelijks aangesloten op DigiD, met
als houding ‘eerst zien wat het wordt’.
Dat is volledig ongeslagen naar de
acceptatie dat we van dat soort voorzieningen afhankelijk zijn.”
Bij de Tweede Kamer is het qua
ICT wat eenvoudiger. “In termen van
ICT zijn het parlementaire informatiesysteem, het verslagsysteem en de
website bij elkaar minder ingewikkeld dan de systemen van de gemeente. Maar de performance- en beveiligingseisen zullen zeer hoog zijn.”
Daarnaast heeft hij te maken met de
komende tijdelijke verhuizing van de
Tweede Kamer.
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Tip 2 Maak een plan
Dit lijkt een inkoppertje, maar is het niet. Veel overheidsorganisaties hebben op het gebied van informatie en
ICT geen plan; geen vastgestelde strategie, geen doelen,
geen prioriteiten. Ze richten zich doorgaans op de hen wettelijk opgedragen taken. Bedrijfsvoering en ICT ondersteunen de uitvoering daarvan en krijgen van nature weinig zelfstandige aandacht. Mijn tip is om als CIO die aandacht zelf
te organiseren, door (meerjarige) doelen te stellen en prioriteiten te bepalen. Dat helpt je om intern binnen het ICTdomein de koers te bespreken, bijvoorbeeld over techniek en
infrastructuur of over sourcing en beheer, en het helpt om
het gesprek met de ‘business’ en het bestuur te voeren. Wat
zijn hun prioriteiten? Het helpt ook bij het organiseren van
commitment, verwachtingen en normen, bijvoorbeeld op het
gebied van continuïteit en beveiliging. Het maken van een
plan voorkomt ten slotte dat je bij problemen opeens crisisen aanvalsplannen moet gaan maken.

toe. Een CIO bij de overheid opereert per definitie in een
bovengemeentelijke, overheidsbrede context.
Om je lokale gebruikers goed te helpen moet je je
governance op die context laten aansluiten. Op microniveau, binnen je eigen organisatie, geldt hetzelfde. Voor
een directeur HRM of voor een CFO is het organisatiemodel
doorgaans richtinggevend voor de organisatie van overleg
en besluitvorming, voor de interne besturing. Als CIO mag je
daar wel wat gereserveerder tegenover staan. ICT-systemen
hebben een eigen dynamiek. Ze gaan dwars door interne
organisatiegrenzen heen en richten zich (gelukkig) meer
naar de maatschappelijke dynamiek dan naar de interne
organisatiestructuur.

Tip 4 Hou van je klanten,
je beheerders en je
projectleiders

Tip 5 Let op de details
Helaas, ICT is een jong, nog onvolwassen vakgebied en
‘the devil is in the detail’. Contracten van ICT-leveranciers
bevatten soms opmerkelijke vrijwaringen en producten van
gerenommeerde bedrijven zijn niet zelden gebrekkig en
voldoen soms niet aan vakmatige basiseisen. Let wel: dit
geldt echt niet alleen voor bedrijven uit het overheidsdomein zoals Centric of PinkRoccade. Het is ook van toepassing op bedrijven als Microsoft en Oracle. Als CIO moet je
een wantrouwende en onderzoekende geest hebben. Zelfs
nationale instituties, zoals KING, Logius en het Forum
Standaardisatie verdienen kritische aandacht.
Geloof niet alles wat je hoort en leest. Als iedereen binnen je organisatie meent dat de aanwezige PC’s verouderd
en traag zijn, bedenk dan dat de oorzaken van die traagheid legio kunnen zijn en meestal niet bij de PC’s liggen,
maar bijvoorbeeld bij de kwaliteit van applicaties of de
verbindingen.

Heb persoonlijke aandacht voor de mensen achter je ICTsystemen (applicaties) en je projecten. Ik heb de Reken-

Als CIO moet je een wantrouwende en
onderzoekende geest hebben
Tip 3 Organiseer je eigen
governance
Besef dat de gewenste ICT-organisatie van de overheid
niet harmonieert met de bestuurlijke organisatie van de
overheid, zowel op macro- als op microniveau. Bijna vier
jaar geleden heb ik al gezegd dat Thorbecke ‘weinig verstand
van ICT’ had, maar dat we bij de organisatie van de ICT van
de overheid toch het spoor van Thorbecke’s staatsinrichting
gekozen hebben. Ik vind het leuk om te zien dat deze uitspraak navolging gekregen heeft, tot aan de Digicommissaris

20

kamerrapporten over grote ICT-projecten niet van a tot z
gelezen. Evenmin de 800 pagina’s dikke rapportage van de
commissie-Elias. Maar de hoofdboodschap van deze belangrijke onderzoeken ken ik en deel ik: besturing, verantwoordelijksverdeling en toezicht moeten beter. Wat ik er aan
toevoeg is het vereiste van belangstelling en persoonlijke
aandacht. Een opdrachtgever moet een goede band met zijn
projectleider hebben en een projectleider een dito band met
zijn gebruikers (klanten). Dat is net zo belangrijk als formele opdrachten, rapportages en evaluaties. Misschien wel
belangrijker. Ik zeg dat niet zomaar. De spraakverwarring
tussen ICT-ers en hun opdrachtgevers is bijna spreekwoordelijk. Maar ook ICT-ers onderling weten van wanten.

intens. Van een CIO vraagt dat het vermogen om goede relaties te onderhouden, maar tegelijk om afstand te houden. Je
kunt niet genoeg vrienden maken in je leven, maar doe het
als CIO niet bij je leveranciers.

Tip 7 Creëer één waarheid, ‘a
single point of truth’
Gevolg van de onvolwassenheid van het vakgebied en
van de snelle veranderingen is dat de ‘boekhouding’ van de
interne ICT van de organisatie doorgaans niet op orde is.
Overzicht van applicaties, projecten, leveranciers, medewerkers en kosten is moeilijk te krijgen. Laat staan dat je een
goed zicht hebt op kritieke systemen, op belangrijke projecten, op vakbekwaamheid en op baten. Mijn advies is om op
essentiële punten één waarheid te creëren. Te beginnen met
applicaties en projecten. Zonder dat overzicht, al is het maar
op hoofdlijnen, loop je het risico dat je de waan van de dag
gaat volgen.

Veel overheidsorganisaties hebben op
het gebied van ICT geen plan
Tip 6 Houd afstand tot ICTleveranciers
De afgelopen jaren is er in de media veel aandacht
besteed aan het falen van grote ICT-projecten en aan de rol
van grote ICT-leveranciers daarbij. Maar ik wil de jonge CIO
ook waarschuwen voor de kleine ICT-leveranciers. Heerlijk
om mee te werken, soms: innovatief, dynamisch en snel.
Maar soms ook onprofessioneel en gedomineerd door de
‘grondlegger/eigenaar’ – en daar dus erg afhankelijk van.
ICT zit dicht ‘op de huid’ van organisaties en de samenwerking met ICT-bedrijven is daardoor ook soms diepgaand en
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Ten slotte: geen tip, maar een laatste opmerking. Een
klassiek thema bij de CIO-positionering is aan wie je ‘rapporteert’. In heel wat rapporten zijn daar uitvoerige analyses
aan gewijd. Rapporteer je aan de CFO – in veel grote ondernemingen is dat de situatie – of aan de CEO? Maak je deel
uit van het hoogste besturingsorgaan? Ik heb geleerd om me
daar niet druk over te maken. Waar je je wel druk over moet
maken is je informatie- en kennispositie en je adviesrecht.
In gewoon Nederlands: een CIO moet zich met alle ICT in de
organisatie kunnen bemoeien en moet overal wat van (kunnen) vinden. In mijn ogen is die positie vergelijkbaar met de
CFO. Die is aanspreekbaar op alle geldzaken van een organisatie en hij kan en moet erover adviseren en rapporteren.
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p a r t n e r

E v e r e s t

Hoe IT bijdraagt aan
de zorg voor
D

e William Schrikker Groep (WSG) wilde haar processen
eenduidiger inrichten, intuïtiever ondersteunen, de
administratieve lasten verlagen en vooral haar medewerkers
maximale ondersteuning bieden. Stuk voor stuk ambitieuze
doelen. Door de introductie van een nieuw systeem van Everest
en de intensieve technische en inhoudelijke samenwerking
tussen de WSG en Everest werden die doelstellingen werkelijkheid. Het systeem ondersteunt medewerkers van de WSG bij het
maken van een plan van aanpak voor de begeleiding van gezinnen en kinderen. Door het toepassen van intelligente technologie kan de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming
en jeugdreclassering zich nog beter focussen op waar haar hart
en expertise ligt: het bieden van gespecialiseerde begeleiding
aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische
ziekte en/of aan kinderen van ouders met een beperking.
Primair proces
Jeugdzorgprofessionals optimale ondersteuning bieden in
het opstellen van een plan van aanpak, zodat zij altijd planmatig
en accuraat begeleiding kunnen bieden. Dat is de taak van het
nieuwe systeem van de WSG. Het komen tot een plan van aanpak
is een complexe aangelegenheid, waar kennis en expertise voor
nodig is. Plannen van aanpak zijn altijd op maat voor dít kind in
dít gezin. Door eerdere ervaringen met dynamische oplossingen op basis van het softwareplatform Blueriq, ontwikkeld door
Everest, koos de WSG voor deze ICT-dienstverlener. Mede omdat
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Everest ondersteunt bij het adviseren van de organisatie, de
business-requirements analyseert en deze vertaalt naar werkbare producten. Het resultaat van deze samenwerking is een
intelligent systeem voor het primaire proces voor het opstellen
van een plan van aanpak, waarbij de professionaliteit van de
jeugdzorgprofessional leidend is.
Motor van de organisatie
Plannen van aanpak hebben als doel om in partnerschap en
samenwerking met het kind, de ouders en het netwerk, inzicht
te krijgen in de opvoedsituatie en ontwikkeling van het kind en
het gezin. Met dat inzicht zijn doelen te stellen om de situatie
te verbeteren, die vervolgens worden aangevuld met een advies
over middelen en na verloop van tijd geëvalueerd, om er vervolgens weer verder op te acteren. Bij al deze activiteiten worden
gebruikt de WSG nu het nieuwe systeem. Dat ondersteunt jeugdzorgprofessionals op intuïtieve wijze bij online aanvraag-, en
mutatieprocessen met slimme invulhulpen en geautomatiseerde
afleidingen. Na elke invoer trekt het systeem zijn conclusies en
worden vervolgens alleen nog relevante invoervelden getoond.
Informatie hoeft slechts eenmaal ingevoerd te worden, waarna
het op alle benodigde plekken wordt hergebruikt. Ook zijn
relaties tussen gegevensverzamelingen en documenten aan te
brengen. Het systeem maakt daarbij direct duidelijk welke informatie of documenten er nog ontbreken. Verder is er een koppeling gerealiseerd met onder andere het Document Management

kwetsbare jongeren

Foto: Dreamstime

Het nieuwe intelligente systeem van de William Schrikker
Groep ondersteunt jeugdzorgprofessionals bij het
opstellen van een plan van aanpak. Daarmee besparen ze
gemiddeld zo’n anderhalf uur per plan.

Systeem, waardoor informatie uit het systeem en de door het
systeem gegenereerde documenten automatisch in het desbetreffende dossier terecht komen. Veranderingen in het beleid en
de methodiek kunnen snel verwerkt worden, doordat de consequenties van die wijzigingen direct te herleiden zijn.

Een greep uit de behaalde
resultaten bij
de William Schrikker Groep

Dynamiek, kennis én IT
Jeugdzorgprofessionals van de WSG hebben dagelijks te
maken met complexe opvoedsituaties. Geen situatie is hetzelfde.
Men werkt daarom met een gestandaardiseerde werkwijze die
men op maat uitvoert voor elke specifieke situatie. Is het mogelijk om een generieke werkwijze te automatiseren en toch steeds
weer een aanpak op maat te bieden aan kinderen en ouders,
zodanig dat jeugdzorgprofessionals optimaal worden ondersteund? Waarbij de professionele blik van professionals voorop
staat, zonder dat de processen en het systeem te complex worden? Die vragen stelde de WSG zichzelf alvorens een IT-partner
te zoeken voor een nieuw systeem. Intussen is het nieuwe systeem ruim een jaar in gebruik. Automatiseren is dus inderdaad
mogelijk, ook als het gaat om een complexe werkwijze, verschillende werksoorten, juridische kaders en specialistische kennis.
De resultaten die de WSG met het nieuwe systeem boekt, laten
zien dat dynamiek, kennis en een IT uitstekend hand in hand
kunnen gaan. Het gezamenlijke proces van modelleren door
jeugdzorgprofessionals van de WSG en professionals van Everest
is een belangrijke succesfactor gebleken.

• Jeugdzorgprofessionals besparen gemiddeld zo’n anderhalf
uur tijd bij het ontwikkelen en samenstellen van een plan van
aanpak;
• De WSG kent nu een uniforme informatievergaring en outputcreatie voor alle jeugdzorgprofessionals ;
• De administratieve lasten voor de jeugdzorgprofessionals van
de WSG zijn aanzienlijk verminderd;
• Het proces rondom de totstandkoming van het plan van aanpak is nu volledig eenduidig tussen de verschillende werksoorten ondertoezichtstelling, voogdij, jeugdreclassering en begeleiding zonder juridische maatregel;
• Tussen de verschillende werksoorten is nu zo maximaal mogelijke eenduidigheid gecreëerd, met behoud van het specialisme van de werksoort.
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Meer weten?
Wilt u meer lezen over de samenwerking tussen de William
Schrikker Groep en Everest? Download de case study op
www.everest.nl/klantcases.
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p a r t n e r

P i n k R o c c a d e

Begin 2014 verhuisde ik naar mijn huidige
woonplaats. Vlak daarvoor had ik de Berichtenbox
van MijnOverheid geactiveerd, waardoor ik digitaal
berichten kon ontvangen van de overheid. De
Belastingdienst stuurde me vanaf dat moment via de
Berichtenbox berichten over mijn toeslagen en van
de RDW kreeg ik herinneringen dat mijn auto aan
de beurt was voor de APK. Maar tot mijn positieve
verrassing maakte ook mijn nieuwe gemeente al
gebruik van de Berichtenbox en kwamen mijn gemeentelijke belastingaanslagen
ook digitaal binnen. Vanuit mijn eigen Berichtenbox bekeken is er sindsdien niets
veranderd, maar schijn bedriegt.
Door Thibault Kroonen

Wat MijnOverheid voor
Op dit moment staat de Berichtenbox volop in de schijnwerpers. Logius besteedt veel aandacht aan de doorontwikkeling
ervan en de campagne van de Belastingdienst zorgt voor een
extra impuls wat betreft het aantal gebruikers. Uitgesmeerd
over 2016 en 2017 zal de Belastingdienst volledig overgaan
naar digitale communicatie via de Berichtenbox. De traditionele brievenpost zal meer en meer van het toneel verdwijnen.
Het aantal burgers met een geactiveerde Berichtenbox zal door
deze ontwikkeling explosief toenemen. Het begin van deze
toename kunnen we nu al zien; het aantal actieve Berichtenboxgebruikers staat momenteel op ruim 3,7 miljoen burgers. Een
stijging van bijna twee miljoen ten opzichte van juli 2015. Voor
gemeenten is dit hét moment om over te gaan op deze digitale
berichtenservice.
Eén account, één wachtwoord
Vanuit de overheid bezien is de Berichtenbox het enige juridisch correcte alternatief voor de briefpost, met een wettelijk
vastgelegde gegarandeerde aflevering. Daarnaast is de Berichtenbox dé manier om als gemeente invulling te geven aan de
digitalisering en verbetering van de dienstverlening volgens het
programma Digitaal 2017 en de Digitale Agenda 2020. Daarbo-
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venop komt dat ik het als burger bijzonder aantrekkelijk vind om
één centrale digitale inbox te hebben, waarop al mijn communicatie vanuit de overheid binnenkomt. Iedereen herkent wel hoe
vervelend het kan zijn om tientallen accounts en wachtwoorden
te moeten onthouden. En het laatste waar ik op zit te wachten,
is dat ik er bij een toekomstige verhuizing een nieuw account
voor een gemeentelijke PIP-website (Persoonlijke Internet
Pagina) bij krijg.
Alleen aansluiten is niet genoeg
We hebben echter nog een lange weg te gaan om het volledige potentieel van de Berichtenbox te benutten. De aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox is pas de beginstap om deze
win-win voor overheid en burger te bereiken. We zijn er pas als
er uiteindelijk geen enkele briefpost vanuit de overheid meer
op mijn deurmat valt. Momenteel is bij het grootste deel van de
111 gemeenten die een MijnOverheid Berichtenbox-aansluiting
hebben pas één proces gedigitaliseerd. Daarom is het belangrijk dat gemeenten verder denken dan alleen het eerste proces.
Inventariseer alle uitgaande communicatiestromen richting de
burger, deel deze stromen op in behapbare stukken en maak een
plan om stap voor stap alle stromen te digitaliseren. Van brief-

gemeenten kan betekenen
post naar Berichtenbox. Applicatiekoppelingen kunnen in dit
geval niet alles afdekken, omdat lang niet alle processen waarbij
communicatiestromen richting de burger plaatsvinden werken
met een gekoppelde domeinapplicatie.
Vaarwel briefpapier en postzegel
Elke gedigitaliseerde communicatiestroom is een stap voorwaarts in duurzaamheid en kostenbesparing. Met de Berichtenbox kan iedere gemeente haar inwoners snel en papierloos op
de hoogte brengen van onder andere inbraken, een opgebroken
straat of een verlopen paspoort. En dat zonder kosten voor
de aanschaf van enveloppen, briefpapier en postzegels. Het
personeel dat voorheen uren bezig was om enveloppen dicht te
plakken, kun je daardoor veel effectiever en servicegerichter
inzetten. Bijvoorbeeld bij het helpen van inwoners die vragen
hebben over hun ozb-aanslag of de geplande aanleg van extra
parkeerplaatsen in hun straat. Oftewel: betere dienstverlening
richting je inwoners.

belastingaangifte doen we digitaal, we kopen onze kleding en
schoenen via webshops en bankzaken regelen we steeds vaker
met onze tablet of smartphone. De Belastingdienst zal dit jaar
alle belastingplichtigen en toeslaggerechtigden via de Berichtenbox aanschrijven. Dat houdt in dat straks minstens tachtig
procent van de Nederlanders op die manier bereikbaar zal zijn.
Al die Nederlanders zijn straks met één druk op de knop te benaderen door gemeenten. Ter illustratie: een gemeente in NoordHolland heeft in 2015 een proef gedaan met communicatie via
de Berichtenbox. Hoewel maar zeven procent van de inwoners
de Berichtenbox op dat moment had geactiveerd, bleken de
besparingen dusdanig hoog dat de investering al was terugverdiend. Een beter argument om als gemeente over te stappen op
de Berichtenbox, is er volgens mij niet. Want het is prachtig dat
de aanslag voor de hondenbelasting in mijn Berichtenbox staat,
maar de volgende stap is dat ook de updates over de uitgebreide
wegwerkzaamheden in mijn wijk niet meer in mijn brievenbus
belanden, maar in mijn Berichtenbox.

Webshops en banken als voorbeeld
Los van alle praktische voordelen past communiceren via
de Berichtenbox ook bij de tijd waarin we leven. Onze jaarlijkse

Thibault Kroonen is Architect Informatievoorziening bij
PinkRoccade Local Government
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leuker
V a n

H e e s

Gemeenten kunnen
het leuker maken
H

et systeem van de Belastingdienst loopt vast; leuker kunnen
we het niet maken. De belastingbetaler
kan zijn geluk niet op met de faciliteiten
van de overheid. Een invuloefening is
prettig om maar achter de rug te hebben, zo lijken veel mensen te denken.
Dat getuigt van een goede houding; snel
aan de slag. De overheid wil op veel meer
terreinen gebruik maken van de zelfwerkzaamheid van burgers en dat op een
moderne manier faciliteren. Dan moeten
de kinderziektes er natuurlijk wel uit
zijn. We vergeven de Belastingdienst deze
aanloopproblemen wel. Het wordt steeds
beter en als er problemen zijn dan mogen
we wat later de aangifte indienen en dat
vinden we gewoon leuk.

Marijke van Hees
Zelfstandig ondernemer en
raadslid Enschede
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Bij de afrekeningen van Probleem
Gebonden Budgetten (PGB’s) gaat het
ook niet vlekkeloos; kennelijk is het zeer
complex. Het lukt maar niet om mensen op tijd uit te betalen. De geknipte
uitvoering over meerdere budgetten van
gemeenten, verzekeraars, zorgloketten en de particulieren zelf leidt tot een
moeizame exercitie als het om betalen
gaat. Mensen met chronische handicaps
hebben het stuur niet in handen. De systemen falen. Hier is het geduld bij velen
inmiddels op en dat is begrijpelijk, want
het gaat gewoon om op tijd betalen. Als
burgers dat aan de overheid moeten doen
dan is er ook geen clementie bij het overschrijden van betaaltermijnen; niet leuk
maar wel terecht.

We zitten midden in een herinrichting van onze maatschappij en midden in
een verandering van systemen en raken
gewend aan nieuwe werkwijzen. Zo delen
steeds meer mensen via allerlei applicaties belangrijke persoonlijke informatie
en werken ze in professioneel ingerichte
digitale werkplaatsen. Werkgevers en de
overheid verwachten digitale zelfstandigheid. Hoe ver is dat inmiddels geregeld
bij andere kwesties rond informatie die
uw persoonlijke belangen aangaan?
Ik werd afgelopen week aan het denken gezet over de gevolgen van faillissementen van winkels als V&D voor de
gegevens van personeelsleden. Krijgen
die medewerkers hun personeelsgegevens
mee? Is het nog steeds normaal dat een
werkgever gegevens over medewerkers
vastlegt? Wil jijzelf het stuur van je loopbaandossier in handen krijgen? Je geeft
je werkgever toestemming om iets in je
dossier te stoppen of te raadplegen. In de
sociale media heet dat ‘delen’. Een basis
voor het zelfstandig bijhouden van jouw
loopbaan via allerlei apps die zicht geven
op jouw leven lang werken en leren. Dat
is echt kantelen.
En de digitale innovatie gaat natuurlijk veel verder dan een dossier beheren.
Koppeling van data kan ondersteuning
bieden bij carrièreverloop, competentieontwikkeling en opleidingskeuzes. Tijd
voor gemeenten als innovatieve werkgevers om samen het goede voorbeeld
te geven. Gemeenten kunnen het echt
leuker maken!
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We boeken echt vooruitgang
met de e-overheid, poneerde
minister Ronald Plasterk
tijdens de opening van het
iBestuur congres. Maar
fundamentele zaken gaan
niet goed, riposteerde
Digicommissaris Bas Eenhoorn.
Financiering, sturing en
samenwerking moeten beter.
Freek Blankena

M

inister Ronald Plasterk begon
zijn speech ‘als minister verantwoordelijk voor de digitale overheid’
met een schets van de vooruitgang die
is geboekt, onder andere met het aantal
malen dat is ingelogd op via DigiD (200
miljoen keer) en op Ondernemersplein.
nl (6,2 miljoen). “De doelstellingen van
Digitaal 2017 komen dichterbij.”
Digicommissaris Bas Eenhoorn haakte
later vooral expliciet in op het begin van
Plasterks speech: “Ik ben ontzettend blij
dat door de minister van BZK is gezegd
dat hij de minister van de digitale overheid is. U weet: ik ben een groot voorstander van een informatieminister. Toen
hij dat zei, sloeg mijn hart even een slagje
over.” Eenhoorn ziet graag een minister
“met bevoegdheden én budgetten waardoor hij richting kan geven, regie voeren,
stimuleren, aanjagen.”
Net als Plasterk benadrukte Eenhoorn
het belang van het centraal stellen van
degene ‘voor wie we het doen’, de burger.
Dat gaat in de praktijk nog niet helemaal
zoals het moet. Hij noemt de Berichtenbox als voorbeeld, waar reageren niet
mogelijk is. “Dat gaat natuurlijk niet. We
hebben dingen nodig die interactief zijn.
Die kloof moet minder.”

Vooruitgang met kanttekeningen

Civil servant
Constantijn van Oranje-Nassau,
adviseur van de Europese Commissie, was
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Explosieve toename digitale communicatie

Stap nu over op de Berichtenbox
Op dit moment staat de Berichtenbox volop in de

staat momenteel op ruim 3,7 miljoen burgers. Een stijging van

schijnwerpers. Logius besteedt veel aandacht aan de

bijna twee miljoen ten opzichte van juli 2015. Voor gemeenten

doorontwikkeling ervan en de campagne van de Belasting-

is dit hét moment om over te gaan op deze digitale

dienst zorgt voor een extra impuls wat betreft het aantal

berichtenservice. Elke gedigitaliseerde communicatiestroom

gebruikers. Uitgesmeerd over 2016 en 2017 zal de Belasting-

is een stap voorwaarts in duurzaamheid en kostenbesparing.

dienst volledig overgaan naar digitale communicatie via de
Berichtenbox. De traditionele brievenpost zal meer en meer

Meer informatie

van het toneel verdwijnen. Het aantal burgers met een

Benieuwd welke besparing dit voor uw gemeente kan

geactiveerde Berichtenbox zal door deze ontwikkeling

opleveren? Neem contact op met Thibault Kroonen,

explosief toenemen. Het begin van deze toename kunnen

Architect Informatievoorziening, via

we nu al zien; het aantal actieve Berichtenbox-gebruikers

Thibault.kroonen@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Innoveren doe je samen

ook iets minder positief naar aanleiding
van zijn ervaringen met de overheid.
Hij moest onlangs voor een vergunningaanvraag drie keer dezelfde gegevens
invullen. “Dat moet toch beter kunnen.”
De overheid zit te vast in haar eigen processen, meent hij. De term ‘civil servant’
heeft dan ook zijn voorkeur boven de
term ambtenaar. “Het gaat om dienstbaar zijn aan de burger.” Hij gaf vanuit
zijn Brusselse ervaringen een aantal
adviezen mee:
hou het simpel, denk vanuit de
klant, gebruik de slimme mensen van
buiten, wees dienstbaar, durf jezelf te
laten evalueren, experimenteer en test
steeds. En tot slot: vind de innovaties en
stimuleer ze daar waar ze ontstaan. “Als
je een smart overheid wilt zijn, moet je daar niet alleen maar
over praten.”
Eenhoorn zei blij te zijn met twee speeches “die ons een
stapje verder helpen in het denken over de digitale overheid. De
indruk die ik had is dat het toch wel heel erg gericht was op die
overheid zelf, namelijk ‘wij gaan papier vervangen door iets wat
digitaal is’. Zo werkt het tot nu toe.”
Drie drempels
De Digicommissaris ziet drie grote drempels voor een goede
uitvoering van zijn opdracht. “Mijn grote frustratie is dat er
geen budgettering is geregeld.” Daar was Eenhoorn mede voor
aangesteld, maar het geconstateerde financiële gat is nog
niet structureel gedicht. “We hebben in feite geen cent voor
doorontwikkeling.” Dat geldt ook voor eID/Idensys, het volgens
hem belangrijkste onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Eenhoorn suggereert dan maar meer samen te
werken met het bedrijfsleven.
Een tweede probleem is het behoorlijk organiseren van de
sturing. “We krijgen een Wet GDI, maar die is eigenlijk maar een
mager compromis. Want eigenlijk had er moeten staan dat er
één minister was die aanwijzingen zou kunnen geven aan anderen in het openbaar bestuur.” Maar die centrale bevoegdheid
ontbreekt in de wet en dus is geen goede sturing mogelijk, denkt
Eenhoorn.
Een derde drempel is dat al die overheden zich meer als één
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overheid zullen moeten opstellen. “Daar hebben we governance voor opgesteld. Maar we zijn nog maar even op weg, en
her en der zijn we al uit de bocht aan het vliegen, gebeuren er
al dingen die niet overlegd zijn.”
Niet zelf doen
De drie vrouwen die op de plenaire afsluiting van presentator Eppo van Nispen tot Sevenaer de vraag kregen hun
belangrijkste boodschap voor deze dag te verwoorden, hoefden daarover niet lang na te denken. “Mijn indruk is dat we
die burgers vaak vergeten te vragen wat ze nodig hebben om
op de digitale snelweg mee te kunnen – ‘waar maken we het
u makkelijk mee?’, zei wethouder Marjolein Steffens-van de
Water van de gemeente Haarlemmermeer. “We moeten blijven
stilstaan bij voor wie we het eigenlijk doen.”
DG Simone Roos van BZK ziet nog vaak de neiging bij overheden om alles op het gebied van de e-overheid zelf te doen.
“Het is goed dat hier inmiddels wordt herkend dat dat niet de
weg is.”
Op Jeannine Peek van Nederland ICT maakte de sessie
‘Young ICT Professionals in debat met Jonge Ambtenaren’ de
meeste indruk. “Ik zag daarin een mooie parallel met het door
Constantijn van Oranje-Nassau opgemerkte verschil tussen de
ambtenaar en de civil servant.”
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Digitaal 2017: de
implementatie-agenda

Simone Roos (DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk) leidt de discussie over
de implementatie van Digitaal 2017.

‘Alleen
met veel meer

Digitaal 2017:
In 2017 kunnen burgers en bedrijven al
hun zaken met de overheid digitaal doen.
Voor die tijd moet nog 32 procent van de
overheidsproducten en -diensten gedigitaliseerd
worden. “We zijn goed op weg, maar als we
zo doorgaan, halen we het niet”, waarschuwt
programmamanager Anja Lelieveld. Een
gezamenlijk pleidooi voor samenwerking.
Mariëlle de Groot

V

an de meest gebruikte overheidsdiensten en producten is 68 procent inmiddels digitaal beschikbaar. De
resterende 32 procent moet volgend jaar zijn afgerond. Doet de
tachtig/twintig-regel zijn intrede bij de digitalisering van de
overheid en kost de laatste twintig (of in dit geval dertig) procent tachtig procent van de tijd? Programmamanager Digitaal
2017 Anja Lelieveld ( BZK) legt de vinger op de zere plek. “Ieder
wil nog te veel zijn eigen agenda voeren. Daardoor maken we te
weinig tempo, het kost te veel geld en het wordt te ingewikkeld.
Die laatste 32 procent kan alleen worden ingeboekt als er veel
meer dan nu samengewerkt wordt.” Ze geeft een voorbeeld: “De
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gemeente Haarlem is onlangs uitgeroepen tot Nederlands meest
digitale gemeente. Bereikt door veel en goed jatwerk; het kan
dus prima, overheden hoeven het niet allemaal zelf te doen.”
Urgency
Larissa Zegveld: algemeen directeur King/VNG onderstreept
het belang van samenwerken. “Gemeenten verschillen niet
zoveel. Maar als iedereen het op zijn eigen manier wil doen, ligt
het tempo te laag.” Ze is ervan overtuigd dat die tijden echt
voorbij zijn. “Ook bij gemeenten is de sense of urgency er. De
Digitale Agenda 2020 van de VNG kun je zien als één grote ‘collectiveringsafspraak’, om samen dingen op te pakken. We gaan
elkaar meer aanspreken, doen bijvoorbeeld visitaties op informatiebeveiliging. Er lopen ook vier concrete pilots op het gebied
van digitale dienstverlening. Als de pilots succesvol zijn, schalen we eerst op naar vijf gemeenten, dan naar dertig en als het
allemaal werkt, geldt het voor iedereen.” Ook zijn er initiatieven
op het gebied van inkoop, zoals op het geied van telefonie. “We
gaan enorm besparen.”
De uitdaging ligt niet alleen in verdere digitalisering, maar
ook in het verbeteren van de kwaliteit ervan, schreef minister
Plasterk eind vorig jaar in de Kamerbrief met de voortgangsrapportage van Digitaal 2017 aan de Tweede Kamer. ‘De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van digitale diensten vergroten de bereidheid van burgers en bedrijven om die diensten ook

Simone Roos - DG Organisatie en
Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie van BZK
Frits Beckerman - Wethouder dienstverlening, gemeente Veenendaal
Larissa Zegveld - algemeen directeur
King/VNG

haalbaar
samenwerking’
daadwerkelijk digitaal af te nemen.’
Wethouder Dienstverlening Frits Beckerman (gemeente
Veenendaal) gelooft in het centraal stellen van de klant. “Ik
hoor het mensen vaak zeggen. Maar, wees heel eerlijk: doen we
dat echt? Denk dus steeds na over de vraag: zou je klant willen
zijn van je eigen organisatie? Voor een Identiteitsbewijs moet
je nog naar de gemeente bij de aanvraag. Maar waarom kan die
daarna niet gewoon thuis of op je werk bezorgd worden? We
moeten dan wel organiseren dat de bezorger de identiteit kan
checken.”
Postkamer
Moderator Simone Roos (DG Organisatie en Bedrijfsvoering
Rijk) vraagt wethouder Beckerman om een goed en een slecht
voorbeeld uit de eigen praktijk. “Goed voorbeeld is het digitale
burgerpanel, met 500 mensen, waarmee we intensief overleggen over de kwaliteit van website en dienstverlening.” En de
minder digitale burger? Voor Beckerman is het niet ingewikkeld.
“Als testcase gebruik ik zelf mijn ouders. Ik roep ook vaak mijn
collega’s op in hun eigen omgeving naar voorbeelden te zoeken.
De buitenwereld is veel dichterbij dan we vaak denken.” Bovendien moét het niet digitaal. “Het blijft en-en-en.” En waar gaat
het fout bij de digitale dienstverlening van Veenendaal? “In de
postkamer, een belangrijke schakel, want vaak het startpunt
van de gemeentelijke dienstverlening. Iedere afdeling heeft nu
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nog eigen afspraken over de manier waarop de post wordt aangeleverd. Uniformering van poststromen hoort ook bij goede
dienstverlening!”
Deadline?
Voor wie dacht dat de digitale overheid vanaf 1 januari
volgend jaar helemaal klaar is, heeft het mis. Het hele jaar 2017
doet ook mee in de planning. 31 december 2017 is dus ook nog
2017. “Maakt de datum iets uit?”, vraagt Roos. Beckerman: “Zo’n
deadline helpt om samen het gesprek aan te gaan; het geeft een
sense of urgency.” Zegveld voegt toe: “Helemaal af is het dan
niet. Dat is het overigens ook niet in 2020. We zijn nooit helemaal klaar, dat idee moeten we loslaten.”
Roos haalt de speech van Digicommissaris Bas Eenhoorn
aan uit het openingsprogramma van het iBestuur Congres. “De
Digicommissaris noemde als lastige punten onder andere het
geld en de samenwerking. In hoeverre herkennen jullie dat?”
Beckerman: “Hoeveel geld verliezen we door alleen met onszelf
bezig te zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan de Berichtenbox. Waarom zouden wij als gemeenten dan zelf iets ontwikkelen voor het
versturen van onze digitale post? We hoeven niet steeds zelf het
wiel uit te vinden.”
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HaMIS: ‘Dat kan alleen
in Rotterdam
én in Amsterdam!’
Om de grote hoeveelheid informatie te
verwerken die verband houdt met de vele
tienduizenden schepen die jaarlijks de haven
van Rotterdam aandoen, is in 2013 een nieuw
systeem in gebruik genomen. Dat voldoet zo
goed, dat ook de haven van Amsterdam interesse
toonde en sinds vorig jaar het systeem gebruikt.
Frits de Jong

R

otterdam. Onder meer bekend door zijn drie betaaldvoetbalclubs, de Erasmusbrug, de ‘Rotterdam’, maar zeer
zeker ook door de haven. Nog altijd is de haven van Rotterdam
de grootste van Europa en staat hij in de top-tien van grootste
havens ter wereld. Jaarlijks brengen circa 32.000 zeeschepen en
ruim 110.000 binnenvaartschepen een bezoek aan de Rotterdamse haven, een gebied dat ongeveer 12.500 hectare groot is.
De containerschepen die Rotterdam aandoen hebben gemiddeld 12.000 containers aan boord, waarbij per container circa
twintig berichten richting haven worden verstuurd. Bijvoorbeeld over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het zijn cijfers
die aangeven dat goede informatievoorziening, naast een goed
opererend verkeersgeleidingssysteem, in en rond de haven van
cruciaal belang is. Sinds kort vindt de informatievoorziening
plaats met behulp van HaMIS (Havenmeester Management
InformatieSysteem).
HaMIS is de vervanger van het Informatie Verwerkend Systeem, een systeem dat na ruim twintig jaar dienst toe was aan
vervanging. Een van de belangrijkste beslissingen bij de start
van het nieuwe systeem (2009) was om de opdracht daartoe
neer te leggen bij de havenmeester, in en rond de haven de
persoon met de meeste autoriteit. Andere eisen die aan het
nieuwe systeem werden gesteld waren dat het in ieder geval de
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Dat kan alleen in
Rotterdam!
Herman Hanekamp - programmamanager HaMIS in Rotterdam

mogelijkheden moest bevatten van het oude systeem, en het
moest een eind maken aan de grote hoeveelheid applicaties die
tegen het oude systeem waren ‘aangeplakt’. Ook werd afgesproken dat HaMIS uiterlijk in 2015 operationeel zou moeten zijn. De
ontwikkeling van HaMIS verliep echter zo voorspoedig, dat op 1
juli 2013 het oude informatiesysteem IVS officieel uitgezet kon
worden en HaMIS het roer overnam.

gefaseerd software te ontwikkelen. “Groot voordeel
daarvan was onder meer dat de kosten per periode
vastlagen. Agile oogt altijd chaotisch, maar voor ons
was de methode van groot belang. Een van de eerste
maatregelen die wij hebben genomen is hameren op
kwaliteit en in het proces werd dat continu door een
externe partij gemeten. Dan zie je ook dat onafhankelijke meting beter is dan wat je zelf zegt over de kwaliteit van software. Wat voor ons ook wennen was, was
de manier waarop wij de stuurgroep moesten vertellen waar we stonden in dit proces en waar we naartoe
gingen. Uiteindelijk speelde de havenmeester richting
directeur en stuurgroep een belangrijke rol. Hij maakte
ook uit wat het belangrijkste thema was.”

Gesloten systeem
HaMIS is een (gesloten) éénrichtingssysteem, waarbij
alleen informatie van het schip, rederijen, et cetera naar de
haven wordt gestuurd. Een omgekeerde berichtenstroom is
er (nog) niet, maar onderzocht wordt wel of het ook wenselijk is om informatie terug te geven. Dat het systeem gesloten
is, heeft met name te maken met wettelijke regelingen, aldus
Herman Hanekamp, programmamanager HaMIS in Rotterdam.
“In die regelingen staat onder meer dat alle gegevens die wij
van de schepen, de agenten van de schepen, de rederijen krijgen, alleen voor een bepaald doel verzameld mogen worden.
Daarnaast mogen alleen de mensen die daartoe bevoegd zijn
de informatie bekijken. Schepen, rederijen, et cetera moeten
vertellen wat zij aan boord hebben, inclusief bijvoorbeeld commerciële geheimen. Dat maakt dat het niet zomaar toegankelijk
is voor andere partijen. Ook niet voor ketenpartijen, als zij daartoe niet bevoegd zijn.”
De ontwikkeling van HaMIS is gedaan onder eigen regie.
Hanekamp zegt daarover: “Wij weten zelf het beste hoe een
haven en havenmeester werken en wij hebben gemerkt dat
marktpartijen die kennis vaak ontberen. Bovendien stelden zij
tal van voorwaarden, die voor ons niet goed zouden uitpakken.
Bijvoorbeeld het laten oplopen van de teller op het moment dat
wij niet snel genoeg beslissingen zouden nemen.”

Succesfactoren
Dat het nieuwe informatiesysteem sneller dan
gedacht ingevoerd kon worden, was te danken aan een
aantal succesfactoren. Het benoemen van de havenmeester tot opdrachtgever was daarbij de belangrijkste, maar ook het strikt sturen op rapportages, het
vooraf afspreken van een vaste prijs en het plaatsen
van alle ontwikkelaars in één ruimte mogen gezien
worden als factoren waarom het systeem in 2013
relatief soepeltjes kon worden ingevoerd. Die kwaliteit
werd ook elders opgemerkt. In september 2014 kwam
het systeem bij een jaarlijkse meting van vergelijkbare
systemen als een van de beteren uit de bus. Misschien
is nog veelzeggender de interesse die de haven van
Amsterdam toonde in HaMIS. Die heeft ertoe geleid
dat sinds augustus 2015 de havens van Rotterdam en
Amsterdam beschikken over hetzelfde informatiesysteem voor het administreren, begeleiden en inspecteren van schepen.

Scrum agile
Bij de ontwikkeling (en het beheer) van HaMIS is gebruikgemaakt van Scrum, een Agile-techniek om snel, flexibel en
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Digital Single Market
Tonnie De Koster - Europese Commissie, Directoraat F (Digitale economie &
coördinatie)

‘Een digitale markt is
voor
Het gebrek aan uniforme Europese regels op
digitaal terrein is voor ondernemers en burgers
een belemmering. Geharmoniseerde regels zijn
nodig voor ‘één digitale markt’ en er worden
al stappen gezet op dat gebied. Maar met
e-commerce gaat dat minder vlot.
Petra Pronk

S

tel: je bent in een Duitse winkel op zoek naar een nieuwe
jas. De winkelier vraagt naar je paspoort. Als blijkt dat je
uit Nederland komt, weigert hij jou de jas te verkopen... Dat zou
je in de fysieke wereld niet pikken, maar in de digitale wereld is
dergelijk gedrag schering en inslag. Discriminatie op grond van
nationaliteit is maar een van de vele hobbels in de digitale economie. Hoog tijd dus voor een digitale interne markt in Europa,
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stelt Tonnie de Koster van Directoraat F (digitale economie &
coördinatie) van de Europese Commissie.
Digitale transformatie
De wereld wordt steeds digitaler en daarmee ook de economie. Maar de wet- en regelgeving is daar nog niet echt op afgestemd. Dat leidt tot allerlei problemen. Vorig jaar mei publiceerde de Europese Commissie haar strategie voor het bereiken van
een Europese digitale markt: een actieplan met 16 agendapunten, waarvan de meeste nu in de fase van concrete regelgeving
zitten. Een mooie kans voor voorzitter Nederland, vindt Tonnie
de Koster, want het gaat hier om een belangrijk onderwerp. Het
realiseren van die ene digitale markt is één van de prioriteiten van de Europese Commissie en dat is niet voor niets, stelde
Koster. “Er is op wereldschaal een transformatie aan de gang.
We gaan van een industriële economie en een diensteneconomie
naar een digitale economie. Dat heeft niet alleen gevolgen voor
de ICT-sector, maar ook voor de meer traditionele sectoren. De
businessmodellen van bedrijven veranderen in hoog tempo en
dat heeft ook zijn weerslag op de macro-economie. Dat roept de
fundamentele vraag op hoe we als Europa in die overgangsfase
de beste kansen kunnen creëren voor onze industrie en onze
consumenten. Het antwoord op die vraag is absoluut essentieel voor het concurrentievermogen van Europa, nu en in de
toekomst.”

essentieel
Europa’
Die transformatie biedt overheid en bedrijfsleven allerlei kansen. Al was het alleen maar omdat de hoeveelheid data
explosief toeneemt. Daarnaast is er een groeiende markt van
connected devices: producten die onderling verbonden zijn. De
schatting is dat dat er in 2020 50 miljard zullen zijn. “Wil je als
Europa die producten makkelijk op de markt krijgen en globaal
een sterke speler zijn in het digitale verkeer, dan is het cruciaal
dat producenten zich niet hoeven aan te passen aan de regels
van 28 verschillende landen, maar dat ze kunnen rekenen op
één interne markt van 510 miljoen consumenten, waarbinnen
dezelfde spelregels gelden”, stelde De Koster. “En datzelfde
geldt voor de dienstverlening van de overheid.”
Werk aan de winkel dus voor de EU.“Geharmoniseerde regels
zijn zeker voor kleine bedrijven een belangrijke voorwaarde om
de stap naar het buitenland te zetten en vanaf het begin te kunnen groeien.”
Om die ene digitale markt te realiseren staan er allerlei
wetsvoorstellen op stapel. Bijvoorbeeld op het gebied van
toegang en connectiviteit. Zo zit er beweging in het realiseren
van een geïntegreerde markt voor telecomdiensten. Vanaf 2017
vallen in Europa de kosten voor dataroaming weg en wordt de
netneutraliteit gegarandeerd. Ook vertrouwen en veiligheid
zijn een issue. Zo wordt er bijvoorbeeld een gemeenschappelijk
Europees kader gecreëerd voor certificatie van elektronische
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handtekeningen en authentificatie. Daarmee liggen we volgens De Koster voor op de VS die op dit gebied geen reglementair kader hebben. Ook het copyright staat dit jaar hoog op de
agenda. Er ligt nu een voorstel op tafel dat ervoor moet zorgen
dat mensen de content die ze legaal hebben aangeschaft, zoals
films of een abonnement bij een video on demand service, ook
in het buitenland kunnen gebruiken onder dezelfde voorwaarden als in hun eigen land.
Geoblocking
Met het weghalen van hindernissen van e-commerce gaat
het helaas wat minder voorspoedig, en ook op het gebied van
digitalisering van de industrie moet nog veel gebeuren. En
dan is er nog het hete hangijzer van geoblocking (geografische
discriminatie). Niet acceptabel, vindt De Koster. “We vinden
het vanzelfsprekend dat we in het gewone leven niet gediscrimineerd worden op basis van woonplaats of nationaliteit. Maar
vreemd genoeg is juist in de internetwereld, waar factoren als
tijd en afstand totaal onbelangrijk zijn, discriminatie op basis
van land of woonplaats heel normaal. Dat zorgt ervoor dat je als
Nederlander op een Duitse website niet onder dezelfde condities kunt kopen als Duitsers, of dat je Nederlandse creditcard
geweigerd wordt. Dat soort praktijken moeten we echt de wereld
uit helpen, want die staan een vrij verkeer van goederen en
diensten op basis van eerlijke concurrentie in de weg.”

37

Dutch Design: Het
Gemeente Collectief
Jan Westmaas - Burgemeester Meppel,
Voorzitter commissie Dienstverlening
en Informatiebeleid VNG
Arjen Gerritsen - Burgemeester De Bilt

Bestuurders,
digitaliseer!
Bestuurders moeten nog steeds overtuigd
worden van de noodzaak van digitalisering en
het VNG-programma Digitale Agenda 2020 moet
daarbij helpen. Vooral door gemeenten zich te
laten realiseren dat ze onderdeel zijn van een
netwerk en dingen samen moeten oppakken.
Peter Mom

D

e notie dat verdere digitalisering nodig is komt bij
bestuurders maar moeilijk tussen de oren of, indien
toch, ze handelen er niet naar. Hoe het ook zij, feit is dat de
Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni vorig jaar met
de Digitale Agenda 2020 instemde, volgens Jan Westmaas zelfs
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met niet minder dan 99,9 procent.
De VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid,
waarvan Westmaas voorzitter is, is twee jaar geleden gestart en
onderscheidt zich van andere, vakinhoudelijk gerichte commissies (werk en inkomen, ruimte en wonen) doordat zij een
faciliterende rol speelt. Er zitten naast bestuurders ook gemeentesecretarissen in, benadrukte hij. “Wij hebben in die twee jaar
steeds gezegd: bestuurders moeten zich ervan bewust worden
dat digitalisering moet.”
Zijn Digitale Agenda 2020 heeft drie ambities. Ten eerste:
open en transparant in de participatiesamenleving staan. Het
is niet meer zo dat de gemeente beslist, aldus Westmaas. De
gemeente is onderdeel van het netwerk dat de samenleving
tegenwoordig is. De VNG formuleert het (in het voorstel voor
genoemde ledenvergadering) zo: gemeenten ‘benutten de
kracht van inwoners, ondernemers, wijken en buurten door
(digitale) participatie in de democratie, bestuur, beleid en uitvoering’. Het komt ook terug in de tweede ambitie: werken als
één efficiënte overheid. “Gemeenten zien zichzelf als onder-

deel van een netwerk van alle overheidslagen en organisaties
gezamenlijk. Hierin maken overheidsorganisaties gebruik van
elkaars voorzieningen om inwoners en ondernemers optimaal te
bedienen”, zoals de VNG het omschrijft.
Ambitie drie: massaal digitaal, maatwerk lokaal. Ofwel, in
VNG-termen: “Door de inzet op collectiviteit in de informatievoorziening wordt lokaal maatwerk mogelijk gemaakt. Door het
collectief organiseren van de informatievoorziening waarop
gemeenten zich niet van elkaar onderscheiden, creëren zij maximale ruimte voor lokale autonomie in de uitvoering van hun
kerntaken. Bovendien wordt door uniformiteit de dienstverlening van de overheid voor inwoners eenduidiger.”
“Samen kun je meer”, vatte Westmaas samen, welke stelling ook in de naam van deze congressessie (‘Dutch Design: het
Gemeente Collectief’) tot uitdrukking was gebracht. Onder de
vlag van Digitale Agenda 2020 vindt een reeks projecten plaats,
bottom-up en top-down, waarbij bruikbare resultaten via KING
breder uitgerold worden. “Opschaling via een business case”,
aldus Westmaas.
Leveranciers
Je kunt als gemeente dingen samen willen doen, leveranciers blijven nodig. Dat betekent noodzakelijke aandacht voor
inkoop en opdrachtgeverschap. Daarover sprak in deze sessie
Arjen Gerritsen, lid van Westmaas’ commissie, burgemeester van
De Bilt en voorzitter van de Gebruikersvereniging Centric. “We
slagen er maar niet in grip te krijgen op de inkoop van ICT. Vaak
wordt dan gewezen op de markt. Bedrijven creëren een lock-in
of smeren applicaties aan, waar je niks aan hebt. Maar we kijken
te weinig naar onze eigen rol. In een gemeente is er één, soms
zijn er twee of misschien zelfs drie met verstand van ICT-inkoop.
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We moeten zorgen dat we voldoende knowhow in huis hebben.”
Gerritsen gaf enkele zaken aan, waaraan een goede
opdrachtgever aandacht moet geven en waarmee een individueel gemeentelijk belang is gemoeid. Het basale karakter van
deze aanbevelingen kan ook illustreren dat kritiek op leveranciers vergezeld moet gaan van een hand in eigen gemeenteboezem. Weet wat je nodig hebt, aldus het eerste advies. De ICTfunctie is nogal eens te laag in de organisatie belegd. Weet hoe
je dat wilt organiseren: zelf doen, make or buy, cloud, outsourcing. Regel de inkoop goed: alleen door de (algemene) afdeling
inkoop of met ICT’ers erbij. Weet hoe je ICT wilt inregelen in de
organisatie en zorg voor voldoende knowhow om de leverancier
daarin te begeleiden. Weet welke eisen je aan de leverancier
moet stellen aangaande onderhoud en continuïteit. Spreek iets
af over of je bij een leverancier weg kunt.
Landschapsfoto
Ook een aanbeveling: weet wat je al in huis hebt. Daarvoor
kan KING een ‘foto’ maken van het lokaal-gemeentelijke ICTlandschap. Gerritsens eigen gemeente had dat ook laten doen
en op drie aspecten groen gescoord, op zeven oranje, op één
rood en op vier zwart. Zwart betekent: onbekend. Gerritsen
noemde De Bilt ‘een goede middenmoter’. Hij projecteerde zijn
score op een scherm, maar stelde aanwezigen gerust: “Natuurlijk is het niet openbaar.” Open en transparant in de participatiesamenleving staan heeft zijn grenzen. Maar intern geeft
het de gemeente inzicht in hoe het er met de ICT voor staat
en dat kan ‘het gesprek op gang brengen tussen bestuur en
management’.
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Stroomlijnen digitale
overheidsvoorzieningen voor bedrijven

Ondernemingsdossier op de schop:

Mark Bressers - directeur Regeldruk en
ICT-beleid, ministerie van EZ

‘Het roer moet om’

nog drie jaar pionieren is, dan moeten we als SZW
een eigen middel verzinnen.”
Bressers laat weten dat SZW het dossier morgen
al kan gebruiken als ze dat wil. Dat werpt de vraag
op of Economische Zaken wel voldoende in gesprek
is met andere overheden. Een van de gasten: “Voor
de ondernemer is er maar één overheid. Zorg dat
je alle overheden aansluit. Daarmee vergroot je de
toegevoegde waarde voor de ondernemer. Je moet
hier met zijn allen achter staan en ervoor gaan.” Een
andere tip luidt: “Maak het niet te complex en zet
jezelf niet klem. De grote uitvoeringsorganisaties
zijn op een hand te tellen. Begin daarmee. En misschien is een Mijnoverheid-app ook al goed.”

Mark Bressers, directeur Regeldruk en ICT-beleid bij Economische Zaken, waarschuwt zijn
toehoorders in de iBestuur congres-sessie op voorhand: “Dit wordt geen gelikt verhaal.” Hij
valt meteen met de deur in huis. “De digitale voorzieningen voor bedrijven en met name het
Ondernemingsdossier moeten anders.”
Nicole van der Steen

B

ressers illustreert de staat van het Ondernemingsdossier
met een foto. Er is een te zwaar beladen kar te zien. Het
muildier dat de kar trok, zweeft door de zwaarte van de lading
boven de grond. Hij vertelt: “Dit was de situatie waarin we een
halfjaar geleden waren aanbeland. Een topzwaar dossier waarmee we niet meer vooruit konden.” Het dossier gaat volgens
hem te veel de diepte in en doet dat voor een beperkte groep
ondernemers. Wat erin staat werkt wel. “Alle milieugerelateerde
onderwerpen voor ondernemers staan bijvoorbeeld op één plek.
Voor een aantal branches werkt het. Maar je wilt niet weten wat
het kost aan investeringen om op deze manier verder te gaan.
Het werd een te zwaar systeem voor een te kleine groep.”
Geringe toegevoegde waarde
Het is nog niet duidelijk hoe de bakens precies verzet moeten worden. Bressers roept zijn gasten dan ook op om mee te
denken en ideeën aan te dragen. De reacties in de zaal onderschrijven dat het dossier te weinig wordt gebruikt. Eén van de
toehoorders: “In onze gemeente brengt het dossier ons twee tot
drie vragen in de maand. De toegevoegde waarde is gering. Voor
die paar aanvragen moeten wij ook het systeem beheren.”
Bressers geeft aan dat verschillende brancheorganisaties
hebben gevraagd om door te gaan in de huidige vorm. “Maar we
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willen digitale voorzieningen die voor álle bedrijven toegevoegde waarde hebben.” Een probleem is volgens Bressers dat
ondernemers vaak niet de moeite doen om het dossier te vullen. “Ze wachten blijkbaar liever op de inspecteur.” Een andere
belemmering is onduidelijkheid over het onderscheid tussen de
digitale overheidsdiensten. “Ondernemers zien door de bomen
het bos niet meer. Ze weten niet wat het verschil is tussen het
Ondernemingsdossier, de Berichtenbox en het Ondernemersplein.nl.”
Terug naar de kern
Een van de gasten reageert: “Mijn suggestie is om lessen te
leren van de ondernemers. Die helpen enorm om vanuit ondernemersperspectief te denken. Ik ben bang dat het weer misgaat
als je als wijze mannen nu iets nieuws bedenkt.” Bressers erkent
dat de voorzieningen beter moeten aansluiten bij de beleving
van de ondernemer. “Ondernemerservaringen moeten we absoluut meenemen. We willen de ondernemer centraal zetten, en
inspelen op zijn ‘customer journey’. De digitale dienstverlening
voor ondernemers moet bovendien terug naar de kern.” Economische Zaken haalde vorig jaar de functionaliteit van verschillende regelhulpen uit het dossier zoals de Legionellaregelhulp.
Bressers: “De regelhulpen zijn goed en we moeten hiernaar

verwijzen, maar de transacties hiervoor hoeven niet binnen het
dossier.”
Ga ervoor!
Economische Zaken is nu bijna vier jaar bezig met het Ondernemingsdossier, Ondernemersplein.nl en de Berichtenbox.
Onder meer om aan de doelstelling van het kabinet te voldoen
om in 2017 ook ondernemers online zaken te kunnen laten doen
met de overheid. Een ambtenaar van SZW benoemt de urgentie:
“Begin nu, zorg dat je vooruitkomt. Het mag niet zo zijn dat er
nu jarenlang weinig gebeurt. Het lijkt alsof het dossier nog in
een conceptuele fase zit. Wij zouden het graag gaan gebruiken
voor onze communicatie naar de ondernemer. Maar als het nu
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Verplichtstelling
Bressers worstelt met de vraag of het nieuwe
Ondernemingsdossier straks verplicht moet worden
gesteld. De gasten in het publiek denken hier verschillend over. Een afgevaardigde van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) koos hier voor
hun digitale dienstverlening niet voor. Ze vertelt:
“Het belangrijkste is dat je toegevoegde waarde biedt, dat de
ondernemer ondervindt dat je dienst voordeel oplevert.” Volgens de onderzoekster die het rapport Massaal Digitaal schreef,
een onderzoek naar de digitale dienstverlening van de overheid,
is onbekendheid de belangrijkste reden voor ondernemers de
voorzieningen niet te gebruiken. Ondernemers zeggen: ‘vraag
het me en verplicht het’.”
Bressers is blij met de discussie die is ontstaan en wil graag
in gesprek blijven met de verschillende partijen. Voor wie denkt
dat het huidige dossier direct stopt, is er een geruststelling.
Bressers: “Het huidige dossier blijven we nu beheren. Alleen de
schaal waarop we dit aandacht hebben gegeven, zetten we niet
door. We richten onze energie op iets nieuws.”

41

De eerste
lessen uit het
post-Elias
tijdperk
De commissie-Elias voegde twee
nieuwe elementen toe aan het
automatiseringslandschap van de landelijke
overheid: het bureau ICT-Toetsing en een reeks
aanbevelingen om de CIO-functie verder te
professionaliseren. John Schattorie en Berthil
Köster trekken de eerste lessen uit het werken
met de nieuwe aanpak.
Fred Teunissen

John Schattorie - Hoofd Bureau ICTtoetsing (BIT) a.i.
Berthil Köster - Directeur Bedrijfsvoering, organisatie en informatiebeleid /
CIO Ministerie van IenM

de kwaliteit van het hele proces. Neem Big Data.
Ons Ministerie beschikt over een veelheid aan kernregistraties. Over verkeer, weer, klimaat, kadaster,
van alles. Over wat daar allemaal mee kan moet je
voortdurend goed beleidsmatig nadenken.”
Een andere prioriteit betreft het beter benutten van de bestaande informatievoorziening. Hij
noemt als voorbeeld Schiphol, waar alle informatiestromen helder in kaart zijn gebracht. “Met zo’n
kaart kun je in één oogopslag zien wat je niet of
nog onvoldoende benut.”

J

ohn Schattorie begint met te onderstrepen dat het rapport-Elias sterk gefixeerd is op falende projecten, terwijl
er ook veel projecten zijn die goed verlopen. Ook daaruit dienen
lessen getrokken te worden in de vorm van best practices.
Het doel van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) is te adviseren
over de risico’s en slagingskans van projecten. “Wij wijzen de
plekken aan waar de bananenschillen liggen”, vat hij samen.
Het bureau heeft geen permanent karakter. Het is de bedoeling dat de opgedane kennis weer wordt overgedragen aan de
departementen, waarna het BIT weer opgeheven kan worden.
Projecten worden met name getoetst op de hoofdvragen of het
project daadwerkelijk wat toevoegt aan de BV Nederland en
of het project kans van slagen heeft . De adviezen die daaruit
voortvloeien worden in een rapport van vier pagina’s samengevat. Dat gebeurt in een taal die ook voor niet ICT-ingewijden
toegankelijk is. Dit rapport is altijd openbaar en wordt altijd
gepubliceerd, aldus Schattorie. Afdwingen van naleving van de
aanbevelingen kan het BIT niet, antwoordt hij op een vraag uit
de zaal. “De vakminister moet wel schriftelijk reageren en daarbij aangeven wat hij met het advies gaat doen.”
Wie is ervan?
Uit de eerste toetsingen blijkt dat het niet alleen om techniek gaat, maar bijvoorbeeld over de organisatie. Heel belangrijk is de vraag van wie een project is. Wie is de hoofdverantwoordelijke? Verder signaleert Schattorie dat de business case
vaak nogal dun is. “Waarom doe je iets? Is het wel verstandig?
Kan het ook op een andere, eenvoudiger manier? Dat zijn sim-
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Automatiseren
zonder brokken

pele vragen die soms intern niet meer worden gesteld, omdat
de zaken al in gang zijn gezet en hun eigen dynamiek hebben
gekregen.” Ook ziet hij dat soms besloten wordt om voort te gaan
in een traject, terwijl de basis nog te zwak is. “Op overgangsmomenten moet je alle basisvragen opnieuw stellen.”
Uit de zaal komt de vraag of de betrokkenheid van de Tweede
Kamer wel zo handig is, omdat de Kamer zelf boter op het hoofd
heeft en in het verleden soms aanvullende eisen stelde aan projecten, waardoor deze enorm uitliepen. Schattorie reageert door
het belang van de Kamer als stok achter de deur te onderstrepen.
“Bovendien staan er in onze rapporten ook aanbevelingen over
de rol van de Tweede Kamer.”
Spilfunctie
Berthil Köster trapt af met de opmerking dat het zijn ambitie
is om het BIT overbodig te maken. “De sleutel daarvoor is een
sterkere verbinding van de informatievoorziening met het beleid.
De CIO vervult daarbij een spilfunctie.”
Het Ministerie van IenM heeft een toekomstscan gedaan en
op basis daarvan haar koers uitgestippeld voor de periode 20152020. “Het gaat erom dat beleid goed te doordenken naar de consequenties voor de automatisering. Daar ligt het beginpunt van
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Integratie
Betere afstemming is een flinke uitdaging, beseft Köster. “De
informatievoorziening neemt op dit moment beleidsmatig nog
niet de centrale plek in die nodig is.” Om hier verandering in te
brengen is een pakket van maatregelen getroffen. Om te beginnen is er in de Bestuursraad aan de hand van een kwadrantenmodel gewerkt aan het fenomeen taal. “Het is van het grootste
belang dat we dezelfde taal spreken. Dat we met bepaalde termen
hetzelfde bedoelen.” Vervolgens zijn er masterclasses georganiseerd over thema’s als trends en goed opdrachtgeverschap. Ook
de rol van de CIO’s binnen het departement wordt nader gedefinieerd. Heel belangrijk daarbij is integratie met de financiële cycli,
benadrukt Köster. “Het financiële proces is bij uitstek geschikt als
instrument bij het beter inrichten van de informatievoorziening.”
Net als Schattorie wijst hij op het belang van fase-overgangen. “Bij elke overgang hoort een CIO betrokken te zijn. Tijdens
zo’n overgang raken de I- en de FEZ-kant elkaar. De CIO heeft
dan de rol van toetser. Als we dit goed inrichten hebben we het
Bureau ICT-Toesting niet meer nodig. Maar voor het zover is hebben we nog wel een aardige weg af te leggen.”
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Samen aan de
ontwerptafel
Nicole Stolk - pSG en CIO Ministerie
van Veiligheid en Justitie
Marcel Meijs - Gemeentesecretaris
Enschede & Lid VNG-Commissie ‘Informatie en Dienstverlening’

Samenwerking
Tijdens de sessie met als titel ‘Samen aan de ontwerptafel’ schetsten Nicole Stolk en Marcel Meijs
de omvang en complexiteit van hun dienstverlening en de grote actuele maatschappelijke thema’s
(zoals migratie) die daarmee verbonden zijn. Hun slotsom: meer co-creëren, standaardiseren en
elkaar de helpende hand bieden. “Niemand kan dit alleen.”
Fred Teunissen

B

eter samenwerken begint intern, benadrukt Stolk,
plaatsvervangend secretaris-generaal en CIO van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat ministerie telt meer
dan 100.000 medewerkers, verdeeld over een 25-tal onderdelen,
zoals de Nationale politie (NP), de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Openbaar
Ministerie. “Elk onderdeel heeft een eigen CIO. Samen vormen
zij een CIO-Raad die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
het informatiebeleid. Dit is samengevat in het I-Plan VenJ 20141017, dat uit vier sporen bestaat. Afhankelijk van het spoor is
daarvan inmiddels 60 tot 80 procent gerealiseerd.”
Als voorbeeld van beter samenwerken noemt zij de portalstrategie die is ontwikkeld in het tweede spoor (’Digitale
uitwisseling documenten’). “We hebben te maken met een
veelheid van portalen met grote verschillen in look-and-feel,
inrichting en onderliggende infrastructuur. Met alle onderdelen
van het departement zijn afspraken gemaakt om daar een meer
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gezamenlijke lijn in te brengen. Ook gaan we goede onderdelen
voortaan hergebruiken. Deze portalstrategie is ook voor andere
organisaties beschikbaar.”
Een ander, eenvoudig, maar zeer effectief middel om beter
samen te werken is samen opleidingen volgen, aldus Stolk. “We
hebben deze aanpak gevolgd met onze CIO’s. Zo worden de processen, de werkwijze en ook de taal meer uniform. Dit heeft zijn
weerslag gekregen in onze enterprise-architectuur. En ook deze
is beschikbaar voor derden.”
Game change
Een nieuwe ontwikkeling ten opzichte van het I-Plan is
dat inmiddels door de Bestuursraad van VenJ is besloten om
informatiegestuurd te gaan werken, vertelt Stolk. Ze noemt dit
een ware ‘game change’. “Het betekent dat we een datalaag
ontwikkelen over de verschillende onderdelen heen die we dan
vervolgens kunnen gebruiken voor een reeks toepassingen. Van

is de sleutel
opsporing tot en met het snel terugvinden van bonnetjes als de
Kamer daarom vraagt.”
Dat wordt geen langdurig en kostbaar traject met een onduidelijke slagingskans, verzekert ze. “We doen eerst een pilot in
een sprint van drie weken. Als dan blijkt dat dit kansrijk is, gaan
we over tot implementeren.”
Ook met gemeenten zal VenJ de samenwerking intensiveren.
Soms zal dit de vorm aannemen van directe personele hulp. “Dat
is eerder gebeurd bij gemeenten die achterliepen met implementaties en die dan assistentie kregen via de organisatie van KING.”
Gezamenlijke backbone
De roep om meer samenwerking is Marcel Meijs uit het hart
gegrepen. “Kwaliteit heeft voor mij twee dimensies. De eerste is
dat je persoonlijk betrokken bent, dus dat het je ter harte gaat.
Dat houdt in dat je je werk opvat als een ambacht. De tweede
dimensie is waar je werk voor is bedoeld. Aan welke verwachtingen moet het voldoen? Enschede heeft kwaliteit in het DNA.”
Net als het Ministerie van VenJ gaat het in Enschede om
een veelheid van processen. Meijs onderscheidt daarin – wat de
gemeentelijke organisatie betreft – drie groepen: enkelvoudige
producten (zoals paspoorten), complexe producten (meest in
het sociale domein) en beleidsprocessen (het meest complex).
En daarnaast is er, in breder verband, sprake van een gezamenlijke backbone van drie werelden: gemeente met Rijk, het
bedrijfsleven en het wetenschappelijk onderwijs. “Als ik dit terrein overzie, dan is mijn conclusie dat we geen tijd te verliezen
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hebben. We moeten dit samen doen. Niemand kan dit alleen.”
Meijs zegt optimistisch te zijn over de mogelijkheden om een
veel hogere kwaliteit van dienstverlening te realiseren. Hij geeft
drie Enschedese voorbeelden, te beginnen met de Digitale Innovatie Arbeidsmarkt. Er loopt nu een project waarbij werkzoekenden
mobiel informatie kunnen opvragen over vacatures. Als dit slaagt,
kan het ook worden opgepakt door andere gemeenten. En dan zijn
er de wijkteams die werken volgens het principe één gezin, één
hulpverlener. Daarbij wordt op een nieuwe manier samengewerkt
met een IT-dienstverlener: niet uitbesteed, maar als co-creatie. En
ten slotte noemt hij de gemeentelijke backoffice in het kader van
de Participatiewet. Deze wordt in een samenwerkingsverband met
elf andere gemeenten ontwikkeld. Samen bestrijken zij 45 procent
van alle mensen die onder deze wet vallen.
“Nederland telt 390 gemeenten”, besluit Meijs. “Die zijn
allemaal bezig met het beter inrichten van hun werkprocessen
en informatievoorziening. Ik vind dat pilots dan zo ingericht
moeten worden dat ze schaalbaar zijn en ook elders kunnen worden toegepast. En achterblijvers kunnen we hulp aanbieden.”
Staat de VNG hier wel achter, wordt vanuit de zaal gevraagd.
Meijs, die deel uitmaakt van twee ICT-gerelateerde commissies
van de VNG, bevestigt dit. “We wachten niet meer op hekkensluiters. We kunnen deze processen alleen gezamenlijk tot een goed
einde brengen.”
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Gezamenlijke inzet van Curam,
geïntegreerd platform voor het
sociale domein

IBM en Capgemini slaan handen ineen
Er is behoefte aan toekomstbestendige, gestandaardiseerde oplossingen die
gemeenten ondersteunen bij de hulp aan gezinnen en de burger zelfredzaam
houden. IBM en Capgemini hebben daartoe samen de suite Curam geschikt gemaakt
voor inzet in het Nederlandse sociale domein.

D

e afgelopen jaren is het sociale domein in Nederland
stevig op de schop gegaan. Hoe zorg je voor een slimme,
efficiënte en effectieve geïntegreerde dienstverlening aan
gezinnen? Op welke manier beperk je duurdere tweede- en derdelijns dienstverlening? Hoe bevorder je de zelfredzaamheid van
de burger? Om dit mogelijk te maken is adequate sturings- en
managementinformatie cruciaal. De aanwezigheid van een versnipperd ICT-speelveld met veel verouderde legacy maakt echter
de uitvoering onnodig complex.
“De vraag die beantwoord zou moeten worden is op welke
wijze je de digitale dienstverlening vanuit de gemeente en
de interactie met burgers en zorgleveranciers, toekomstvast
houdt en de verantwoording consistent”, zegt Zsolt Szabo, Vice
President Business Development bij Capgemini Nederland. “We
moeten inzetten op slimme toekomstbestendige, gestandaardiseerde oplossingen die de burger op maat faciliteren in zelfredzaamheid. Digitaal én fysiek. Bovendien zullen de professionals
over een 360º klantbeeld moeten kunnen beschikken met de
daarbij behorende rapportages. Administratieve handelingen
voor zowel burgers als professionals moeten daarbij zoveel
mogelijk worden geminimaliseerd met inachtneming van weten regelgeving rond onderwerpen als managementrapportages
aan bestuur en politiek, privacy en security.
De digitalisering van de dienstverlening in het sociale
domein vraagt dus om een moderniseringslag in de front-,
mid- en backoffice, waarbij gemeenten flexibele keuzes kunnen
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maken op momenten dat het hen zelf uitkomt. Denk hierbij aan
onderwerpen zoals de toepassing van modulaire cloud-oplossingen, dienstverlening via business proces outsourcing of mobiele
apps. Daarom is Capgemini op zoek gegaan naar een toekomstbestendige oplossing die aan de strengste eisen van gemeenten, professionals en zorgleveranciers kan voldoen.”
Het antwoord is gevonden bij Capgemini’s global partner
IBM. IBM beschikt met Curam over een bewezen suite voor het
sociale domein. Curam is een oorspronkelijk Ierse term en staat
voor ‘zorg en bescherming’. Curam is de afgelopen maanden
door Capgemini en IBM geplot op de bestaande uitvoeringsprocessen in het sociale domein. De conclusie is dat Curam voor het
Nederlandse sociale domein oplossingen biedt die in de huidige
en toekomstige behoeften van gemeenten en zorg leveranciers
kunnen voorzien. De strategische alliantie van IBM en Capgemini in het Nederlandse sociale domein met de introductie van
Curam, met IBM als leverancier van de suite en Capgemini als
partner voor gemeenten om de transitie te bewerkstelligen en
als beheerpartij, is uniek en onderscheidend. Ook buiten Nederland werken beide partijen al samen met Curam. Daarnaast
beschikt Capgemini over een portfolio aan diensten als authenticatie, fraudemanagement, informatiebeveiliging, digital
customer experience en applicatierationalisatie. Stuk voor stuk
met elkaar samenhangende thema’s die essentieel zijn in de
primaire bedrijfsprocessen van het sociale domein.

Sociale
Bijstand

De Curam-suite voor
het sociaal domein
Pensioenen

“Curam is niet
zomaar het zoveelste
Segmenten
Werk &
softwareplatform in de
Zorg
Sociaal
Inkomen
Programma
rij of set aan functionaliteiten die één of
meerdere processen
Jeugd &
Verzekeringen
automatiseren”, zegt
Gezin
Henk Aernoudts, Business Development Executive bij IBM. “Curam
is een internationaal bewezen geïntegreerd platform voor het
sociale domein, zorg en pensioenen waarmee het volledige
domein wordt afgedekt op basis van het door het IBM Curam
Research Instituut ontwikkelde RightServicing-businessmodel.
Dit businessmodel wordt wereldwijd in het sociale domein succesvol toegepast.”
Het RightServicing-businessmodel is gebaseerd op integrale kennis van de wensen en behoeften van een cliënt op
basis waaraan het sociaal domein een specifiek en geïntegreerd
hulpaanbod kan aanbieden. Met behulp van een negental
wetenschappelijk vastgestelde attributen of kenmerken kunnen
cliënten met minimale interventie en met maximale zelfservice
toegang krijgen tot alle hulpvoorzieningen en kunnen zij deze
zelf beheren op basis van hun actuele situatie. Voor de organisaties in het sociale domein betekent deze aanpak een kwalitatief betere en flexibelere dienstverlening tegen lagere kosten
met de cliënt als uitgangspunt. De negen kenmerken op basis
waarvan het Curam RightServicing model is gebaseerd zijn:
• Segmentatie: groepering van cliënten met gelijksoortige
behoeften en wensen;
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• Fasttracking: versnelde procesgang met een minimum aan
belemmeringen;
• Complexiteitherkenning: de noodzaak om sociale verbanden
en omstandigheden van cliënten vroegtijdig te analyseren;
• Risicomanagement: dynamiek en aandacht gericht op betere
service en tegelijkertijd naleving van wet-en regelgeving;
• Toegankelijkheid: de wijze van toegang en gebruik van het
sociale systeem;
• Automatisering/digitalisering: technologie om handmatige
bewerkingen te elimineren en processen gericht op verkorting
van doorlooptijden en verlaging van kosten;
• Voorspellingsmodellen: vroegtijdige interventie gericht op
het voorkomen van sociale achterstandsposities; proactieve
en preventieve aanpak van sociale achterstand;
• Microprogramma’s: nieuwe en innovatieve sociale programma’s en oplossingen, gericht op specifieke (groeps-)doelstellingen en/of complexe programma’s;
• Ecosysteem: Samenwerking en kennisdeling met andere zorgaanbieders en ketenpartners.
Het Curam Research instituut werkt intensief samen met de
IBM Watson Cognitive Health-divisie, zodat de laatste kennis en
expertise rond innovaties in advanced analytics ingezet kunnen
worden voor de verdere doorontwikkeling van Curam.
Aanpak
Curam ondersteunt een breed palet aan processen en taken
op basis van een rijke schat aan ervaringen die wereldwijd in het
sociale domein zijn opgedaan. De ervaring is dat onderstaande
visualisering een goed uitgangspunt is om met de moderniseringsslag te beginnen. De hierbij te beantwoorden vragen zijn:
wat is uw visie op het verbeteren van uw dienstverlening? Welke
strategische prioriteiten horen daarbij (optimaliseren primaire
bedrijfsprocessen, efficiënties in de ICT, digitale dienstverlening
aan klanten, data analytics)? Wat betekent dit voor uw orga-
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Voordelen
Het gebruik van Curam biedt vele voordelen:
Besparingen. Curam als integraal platform voor het
sociaal domein van gemeenten biedt flinke besparingsmogelijkheden in de operatie die kunnen oplopen tot
40 procent.
Compleet. Curam beschikt over meer modules dan
de scope van het Nederlandse sociale domein. Binnen
het sociale domein, zoals beschreven in het VISDrapport, worden alle onderdelen afgedekt met Curam,
uitgezonderd het boekhoudpakket dat door gemeenten
vaak separaat georganiseerd wordt.
Ontwikkeld voor én met gebruikers. Curam is door
en voor de gebruikers van het sociale domein bedacht
en doorontwikkeld en is inmiddels meer dan honderd
keer geïmplementeerd in achttien landen waaronder
bij de Belgische federale overheid en Vlaanderen door
Capgemini. Voor Nederland is er een proof-of-concept
beschikbaar waarmee de bruikbaarheid van Curam in
Nederland is geborgd.
Modulair. Curam is modulair opgebouwd, waardoor ook delen van de oplossing door klanten gebruikt
kunnen worden. Het is dus mogelijk een groeimodel te
hanteren waarin na verloop van tijd meer modules kunnen worden geïmplementeerd en stapsgewijs legacy
kan worden uitgefaseerd.
Integraal beeld. Curam ondersteunt in de uitvoeringsprocessen Wijkteams/Sociaal loket en leveranciers, van minder dan 20 tot meer dan 50.000
gebruikers, en geeft een geïntegreerd beeld op alle
regelingen en afspraken, zowel voor gemeenten als
voor de klant zelf.
Zelfservice. Regelingen worden vraaggestuurd
aangeboden en waar nodig wordt uitgegaan van zelfbediening en zelfcontrole. Dit geldt ook voor het delegeren van taken naar leveranciers van voorzieningen in
de vorm van geld, middelen of diensten.
Open. Curam maakt gebruik van open standaarden
en is breed koppelbaar (Stuf, BRP, DigiD en CORV) en de
functionaliteiten/modules kunnen als Saas (software
as a service) worden aangeboden.
Bewezen. Curam heeft zich wereldwijd bewezen
in het sociale domein en heeft een groot gebruikersnetwerk. Vanuit IBM werken er dagelijks meer dan 700
materiedeskundigen aan implementaties en doorontwikkeling van het platform.
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nisatie en mensen? Welke taken wilt u nog zelf uitvoeren en welke
besteedt u uit aan derden? Hoe orkestreert u een beheersbare transitie? (zie figuur 2)
Nadat u uw transitiestrategie heeft gedefinieerd kan de implementatie van Curam starten. De voordelen van de oplossing worden
versterkt op het moment dat meerdere modules worden geïmplementeerd. Al is het ook mogelijk om een enkele module af te nemen.
Internationaal wordt meestal gekozen voor een stapsgewijze implementatie van de verschillende modules. Het ligt voor de hand dat
gemeenten in Nederland een soortgelijke strategie kiezen. Daarbij
is het de vraag welke modules zich het beste lenen om als eerste te
worden geïmplementeerd. (zie figuur 3)
Het antwoord hierop is niet eenduidig, want dat hangt af van de
uitdagingen waar gemeenten voor staan. Er zijn drie regiemodules
die zich hier goed voor lenen:
Ondersteuningsportaal voor wijkteams en leveranciers
Deze module ondersteunt gemeenten in het centraliseren van
het beheer van de leveranciers voor geïntegreerde service delivery:
leveranciersmanagement & samenwerkingsmanagement van (zorg-)
aanbieders. Ook biedt het de mogelijkheid om professionals van verschillende organisaties samen te laten werken (wijkteams).
Integraal klantbeeld (Outcome management)
Biedt een kader om de behoeften van de cliënt te beoordelen,
doelen te stellen en de voortgang te meten: het gezinsplan. Momenteel worden met name multi-probleemgezinnen door een gemeente
bediend via verschillende afdelingen. Daarbij is de afstemming van
de dienstverlening niet in alle gevallen optimaal. Het integrale
gezinsbeeld ontbreekt of kan slechts met veel moeite worden gegenereerd. De module Outcome management ondersteunt het opstellen van het Integrale gezinsplan. Daarbij kunnen bestaande (bron)
systemen worden gekoppeld aan Outcome management.

Figuur 2
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Zelfservice voor burgers, één enkele interface voor alle programma’s en diensten: het klantportaal. De burger kan zijn eigen dossier
inzien. Een andere faciliteit is het anoniem bekijken of je in aanmerking komt voor bepaalde regelingen. Dit kan nuttig zijn als de burger
bijvoorbeeld een verhuizing plant.
Meer weten? Neem contact op!
Capgemini onderzoekt graag samen met gemeenten/
shared service centers door middel van een proof-of-concept (PoC)
de toegevoegde waarde van bepaalde modules voor specifieke
gemeenten. Gemeenten die hierin zijn geïnteresseerd, kunnen
contact opnemen met: Sjef Hoppenbrouwers, account executive
sociaal domein Capgemini Nederland BV,
sjef.hoppenbrouwers@capgemini.com, mobiel: 06 29525590.

Koppeling aan bestaand:
W&I / BRP / DocMgmt
FIN / Inkoop

(middel)

(inhouding WWB)

TEAMs

W&I: WWB uitkeringen

Zelfbediening

SVB
(PGB)

Zaakbehandeling

Integraal
klantbeleid

WMO: traplift
PGB aanvraag

Gezin

Controle/Audit

Jeugdwet regelingen

Zelfservice portaal voor de klant
• Selfservice waar mogelijk
• Informatie gelijk goed
Ondersteuningsportaal voor wijkteam en leveranciers
• Correcte informatie gedeeld
• Grip op afspraken met “providers”

Effectrapportage
triage / aanvraag

ing

ur

ke

ed

Go

Goedkeuring
Verantwoording

Integraal klantbeeld
• Geconsolideerde registratie

Wijkteam

Zaak behandeling (Case management)
• Betalingen en verrekeningen

Figuur 3

Nummer 18, april 2016

49

Twee
maten
V a n

S c h e l v e n

Met twee maten meten
M

ijn vertrouwen op de combinatie
‘overheid en privacy’ is al jaren
niet bijster groot, maar met de komende
privacywetgeving neemt die zeker niet
toe. Afgelopen december is in Brussel, na
jarenlange intensieve onderhandelingen
en lobbytrajecten, een akkoord bereikt
over nieuwe privacywetgeving die binnen alle 28 landen van de Europese Unie
moet gaan gelden: de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Deze AVG,
waarover in 2016 een finaal besluit wordt
genomen, introduceert Europa-breed een
nieuwe set van privacyregels. Daarmee
wordt in ons land het overgrote deel van
de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overbodig. Naar verwachting wordt de AVG ergens in de loop van
2018 vol van kracht.

Als je de AVG doorbladert, dan valt op
dat er nogal wat bij het oude blijft en
dat maar enkele nieuwe verplichtingen
worden ingevoerd. Ik beperk me hier
tot één van de meest opvallende nieuwe
onderdelen: de financiële sancties waarmee gedreigd wordt als je ooit de nieuwe
Europese spelregels overtreedt. Wat dat
betreft springen de enorm grote verschillen die er gelden voor overheden en private organisaties (bedrijven) onmiddellijk
in het oog. De wetsovertreding van een
bedrijf wordt met oneindig veel zwaardere boetes gesanctioneerd dan een forse
en stuitende illegale inbreuk van onze
privacy door uw en mijn overheid. Dus:
meten met twee maten. Bedenkelijk.

Als publieke uitvoeringsorganisatie moet u met steeds minder middelen een steeds betere
dienstverlening bieden. Dit kan alleen wanneer burgers, bedrijven en ambtenaren optimaal
samenwerken. En wanneer elke betrokkene toegang heeft tot dezelfde informatie. Dynamic
Case Management van Blueriq is de oplossing om uw zaken flexibel, dynamisch en efficiënt
af te handelen. Beslissingen zijn hierbij altijd transparant en traceerbaar. Blueriq maakt de
uitvoering van wet- en regelgeving beheersbaar en rechtmatig.
Kijk voor een online demo op www.blueriq.com/dcm. Wilt u een live demonstratie?
Maak dan een afspraak met één van onze specialisten. Neem hiervoor contact
op met Hans de Preter, Markt Manager Overheid, telefoon (06) 46 09 39 74,
e-mail h.de.preter@everest.nl.

blueriq.com/dcm

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur
inzake ICT
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andere private organisaties zich geplaatst
voor forse financiële risico’s. Per geval
staat op overtreding van de huidige Wbp
‘slechts’ een maximale bestuurlijk boete
van 820.000 euro of – in zeer uitzonderlijke gevallen – tien procent van de
jaaromzet. De boetebevoegdheid van de
nationale privacy-toezichthouders in de
EU wordt door de AVG echter fors verruimd, tot 20 miljoen euro of vier procent
van de wereldwijde jaaromzet. Dat kan al
met al dus aardig in de papieren lopen.
Uiteraard moet er heel wat gebeuren
voordat een maximale boete wordt opgelegd. Maar toch, het staat er wel en dus
moet je als bedrijf nog meer aandacht
aan compliancy en security geven. Dat is
misschien goed voor uw en mijn privacy, maar het noopt bedrijven tot forse
nieuwe investeringen.
En wat nu als de overheid de privacywet met voeten treedt? Door een stevige
lobby in Brussel is in de AVG geen enkele
bestuurlijke boete voor overheidsinstanties opgenomen. De overheid kan dus
zonder gevaar van financiële sancties
een rommeltje van haar eigen informatiebeveiliging maken. Prettige gedachte?
Als pleister op de wonde bepaalt de AVG
nog wel dat nationale wetgevers zelf een
eigen wet mogen maken waarin ze de
boetes regelen voor overtreders uit de
publieke sector. Maar ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat we in Nederland nog
heel lang op zo’n wet moeten wachten.

Met de introductie van torenhoge
bestuurlijke boetes zien bedrijven en
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AERIUS-systeem voor stikstofvergunningen is klaar

Ontwikkelen
Een systeem
ontwikkelen voor vijftien
opdrachtgevers om
beleid vorm te geven
dat nog niet eens in de
besluitvormingsfase zit?
Het lijkt een recept voor
mislukking, maar het
blijkt mogelijk – door
veel te ‘scrummen’ en
eindgebruikers erbij te
betrekken. “Het heeft
geschuurd, maar er zijn
mooie dingen gemaakt.”

Door Freek Blankena
Beeld Dreamstime
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E

én dezer dagen wordt er weer een project afgerond dat op de lijst
van risicovolle ICT-projecten staat: AERIUS. Weinig verrassend: het
project werd iets duurder en heeft langer geduurd dan de bedoeling was.
De aan het begin (januari 2013) geschatte kosten van 6,4 miljoen liepen
op tot 8,2 miljoen een jaar geleden. En oorspronkelijk had het binnen 15
maanden af moeten zijn, maar dat werd dus meer dan drie jaar.
Toch is er met de ontwikkeling van AERIUS iets bijzonders aan de
hand. Toen het als ICT-project begin 2013 van start ging was het nieuwe
Nederlandse stikstofbeleid – waar het systeem voor gemaakt werd – nog
lang niet uitgekristalliseerd. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
moest de natuurdoelen van Natura 2000 helpen realiseren en tegelijk een
oplossing bieden voor de vastgelopen vergunningverlening voor economische activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Drie ministeries (EZ, IenM en
Defensie) en twaalf provincies moesten het erover eens worden hoe dat
beleid er in de praktijk uit moest zien, maar zover was het in 2013 nog
niet.
Meedenken
Waarom eigenlijk niet gewacht met het ontwikkelen van de bijbehorende instrumenten? “Er zat druk op”, zegt Ric de Rooij, als CIO van
EZ eindverantwoordelijk voor het project. De Rooij vindt het bijna een
voorbeeldtraject, waarbij de vertraging toch vooral van buiten kwam: het
beleidsproces. “En omdat de beleidsmakers nog niet goed wisten wat ze
wilden hebben, zijn we eigenlijk met ze gaan meedenken. Het ging wel
wringen in de laatste fases. Toen waren de bouwers eigenlijk klaar, alleen
moest er nog een aantal beleidsbeslissingen worden genomen.”
Peter Munters, plaatsvervangend directeur Natuur en Biodiversiteit bij
het ministerie van EZ, en voorzitter van de stuurgroep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van AERIUS, denkt dat dat beleidsproces een
beetje is onderschat. “Er was een naïef beeld over hoe de PAS en AERIUS
zouden moeten gaan werken. Omgekeerd denk ik dat niemand bij de start
had kunnen bedenken dat ze er zo uit zouden zien als nu. Ik denk dat je

zonder zekerheden
deze lijn in de toekomst meer zult zien: aan de slag gaan zonder een volledige specificatie.”
Gefaseerd
De Rooij stelt dat juist is gekozen voor ‘user centered design’ (veel
betrokkenheid van de eindgebruikers) en de agile scrum-methode (kortcyclisch en iteratief werken met een multidisciplinair team) omdat de
opgave ‘best lastig’ was. “Met een bijzondere groep van vijftien opdrachtgevers die ook allemaal hun eigen wensen en belangen hebben, terwijl
we nog niet wisten hoe het eruit moest zien omdat zoiets nog niet eerder
was bedacht. Als EZ het alleen had moeten doen, was er aan het begin

De bouwers hebben mede
de beleidsoplossingen bedacht
misschien meer uitgedacht. Maar dan nog denk ik dat je het in fases moet
doen. Ik geloof ook dat bij meer klassieke trajecten het niet meer zo is dat
je alles vooraf tot in de puntjes moet uitdenken.”
Zijn collega Paul Raven, coördinator informatiebeleid van het CIO-office
van EZ en ook betrokken bij het project, vult hem aan: “De commissieElias zegt ook: ga eerder met die beleidsmensen aan tafel. Hier is het
bouwen van het systeem tegelijk met het beleidstraject en samen met de
beleidsmedewerkers gedaan. Die konden dus ook direct testen hoe dingen
gaan lopen. Zó vooraan heb ik het nog nooit eerder gezien.”
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PAS en AERIUS waren nodig, omdat de vergunningaanvraag rond stikstofuitstoot nogal ‘op slot’ zat. Munters: “Het was moeilijk voor ondernemers, maar ook voor de overheid, om aan te tonen dat iets geen nadelige
gevolgen had voor de natuur. Dus als provincies een vergunning verleenden gingen natuurorganisaties vaak naar de Raad van State omdat het
voorzorgsprincipe niet goed toegepast zou zijn. Als er dan geen helder
dossier lag, vernietigde die de vergunning. Daardoor zijn er jarenlang maar
mondjesmaat vergunningen verleend.” Vervolgens begon de PAS als een
concept-idee rond het begrip ‘ontwikkelingsruimte’ (een soort uitstootquotum). “Als je kijkt hoeveel beleidsbeslissingen er in de tussentijd genomen zijn, is dit een enorm iteratief proces geweest. Door de manier van
bouwen, met scrums, hebben we steeds kunnen laten zien wat de gevolgen
zouden zijn van mogelijke beleidskeuzes. Voor de vijftien bestuurders die
keuzes moesten maken gaf dat veel houvast.”
“Je kunt wel zeggen dat de bouwers mede de beleidsoplossingen hebben bedacht, dan wel ons misschien hebben behoed voor onuitvoerbare
keuzes.” Dat proces heeft volgens Munters ‘enorm geschuurd’, maar werkte
wel. “Het was de enige manier om voortgang te boeken. Er is heel erg
gemopperd op elkaar, maar er zijn uiteindelijk ook hele mooie dingen
gemaakt.”
De afronding is in volle gang. Het RIVM in Bilthoven gaat AERIUS
beheren. Het systeem faciliteert nu het vergunningenproces van twaalf
provincies en het Rijk, voor grote bedrijven als de Rotterdamse haven tot
agrarisch adviseurs die voor veehouders allerlei uitbreidingsvergunningen
aanvragen. “De stakeholders hebben over de PAS nog wel aanmerkingen,
maar AERIUS staat niet ter discussie en wordt als functioneel en gebruiksvriendelijk ervaren.”

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

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

Mensenwerk
De Rooij, die zegt een bescheiden rol te hebben gespeeld bij het project, noemt nog een paar succesfactoren. “De governance is heel belangrijk
bij dit soort trajecten. Maar het allerbelangrijkste is wel de mensenfactor,
het kiezen en verbinden van de juiste mensen.” Munters daarover: “Zet
die governance niet op afstand. Dus maak het beleid voldoende verantwoordelijk voor het ICT-traject, anders ga je elkaar alleen maar niet zitten
te begrijpen en over de uitkomsten zitten zwartepieten. Want je had toch
zo helder aangegeven wat je nodig had en de bouwers hadden zo helder
aangegeven wat ze gingen leveren? En dan blijkt dat toch niet hetzelfde te
zijn.”
De vraag naar de relatie met de ICT-plannen rond de Omgevingswet dringt zich op. “We zien de links”, zegt Munters. AERIUS werkt met
natuurinformatie en met luchtkwaliteitsinformatie. Voor de Omgevingswet
worden nu de informatiehuizen ontwikkeld, ook voor luchtkwaliteit. Wij
denken dat we met het gedachtegoed over hoe je gegevensuitwisseling tot
stand brengt, goede voorbeelden kunnen leveren. Dit is echt moderne ICT,
waar we als rijk en provincies ons voordeel mee kunnen doen. De denkkracht uit AERIUS zou de Omgevingswet-ICT praktisch kunnen houden.”
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Wat is AERIUS?
Omdat de natuur te lijden heeft
onder de uitstoot van stikstof (in de
vorm van ammoniak / NH3 en stikstofoxide / NOx) moeten voor agrarische, industriële en andere activiteiten
vergunningen worden aangevraagd. Tot
dusver is dat vaak een moeizaam proces
omdat het lastig is van die activiteiten
per geval aan te tonen dat die geen
onacceptabel effect op de natuur hebben. De Programmatische Aanpak Stikstof (beleid) en het bijbehorende systeem AERIUS moeten daar verandering in
brengen, onder andere met een transparante verdeling van ‘ontwikkelingsruimte’
(stikstofquotum). AERIUS bestaat uit zes
onderdelen, die grotendeels al in gebruik
zijn genomen:
Calculator
Hiermee is de uitstoot van stikstof door
activiteiten en de depositie daarvan
op Natura 2000-gebieden uit te rekenen, door vergunningaanvragers en
-verleners.
Register
Het ‘huishoudboekje’ van de PAS. In
Register beheren de vergunningverleners
de ontwikkelingsruimte.
Monitor
Hiermee wordt de uitvoering van de PAS
gevolgd en zijn trends in depositie en
ontwikkelingsruimte te volgen.
Scenario
Instrument waarmee te zien is of varianten van (ruimtelijke) plannen passen
binnen de PAS-ontwikkelingsruimte. Dit
onderdeel is nog in ontwikkeling.
Connect
Zorgt voor uitwisseling van data tussen
AERIUS en andere IT-systemen (volgens
informatiemodel IMAER).
Extra
Biedt een platform aan andere ontwikkelaars om de door hen ontwikkelde
AERIUS-tools op aan te bieden.
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Digitale mobiliteit
jaagt vernieuwing aan
Met smartphone of tablet zijn diensten heel anders aan te
pakken. Dat gaat meestal verder dan een ‘app’. Processen moeten
overhoop, het beheer verandert en beveiliging wordt belangrijker.
Een drietal topmanagers in de overheid licht hier de verschillende
kansen en invalshoeken toe. Zij ondervinden aan den lijve hoe
digitale mobiliteit nieuwe vragen oproept en nieuwe kansen biedt.

VNG
Ook voor het werkveld van de VNG
heeft digitale mobiliteit consequenties. Yvonne van Stiphout, directeur
Producten en Diensten bij de VNG,
benadrukt daarbij de gemeenschappelijkheid en de platformfunctie die
de VNG daarvoor samen met KING kan
bieden, in combinatie met de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid
van gemeenten.
“Je zoekt naar collectieve voorzieningen waar iedereen gebruik van kan
maken en tegelijkertijd moet daarbinnen maatwerk mogelijk zijn voor
gemeenten. De hele dienstverlening
moet wel mensgericht blijven. Dat
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Yvonne van Stiphout, kwartiermaker en
beoogd directeur producten en diensten
VNG.
geeft vervolgens de uitdagingen van
betrouwbaarheid, privacy-aspecten,
kan dat zomaar. Dat zijn vraagstukken
die altijd bovenkomen. Keukentafelgesprekken met probleemgezinnen zijn
prachtig, maar niet elke ambtenaar

mag een heel dossier inzien.” Ook
noemt ze de digivaardigheid als factor,
die op het mobiele vlak natuurlijk des
te belangrijker wordt. “Je wilt dat een
burger zoveel mogelijk verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen informatie, maar je moet er met dat maatwerk
ook rekening mee houden dat niet
zomaar iedereen dat kan. Je komt ook
groepen mensen tegen die daar wat
minder vaardig in zijn. Je doet dit voor
al je inwoners, dus je moet een soort
gemene deler hebben.” Voor ondernemers geldt dit natuurlijk veel minder:
die zijn blij met parkeerapps en vragen
zelfs om digitale manieren om met
de gemeente in contact te treden.
Begrafenisondernemers willen graag
digitaal aangifte van een overlijden

H

et begrip ‘mobiliteit’ kennen we
vooral vanuit de wereld van vervoer of bijvoorbeeld personele mobiliteit.
Een nieuwe vorm is die van de digitale
mobiliteit, waarin we echt tijd- en plaatsonafhankelijk werken en eraan gewend
raken zonder technische beperkingen op
ieder moment van de dag vragen te stellen, diensten te gebruiken, transacties uit
te voeren en feedback te krijgen. Of het nu
om interactie met vrienden of familie gaat,
over online winkelen, digitaal bankieren of
over diensten van de overheid.
Dit alles vraagt om een wezenlijk andere mindset bij de aanbieders van diensten,
ook bij de overheid. Met e-health- en allerlei andere initiatieven zijn we aardig op
weg om de digitale mobiliteit onderdeel te
maken van de informatiesamenleving. Dit

kunnen doen en niet meer elke keer
langs het gemeentehuis hoeven. Ook de
buitendienstmedewerkers van gemeenten werken tegenwoordig veel sneller
met op afstand oproepbare informatie,
via hun mobiele device.
Van Stiphout ziet fundamentele vragen die met de komst van het mobiele
kanaal opdoemen, ook voor medewerkers. “We hebben een 24 x 7 dienstverleningsvraag binnengehaald; iedereen
kan op elk moment van de dag via zijn
mobiele device een beroep doen op de
overheid. Dat roept de vraag op of dat
steeds nodig is of dat dat toch slimmer
kan. Je ziet daar allerlei zoektochten
in. Voor een informatieve vraag hoef je
niet altijd bereikbaar te zijn.”
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IenM
Bij het ministerie van IenM werken relatief veel mensen waarvoor
mobiliteit elke dag belangrijk is,
vertelt Michel Bouten, algemeen
directeur Integrale Bedrijfsvoering
bij dat ministerie.
“We hebben wegwerkers die
aangepaste apparatuur moeten
hebben, we hebben inspecteurs die
in heel het land hun werk moeten
doen. Maar de echte uitdaging is
natuurlijk dat ze de juiste informatie en functionaliteit in elke situatie
beschikbaar moeten hebben. Daar
zijn we een heel eind mee gevorderd.” Zo hebben medewerkers
van Rijkswaterstaat die langs de
weg bijvoorbeeld borden moeten
beheren een app gekregen die met
het centrale financiële beheersysteem praat. “Ze hoeven aan het
eind van de dag niet naar kantoor te
komen om het administratief af te
handelen.”
Een belangrijke uitdaging daarbij vindt Bouten het feit dat alles
steeds eenvoudiger moet voor de
medewerker. “Noem het maar ‘verapping’. Je moet vaak kiezen welke
functionaliteit je wel of niet in de
app stopt.” Daarnaast heeft ‘mobiel
gaan’ budgettaire consequenties.
“Als je een app maakt kost dat geld
en hij moet beheerd worden; het is
niet zo dat ik dan iets anders kan
schrappen.”
Bouten voelt enigszins de last
van ‘het oude’, met veel bestaande
kernapplicaties die nog niet op
de nieuwe manier van werken zijn

Michel Bouten, algemeen directeur
Integrale Bedrijfsvoering bij het
ministerie van IenM. Foto: Hans
Tak.
geënt. “Ik ben nu nog mobiele functionaliteit aan het realiseren op een
ouderwetse manier, omdat die ‘achterkant’ dat nu eenmaal afdwingt.”
Ondertussen constateert hij dat een
bedrijf als Google het app-tijdperk
al achter zich lijkt te willen laten en
proeven doet met stembesturing.
“Voor dat soort dingen zijn we nog
lang niet klaar. Het is uitdagend om
de technologische ontwikkelingen
bij te benen.”
Ingewikkeld is het allemaal niet,
maar er kan en moet nogal veel, met
als randvoorwaarde dat processen
worden aangepast. “Bestuurders
willen bijvoorbeeld notities elektronisch kunnen afhandelen op hun
iPad. Maar hoe krijg je geschreven
opmerkingen in een elektronische
workflow? Dat vergt aanpassingen
en training, maar er zijn nog honderden dingen die, gegeven alle veranderingen, moeten gebeuren. Het
vergt ook veel van de medewerkers.”
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VWS
We zullen nog versteld staan
van de impact die digitale mobiele
ontwikkelingen op de zorg sector zullen hebben, denkt Gelle Klein Ikkink,
programmadirecteur Innovatie en
Zorgvernieuwing. “De gezondheidszorg is natuurlijk bij uitstek een sector
waar tijd en plaats altijd dominant zijn
geweest. Je moet naar het ziekenhuis
toe en wellicht twee dagen later nog
een keer naar een andere arts. Tijd- en
plaatsonafhankelijke zorg genieten
is één van de grote bewegingen die je
zult zien.”
Hij noemt het voorbeeld van het
maken van een foto met je mobiel van
een plekje op je huid. Dat kun je naar
je huisarts sturen, maar die kan het

meteen delen met een dermatoloog
als hij niet zeker van zijn zaak is. Een
betere en snellere diagnose, terwijl de
patiënt thuis kan blijven en de professionals efficiënter kunnen werken.
Klein Ikkink ziet de huidige werkwijzen binnen vijf jaar flink op de
schop gaan. Toch zijn het nu nog vaak
enkel pioniers die het op een meer
mobiele wijze aanpakken. “De opschaling gebeurt vaak nog niet om allerlei
redenen. De uitdaging is: hoe zorgen
we nou dat we versnelling krijgen in
dat soort toepassingen. Daar zitten
financiële redenen achter, onbekendheid, onvoldoende expertise. Maar
de ‘creatieve destructie’ die dit vergt
is moeilijk. Je ziet vaak dat de ICT-/
mobiele toepassingen bovenop het
bestaande komen, maar dan helpt het
nog niet echt. Voor elke organisatie
is het een fundamentele procesherin-

Digitaal zwerfvuil

‘L

Gelle Klein Ikkink, programmadirecteur
Innovatie en Zorgvernieuwing. Foto:
Studio Oostrum.
richting, want diezelfde dermatoloog
kan misschien bij het over de schouder meekijken minder verdienen dan
wanneer patiënten naar het ziekenhuis komen. Het vergt dus ook dat er
serieus naar nieuwe verdienmodellen
wordt gekeken.”
Er moet op veel kleine fronten aan
getrokken worden, denkt Klein Ikkink.
“En de innovatie komt niet uit Den
Haag, het moet in het veld gebeuren.”

gaat niet alleen over ‘een app’, maar over het fundamenteel herinrichten van processen of zelfs het opheffen ervan. Het gaat
ook over de implementatie van wetgeving in de mobiele digitale wereld waarin andere afspraken gelden over bijvoorbeeld
gebruik van data, veiligheid en eigenaarschap. En het gaat over
een andere manier van denken over de relatie burger-overheid:
niet ‘zij’ en ‘wij’ maar samen.

aan het bed besparend werken, zonder in te boeten op intermenselijke zorg. Gemeenten kunnen laten zien hoe burgers
mobieler worden en participeren in maatschappelijke vraagstukken: de nabije overheid vanuit digitaal perspectief. Gelden op de
digitale snelweg dezelfde ervaringsregels? Is de chaufeurloze
auto de voorbode voor volledige integratie tussen digitale en
fysieke mobiliteit?

Delen
Data worden niet meer opgeslagen in afgesloten sectorale
silo’s, maar met elkaar gedeeld. Niet één organisatie is eigenaar. Integendeel, juist in een mobiele omgeving worden data
veelvuldig gekopieerd en voor meerdere doelen ingezet. Het zijn
daarmee bijna per definitie ‘semi-open data’. De impact is groot
en dat vraagt om ambitie en verandervermogen.
Kansen zijn er volop, in de zorg laten e-health-initiatieven,
vaak in publiek-private samenwerking, zien hoe digitale handen

ICTU organiseert over dit thema op 12 april een ICTU Grand Café.
Meer informatie op www.ictu.nl
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ANWB-affiche, 1939-1940, Koninklijke Bibliotheek
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aat niet als dank voor het aangenaam verpozen, de eigenaar de (digitale) schillen en
dozen” en ruim de rommel op! (naar: Jacob Hendrik
Slicher, voormalig voorzitter ANWB, 1938) Deze
uitdrukking gebruiken we nog zelden. Maar net als
in de fysieke wereld kennen we ook in de digitale
wereld afvalbergen, alleen zijn we er ons vaak niet
van bewust.
Van digitaal zwerfvuil is sprake wanneer systemen, websites, wiki’s of accounts in de digitale
wereld niet meer actief zijn of niet meer worden
gebruikt, of praktisch niet meer worden onderhouden. Bijvoorbeeld omdat een initiatief niet meer
bestaat, of een project is afgerond. Dat kennen we
van de smartphone: Whatsapp is gemakkelijk te
verwijderen, maar daarmee is niet alles ook digitaal verwijderd. Een account blijft immers gewoon
bestaan en als de app opnieuw wordt geladen wordt
‘ergens’ van het net de backup, inclusief contactgegevens en chats, opgehaald en mee-geïnstalleerd. Of, om dicht bij huis te blijven, de website
van het internationale sporttoernooi wordt niet
meer onderhouden na de grote dag, maar blijft wel
online, inclusief persoonsgegevens en registraties.
Dezelfde principes gelden voor websites, systemen, wiki’s en social media in de grote digitale
overheidswereld. Zonder dat we ons ervan bewust
zijn is dit een veiligheidsrisico. Hackers en digitale criminelen zitten namelijk niet stil en bedenken voortdurend trucs om de nieuwste versies van
software te hacken. Met andere woorden: als de
software, zwervend in de cloud, niet meer wordt
onderhouden, dan is de kans groot dat vroeger of
later anderen dan de oorspronkelijke eigenaar hun
kans schoon zien en via deze digitale achterdeur
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de organisatie binnen
komen. En dan
toegang krijgen tot gevoelige data,
zoals financiële of persoonsgegevens.
Fictie? Helaas niet. Een onderdeel van ordentelijk systemen ontwikkelen en beheren is dat bij de
afronding de digitale resten ervan – zoals testbestanden, oude ontwikkelversies en inloggegevens –
worden verwijderd. Dat lukt niet altijd: we zien nog
steeds verweesde toepassingen die niet meer actief
worden onderhouden maar wel in een operationele
infrastructuur zijn opgenomen. En daarmee ook de
toegangspoort zijn voor andere toepassingen die
breed worden gebruikt in en buiten de organisatie.
Extra spannend wordt dit bij websites en social
media. Een beetje project of organisatie heeft
tegenwoordig minimaal een website en ‘doet wat’
met sociale media. Vermoedelijk circuleren er miljarden slapende accounts over het internet, met
grote hoeveelheden data: digitaal zwerfvuil. Bij de
start wordt een website netjes opgeleverd, inclusief
beveiliging tegen hacking, virussen, spam, vijandige overnames. Maar wat gebeurt er wanneer het
project is afgerond of een nieuwe toepassing wordt
bedacht? Het is belangrijk dat ook dan nog tijd en
geld beschikbaar zijn voor het opruimen. Anders
ontstaat weer een verweesde website die, inclusief
content en (persoons-)gegevens, een ‘sitting duck’
wordt voor kwaadwillenden.

Herriët Heersink, ICTU
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De digitale transformatie
van Edinburgh

Een winkelcentrum
voor ambtenaren
‘Een zaaksysteem, een digitale
werkplek en een werkende
subsidiestraat, alstublieft.’ In de
visie van CGI winkelen ambtenaren
straks in het Rijks Applicatie Center,
waar ze allerlei toepassingen vinden
die ze nodig hebben voor de digitale
overheid.
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D

e overheid zet in op complexiteitsreductie en
standaardisatie, wat blijkt uit initiatieven als de
transitie van 64 datacenters naar vier centrale datacenters
en de ontwikkeling van een Rijks Application Store (RAS) met
apps voor alle rijksambtenaren. Dit brengt efficiencyvoordelen
met zich mee, maar voor echte complexiteitsreductie is meer
nodig, vindt CGI. Daarom werkte CGI een visie uit waarin
men samen met de overheid bouwt aan de digitale overheid.
“Complexiteitsreductie is uiteraard geen doel op zich”, zegt
Koen van Rijn, vicepresident Rijksoverheid bij CGI. “Het is een
antwoord op knelpunten waar de overheid tegenaan loopt:
een versnipperd en daardoor lastig onderhoudbaar en duur
IT-landschap. Wij zien dat de Rijksoverheid nu het grootste
deel van haar IT-budget besteedt aan het onderhouden van
de huidige ICT. Er is nauwelijks geld voor doorontwikkeling en
vernieuwing. Terwijl dat hard nodig is om in te spelen op de
veranderende wensen en uitdagingen van de samenleving.”
“Ook voor de noodzakelijke robuustheid, betrouwbaarheid
en veiligheid van de digitale overheidsdienstverlening is

Foto: Dreamstime

standaardisatie en uniformisering gewenst”, vult Mark Hartman
aan, principal consultant publieke sector bij CGI.
Succesvol samenwerken
De overheid zet in op betere (digitale) dienstverlening
en minder administratieve lasten. Dat vraagt om meer
samenwerking tussen overheden onderling, waarin ze hun
bedrijfsvoering en gegevenshuishouding op elkaar afstemmen.
Het vraagt ook om meer samenwerking met de markt. Volgens
CGI gaat het om drie sleutelbegrippen: standaardisatie van
gegevens, hergebruik van ICT en complexiteitsreductie.
“Dit soort oplossingen is alleen te realiseren in cocreatie,
waarin overheid en markt optimaal gebruikmaken van elkaars
expertise”, zegt Hartman. Van Rijn vult aan: “Overheid en markt
hebben elkaar nodig. Dat zeggen wij niet alleen, dat horen we
ook van mensen bij de overheid. Het is jammer dat we de laatste
tijd in een soort kramp zijn beland waarin overheid en markt
elkaar met wantrouwen bekijken. Zo komen we niet verder.
Samenwerking is nodig en kan heel goed gaan als je het op een
gezonde, zakelijke manier doet waarin een ieder werkt vanuit
zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.”
Welkom in de winkel
In de visie van CGI werken overheid en marktpartijen samen
in een Rijks Application Center (RAC), waaruit applicaties
worden aangeboden vanuit een Rijkscloud. Het RAC kan
worden gezien als het winkelcentrum waar ambtenaren alle
toepassingen vinden die ze nodig hebben: van hun digitale
werkplek tot eID-dienst, van een digitaal archief tot een
intranetportaal. Het shared service centrum van het betreffende
departement levert deze toepassingen als geïntegreerde dienst.
Door de overheid veelgebruikte diensten als incasso en inspectie
kunnen op deze manier als een standaard worden afgenomen.
Nieuwe toepassingen worden ontwikkeld in DevOps-trajecten,
die in nauwe samenwerking met gebruikers binnen enkele weken
nieuwe functionaliteit opleveren die vervolgens overheidsbreed
wordt aangeboden. Van Rijn: “Daardoor kan de overheid snel
inspelen op nieuwe wensen en uitdagingen in de samenleving.
Op deze manier hoeft niet elk overheidsprogramma of -project
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De Schotse stad Edinburgh maakt in
samenwerking met CGI een digitale transformatie
door. Efficiencywinst, kostenbesparing en een betere
(digitale) dienstverlening zijn het doel. CGI gaat
ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers al hun
zaken met de stad digitaal kunnen afhandelen. Het
IT-systeem van de gemeente wordt gemoderniseerd
en de backofficeprocessen geüniformeerd en
gestandaardiseerd. Dit levert de stad de komende
zeven jaar 45 miljoen pond aan besparingen op.
Ook het onderwijs in de Schotse gemeente
profiteert van de modernisering van de ICTinfrastructuur. Zo zal de internetsnelheid van
basisscholen en middelbare scholen fors toenemen en
krijgen studenten betere toegang tot allerlei online
leermiddelen.

het wiel opnieuw uit te vinden. Lange ontwikkeltrajecten
bestaan niet meer.”
Alleen afrekenen wat je gebruikt
Voor de financiering stelt CGI een ander model voor, waarin
de overheid veel meer geld vrijspeelt voor doorontwikkeling
en innovatie. Hartman legt uit: “De overheid investeert nu zelf
zwaar in infrastructuur en applicaties, die vaak op maat zijn
gemaakt. Het model dat wij voorstellen werkt met betalen-naargebruik. De markt investeert en ontwikkelt, de overheid neemt
af.”
Het RAC is in eerste instantie ontworpen voor de
Rijksoverheid en de uitvoeringsinstanties, maar op termijn
kunnen ook medeoverheden er gebruik van maken. CGI is
niet het enige bedrijf dat de winkelschappen gaat vullen,
integendeel. Van Rijn: “Dat zou strijdig zijn met onze visie dat
de overheid optimaal gebruik kan maken van de expertise in
de markt.” Op deze manier ontstaat een samenwerking tussen
overheid en markt waarin beide elkaar optimaal aanvullen,
besluit Van Rijn: “Zo bouwen we samen aan een digitale
overheid die betrouwbaar, veilig en betaalbaar is.”
Meer weten over de visie van CGI? Het visiedocument ‘Samen bouwen aan
de digitale overheid: betrouwbaar, veilig en betaalbaar’ is te vinden op
cginederland.nl/digitaleoverheid.
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Encryptie
V e r h o e f

Overheden worstelen
met encryptie

INFORMATIEMANAGEMENT
ACADEMIE

Certifi
caat
Schakelen

tussen beleid,
organisatie
en ICT

Informatiemanagement
Academie
Hoe vertaalt u politieke en bestuurlijke belangen en nieuw geformuleerd beleid naar de inzet van ICT? Hoe legt u knelpunten of ICT
ontwikkelingen uit aan het bestuur? Wat is goed opdrachtgeverschap,
hoe stuur je op informatieveiligheid?
De Informatiemanagement Academie (IMAC) van PBLQ biedt u
handelingsperspectief. Wij begeleiden u in het vinden van antwoorden
die werken in uw situatie.

Meer informatie of inschrijven?
www.pblq.nl/imac
Rafaëlle van Engers,
adviseur
E R.van.Engers@pblq.nl
T 06 41 45 66 99

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

Meld u zich nu aan voor de volgende opleidingen:
Opleidingen
IMAC Verbindersopleiding
Besturen onder druk van deze tijd
Mastercourse Smart Cities ism iBestuur
Sturen op informatieveiligheid
Strategisch omgaan met de digitale overheid
Graphic Facilitation
Mastercourse informatiehuishouding ism iBestuur

Startdatum
12 april of 8 november 2016
14 april of 22 september 2016
17 mei 2016
23 mei of 12 september 2016
24 mei of 15 november 2016
15 juni of 6 december 2016
7 november 2016

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

D

e Nederlandse cryptograaf
Auguste Kerckhoffs formuleerde
in 1883 ontwerpprincipes voor cryptografische systemen. Eén daarvan is dat het
geen probleem mag zijn als het systeem
in vijandige handen valt, zolang men
de sleutel maar niet heeft. Een ander is
natuurlijk dat het systeem niet te ontcijferen moet zijn vanuit praktisch oogpunt. Kerkhoffs’ ontwerpprincipes worden
breed omarmd tot op de dag van vandaag.
Logisch als je dit soort principes bekijkt,
maar sommigen wijken er toch van af. De
makers van de OV-chipkaart hielden het
crypto-algoritme bijvoorbeeld geheim. Ze
deden aan ‘security by obscurity’ en dat
systeem werd dan ook gekraakt. Als een
encryptiesysteem gemaakt is volgens de
regelen der kunst, kun je zonder sleutel
beschermde gegevens praktisch niet ontcijferen. Bij Apple hebben ze ongetwijfeld
al Kerckhoffs’ principes hoog gehouden,
en dus is zo’n beveiligde iPhone van een
terrorist niet door de FBI te ontsleutelen.

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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Dan is er nog een ander klein frustratiepuntje voor de FBI. Niemand, dus ook de
FBI niet, kan aan de software van een
iPhone zitten zonder expliciete toestemming van Apple. En daarvoor hoeft Apple
niet de hele tijd alle iPhones te controleren op ongeoorloofde wijzigingen. Het
kan namelijk gewoon niet omdat alleen
door het bedrijf digitaal ondertekende
software werkt op een iPhone. Zo is dat
ding ontworpen, inclusief een hardware
key die in de iPhone wordt aangebracht
tijdens de productie.

Daarom vraagt de FBI via de rechter aan
Apple om een speciaal besturingssysteem te maken waardoor softwarematig
de terroristentelefoon wellicht toch is
te ontsleutelen. Kortom: de FBI vraagt
via de rechter of Apple sjoemelsoftware
wil maken; gekscherend FBiOS gedoopt.
Heb je een keer geen sjoemelsoftware, is
het weer niet goed! Jammer voor de FBI
dat de terrorist niet met een Volkswagen belde. Die kun je namelijk op allerlei
manieren binnendringen, uitlezen of
manipuleren. De FBI had kunnen lezen en
schrijven met de Volkswagen. Geen enkele
noodzaak om daar hulp van de fabrikant
voor af te dwingen. Sterker nog: die sjoemelt graag mee!
Maar stel nu even dat voertuigen, net
als iPhones, alleen op digitaal ondertekende software lopen, dan behoort
sjoemelsoftware heel snel tot het verleden. Laat namelijk de toezichthouder
tekenen, want de fabrikant is blijkbaar
niet te vertrouwen! Dan kun je alleen
aanpassingen uitvoeren met medeweten
en toestemming van de toezichthouder.
Andere software doet het gewoon niet,
dus je hoeft ook niet elke keer te blijven
controleren. De waterdichte oplossingen
van de iPhone komen voor de rechter,
want die zijn niet gewenst door de overheid. Maar precies diezelfde overheid wil
graag deze waterdichte oplossingen in de
automotive industrie om sjoemelsoftware
uit te bannen.
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Als Dingen gaan
praten kun je ze niet
meer vertrouwen

Waar staat dat
voor?
• ROLO
Register of Legal Organisations, internationale standaard
in ontwikkeling om organisaties te identificeren bij digitale
transacties.
• DENARS
Distributed Entity Naming and
Attribute Registration Service

Identity of Things

• UETP
Uniform Entity and Transaction
Protocol
• Blockchain
Een gedistribueerde database die
een gestaag groeiende lijst bijhoudt van data-items (transacties en blokken) die gehard zijn
tegen manipulatie en vervalsing.
Het register is versleuteld en
bevindt zich op een gedistribueerd computernetwerk waar het
constant wordt bijgewerkt.
• BBFA
British Business Federation
Authority, directeur Patrick
Curry, organisatie met als taak
federatief identiteitsmanagement tussen industrie en UKoverheden. Curry is co-editor van
ISO 29003 – Identity Proofing &
Verification
• FOCAFET
For Open Convenient And Fair
Economic Transactions. Stichting
die UETP ontwikkelt (focafet.org)

Terwijl de
Nederlandse
overheid zich
nog het hoofd
breekt over
de opvolger
van DigiD, dringt
zich een nieuwe
werkelijkheid op waarin
niet alleen mensen, maar
ook organisaties, apparaten,
transacties en datasets van
een betrouwbare identiteit
moeten worden voorzien.
Welkom in het Internet of Things!

k zie dit als een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van de rechtsstaat in de 21ste eeuw én voor het behoud van
onze concurrentiepositie.” Aan het woord is enterprise architect Vincent Hoek, werkzaam bij I-Interim Rijk, een pool van ervaren professionals op het
gebied van informatiemanagement en ICT. Momenteel
werkt hij aan een project voor de Nederlandse kustwacht. Met ‘dit’ refereert Hoek aan de wereld van federatief identiteitsmanagement, van de blockchain, van
UETP, van DENARS en van ROLO.
Bent u het spoor al bijster? Nooit van UETP, DENARS
en ROLO gehoord? Dan bent u niet de enige. Versie 1.0 van het protocol UETP moet namelijk nog
uitkomen, de term DENARS voor een entiteitenregister is net gemunt, de blockchain is de onderliggende technologie van de Bitcoin en de nakende
internationale standaard ROLO voor organisatieregisters is tot op heden vooral een Brits ding.
Maar toch maken deze innovaties kans de bouwstenen
te worden van een nieuwe deklaag over het huidige
internet. Een laag die transacties veiliger, betrouwbaarder,
efficiënter en robuuster moet maken.

Anticiperen
De overheid moet als de drommel anticiperen op deze nieuwe benadering van identiteit en identificatie, waarschuwt Hoek:
“De grens tussen de fysieke, de logische en de relationele wereld
vervaagt. Vroeger waren zaken fysiek en kon je er iets óver zeggen.
Nu beginnen fysieke zaken zélf dingen te zeggen en omdat zij dat
digitaal doen zijn ineens allerlei relationele verbanden te leggen. De
vraag is hoe je mensen, machines en datasets nog kunt vertrouwen als
zij allerlei vormen kunnen aannemen. Een organisatie kan bestaan uit één
pukkelige jongen van vijftien.
Hoek wil maar zeggen: het Internet der Dingen is geen toekomstmuziek. Nu al communiceren volgens Hoek meer machines real-time met
elkaar over het internet dan mensen. “Niet alleen mensen, maar ook dingen, organisaties, datasets, regels moeten daarom een identiteit krijgen.
Een IP-nummer volstaat niet meer. Voor het Internet of Things heb je ook
een Identity of Things nodig.”

Door Fred van der Molen
Beeld Dreamstime
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Om de urgentie daarvan te staven verwijst hij naar een
rapport van Europol dat meldt dat fraude en diefstal van
intellectueel eigendom de Europese Unie jaarlijks al meer
dan 500 miljard euro kost. Dat probleem kun je volgens
Hoek alleen bestrijden met allesomvattend identiteitsmanagement. “Je heft dit soort fraude op als je technologieën
als UETP en ROLO serieus invoert. Dan heb je de digital single market voor elkaar.”
Hoek probeert deze boodschap al enige tijd breder binnen de overheid te laten landen. Recent organiseerde hij een
ROLO-dag, waar ook de geestelijke vader van dit register,

Een IP-nummer
volstaat niet meer

de Engelsman Patrick Curry, optrad. Curry is de man achter
de British Business Federation Authority, een organisatie
die toeziet op de ontwikkeling van systemen voor federatief identiteitsmanagement tussen Engelse overheden en de
(defensie-)industrie.
Maar UETP, ROLO, DENARS? Het wordt nu wel hoog tijd om
wat uit te leggen.
‘Het economische internet’
Een deel van deze nieuwe digitale infrastructuur wordt
verrassend genoeg in Nederland ontwikkeld. Hoewel, verrassend? Nederland speelt met PIN-betalen, iDEAL en
fintech-bedrijven als Adyen en Bunq sinds jaar en dag een
pioniersrol in de financiële sector. In augustus 2014 werd
de stichting FOCAFET opgericht, onder leiding van Floris
Kleemans, voormalig hoofd Strategie van ABN-AMRO. De
stichting stelt zich ten doel een gratis, open protocol te
ontwikkelen om entiteiten (personen, organisaties, producten, diensten, ‘dingen’, apparaten, informatie en transacties)
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rechtstreeks met elkaar te verbinden en te laten interacteren: het Uniform Entity and Transaction Protocol (UETP).
Kleemans: “Grote organisaties en zeker banken worstelen
met het onderhouden van steeds meer interfaces en API’s
om alles en iedereen met elkaar te verbinden. De verbindingskosten nemen exponentieel toe. Het ontbreekt aan
een middentaal om alles efficiënt te verbinden. Daar zijn we
over gaan nadenken. Het was ons al snel duidelijk dat er een
neutrale partij nodig zou zijn om dit te ontwikkelen. Dat is
de Stichting FOCAFET geworden.”
De internationale steun voor UETP – zowel van multinationals als Oracle, HP als allerlei standaardiseringsinitiatieven – is volgens Kleemans snel groeiende, waarbij Nederland
vooralsnog het epicentrum van de ontwikkelingen vormt.
Het UETP-protocol en de DENARS-infrastructuur vormen de basis van wat Kleemans ‘Het economische internet’ noemt. In deze nieuwe toplaag gaat het om veilige
en betrouwbare koppelingen tussen ‘entiteiten’. Economische, materiële en sociale entiteiten kunnen als atomen
met elkaar in een ‘groeps-chat’ verbonden worden, inclusief de details over de transactie. UETP is de taal van de
groeps-chat.
Zeven DENARS-hubs
De entiteiten worden geregistreerd in een gedistribueerd
register, de DENARS. De technologie laat zich volgens Kleemans typeren als een soort DNS-domeinregistratie in combinatie met de blockchain (de onderliggende technologie van
bitcoin). Wij hebben net als DNS een publiek register maar
dan gedistribueerd, bij de start verdeeld over zeven nodes,
verdeeld over alle continenten.”
Een federatie van not-for-profit-stichtingen gaat de
zeven knooppunten (DENARS-hubs) beheren. Deze kunnen
‘entiteiten’ registreren zoals dat met domeinnamen gaat.
De Europese hub wordt waarschijnlijk in Nederland ondergebracht (nog afhankelijk van de financiering). “Niet alleen
vanwege de snelheid van ontwikkelingen hier, maar vooral
vanwege het geopolitieke neutrale karakter van ons land.
Veel politieke (groot)machten willen achterdeurtjes in het
systeem, waardoor zij informatie kunnen opeisen die anderen niet mogen krijgen. Het huidige internet heeft flink te
kampen met deze praktijken, iets wat er bijvoorbeeld toe
heeft geleid dat het Europese Hof van Justitie vorig jaar
heeft verboden om gegevens van Europese burgers in US
clouds op te slaan.”
Geen moedersleutel
Pikant in het licht van de huidige Apple/FBI-controverse
is dat de encryptietechnologie zo in elkaar zit dat geen
overheid bij een afzonderlijke DENARS-hub de hoofdsleu-

tel kan opeisen. Die heeft die namelijk niet. Kleemans: “De
toegang hebben we democratisch geregeld. Alleen als de
meerderheid – dus vier van de zeven nodes – instemt met
een opsporingsverzoek, kan de gevraagde informatie worden
vrijgegeven. Dit vraagt nog wel juridische toetsing en nieuwe internationale wetgeving, waarbij Den Haag als internationaal juridisch centrum heeft aangegeven graag een gidsrol
te willen vervullen.”
Een digitale infrastructuur met DENARS en UETP zou
voor veel meer veiligheid en privacy zorgen, tegen veel
lagere kosten. En dat beperkt zich niet tot economische

Wij móeten dit
snappen

transacties. Kleemans: “We hebben sowieso een protocol
nodig om eID en andere identificatiesystemen met elkaar te
laten praten.”
Er lopen momenteel een aantal pilots met de nieuwe
technologie. In Nederland werken de Belastingdienst, het
UWV en de gemeenten aan een proof of concept om vanuit
een gecontroleerde gemeenschappelijke informatiepositie
samen te werken rond inkomstenbelastingen en uitkeringen
en ook in de handel, logistiek, de financiële- en de zorgsector zijn er initiatieven.
ROLO
FOCAFET richt zich primair op financieel-economische
transacties. De ontwikkeling van het UETP-protocol wordt
gefinancierd door subsidies en donaties. En veel liefdewerkoudpapier, vult Kleemans aan. “Daar zit wel een uitdaging.
Wat meer support uit de publieke sector zou welkom zijn.”
Op termijn gloort er wel een verdienmodel als de Europese
DENARS-hub wordt opgezet. Vergelijkbaar met wat SIDN doet
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met de uitgifte van de .nl-domeinnamen, gaat de DENARShub namelijk een vergoeding vragen voor de uitgifte van
entiteiten. Kleemans benadrukt dat de stichting zal opereren als public utility, met als doelstelling de kosten zo laag
mogelijk te houden.
Vincent Hoek gelooft dat UETP snel wereldwijd zal worden omarmd. Ook al omdat het entiteitenconcept in de pas
loopt met tal van andere ontwikkelingen. Een daarvan is de
ontwikkeling van ROLO – Register of Legal Organisations –
een standaard om organisaties te identificeren. Dit register
kan volgens Hoek als een subset worden ondergebracht in
de DENARS-metadirectory. “Er zullen honderden registers
komen.”
In ROLO leggen organisaties vast wat elke medewerker
kan en mag in interactie met andere organisaties. Hoek: “Dit
zijn technologieën om de veiligheid en de betrouwbaarheid
van organisaties en productieketens te waarborgen. Bij Airbus en de ontwikkeling van de JSF werken ze al zo. Zo kun
je bijvoorbeeld achteraf precies uitzoeken wie dat schroefje
van welke leverancier wanneer ergens in heeft geschroefd.”
DigiD voorbij
UETP en de DENARS-infrastructuur kan volgens Hoek ook
een belangrijke rol spelen om Idensys (eID), de opvolger van
DigiD, te koppelen aan andere (Europese) identificatiesystemen. “Dat zijn we in Europa vanaf 2017 zelfs verplicht. De
overheid moet anders gaan denken. Je kunt niet meer alleen
vanuit je eigen organisatie redeneren. Je moet aansluiten bij
ontwikkelingen voor federatief identiteitsmanagement, zoals
OpenID en nu UETP.”
Waarom denkt Hoek dat UETP het gaat maken? Hoek:
“Ik zie vier ontwikkelingen die beginnen te fuseren. Onder
invloed van de digitalisering en federatieve productie- en
samenwerkketens zie ik de disciplines van business continuïteit, crisismanagement, cybersecurity en antifraude samenkomen. Dankzij UETP en ROLO kun je een verfijning aanbrengen in veiligheid en privacy die ongekend is. Het land
dat dat snapt kan een enorm concurrentievoordeel opbouwen de komende twee jaar, doordat je bepaalde niveaus van
veiligheid en betrouwbaarheid kunt garanderen en transactiekosten verminderen. We hebben het snelste internet ter
wereld, de meeste hoofdkantoren, Schiphol, de Havens. Wij
móeten dit snappen.”
Zijn collega Pascal Kolkman, programmamanager inrichting I-Interim Rijk en voormalig CIO bij diverse ministeries
is wat gereserveerder: “Een re-design van public services op
basis van blockchain kan echt een revolutie betekenen. Wel
denk ik dat de cultuur in Nederland nog wat ver afstaat van
dit soort ontwikkelingen. Maar het kan hard gaan als andere
staten gas gaan geven op dit dossier.”
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‘Alles is
mobiel,
mobiel is
alles’

thema moet op de bestuurlijke agenda”, zegt
“DitToine
Veenhuis van de Belastingdienst. “Mobiel

is de toekomst. Meer dan 80 procent van de transacties bij banken gebeurt al mobiel. Bestuurders moeten afdwingen dat mobiel de norm wordt. Voor extern
gebruik omdat klanten mobiel bediend willen worden.
Voor intern gebruik omdat de effectiviteit en de efficiency omhoog gaan als je je processen mobiel ontsluit.
Daar hebben we volop praktijkvoorbeelden van.”

Maar niet heus!

Foto: Peter Lievense

Iedereen een smartphone en
elke afdeling een eigen app
maakt nog geen mobiele overheid. Daar komt meer bij kijken. Een tiental ambtenaren
met elk een eigen vragenlijstje
reisde af naar het Mobile World
Congress in Barcelona.
iBestuur ging mee.
Peter Lievense

B

arcelona staat op zijn kop tijdens het Mobile World
Congress 2016 eind februari. De meer dan 100.000
bezoekers uit 240 landen jagen de hoteltarieven door het
plafond; een opgewaardeerde gangkast met stretcher doet
500 euro per nacht. Restaurants in het centrum draaien drie
shifts per tafel per avond en de meest chique clubs aan het
strand zijn afgehuurd door leveranciers en delegaties die tot
diep in de nacht in besloten kring verder willen evalueren.
Het openbaar vervoer staakt – de metro op de even dagen
en de bus op de andere dagen – en van het centrum naar de
congreslocatie aan de Fyra Europa slingert alle ochtenden
een file van duizenden geel-zwarte taxi’s.
Dan de beurs zelf: twintig hectare groot met 2200
standhouders. Weliswaar verdeeld over acht hallen maar
dan nog voelt het alsof je met duizend man in een gymzaal
staat. Pakweg tien jaar terug was wat toen nog 3GSM heette
driekwart kleiner en ordentelijk opgedeeld tussen machtige
telco’s en de leveranciers van mobieltjes en netwerktechnologie. Nu is alles en iedereen – op Apple na! – present:
internetreuzen als Google en Facebook, softwarebedrijven,
autofabrikanten, creditcardbedrijven en betaaldiensten, app-
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ontwikkelaars en contentaanbieders. ‘Alles is mobiel. Mobiel
is alles’ is dan ook het credo van MWC 2016.
Drie thema’s waren overal zichtbaar op de beursvloer:
virtual reality, 5G en het internet der dingen. De rijen voor
de spectaculaire achtbaanrit met Samsung’s VR headset
waren het langst, maar het nabije toekomstbeeld van vijftig
miljard op internet aangesloten apparaten en voorwerpen,
verbonden via een 5G mobiel netwerk dat 200 keer zo snel
is als het huidige, is toch echt het meest ontwrichtend. Tel
daar nog een paar miljard extra wereldburgers bij op die de
komende jaren ook online gaan en je krijgt een idee van de
enorme inzet en innovatie (en kosten) die geleverd moeten
worden om de netwerken ‘op spanning’ te krijgen.
Dat is de core business van de Scandinavische bedrijven
Nokia Networks – dat onlangs Alcatel-Lucent overnam – en
Ericsson, en het Chinese Huawei. Zij leveren de netwerktechnologie, maar niet alléén. Zij toonden in Barcelona ook
indrukwekkende toepassingen op basis van 5G en sensortechnologie. Natuurlijk waren ze alle drie zeer prominent aanwezig, maar Huawei had de meest indrukwekkende presentatie.

Er werd gefluisterd dat Huawei 140 miljoen euro heeft
gespendeerd aan het congres. Een vloot van zwarte privévoertuigen, sterrenhotels, sterrenrestaurants, een ‘stand’ van
twee voetbalvelden groot met honderden kamerbrede videoschermen en alle technologische nieuwigheden in actie, waar
gasten worden rondgeleid door Huawei-medewerkers uit hun
eigen land. Of het werkelijk 140 miljoen was? Het mocht in
ieder geval wat kosten.
Alles is mobiel en mobiel is alles, dat geldt ook voor de
overheid, alleen nú nog niet. Onvermijdelijk een kwestie
van tijd: enerzijds verwachten burgers en bedrijven mobiele
dienstverlening en anderzijds maakt ‘enterprise mobility’ een
flexibelere en efficiëntere publieke sector mogelijk. Enterprise mobility is echter meer dan een tablet en een app; dat
gaat over processen en organisatie, over security en privacy.
Kortom, de mobiele overheid vereist een visie! En dat is nog
redelijk onontgonnen terrein, zo bleek ook uit de gesprekken
met enkele van de Nederlandse ambtenaren die meededen aan
de Overheid Mobility Tour, een follow-up van het eerste
iBestuur Mobility congres.
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Veenhuis weet waar hij het over heeft, want hij
is manager van het Mobile Competence Center van de
Belastingdienst. “Pakweg vier jaar geleden kwamen de
eerste iPads binnen en daarmee kwam ook de vraag naar
apps. Om daar grip op te houden werd besloten de ontwikkeling centraal in Apeldoorn te doen. Gestart met
vijf man, werken we nu met pakweg vijftig man aan de
ontwikkeling van apps en de aansluiting op databases
en grote systemen. De meeste apps ontwikkelen we op
iOS voor intern gebruik; denk aan mobiele toepassingen
voor douane, FIOD of deurwaarders en verder alles van
event-apps tot chat-toepassingen. Voor extern gebruik
ontwikkelen we naast iOS ook voor Android, zoals de
aangifte-app.”
Het Mobile Competence Center werkt mee aan de
ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur:
“We ontwikkelen bijvoorbeeld een Berichtenbox-app en
met Logius een DigiD-app die werkt met een QR-code.
Beide zijn nu in de testfase.”
De Belastingdienst migreert naar een datagestuurde
organisatie waarbinnen het combineren en analyseren van data centraal staat. “Nu zit data vaak nog in
containers opgesloten, maar als we die data veilig via
het nieuwe dataplatform kunnen ontsluiten, zie ik die
datagestuurde ontwikkeling ook in de apps terugkomen.
Denk aan de deurwaarder die onderweg gegevens uit
data-analyse kan gebruiken of burgers die hun gegevens
mobiel kunnen raadplegen en muteren.”
Commodity
Piet Adelerhof is strategisch adviseur van de CIO
bij de Belastingdienst waar de mobiele vloot bestaat
uit 28.500 mobiele apparaten en 40.000 laptops. Hij is
enigszins teleurgesteld over het perspectief van de leve-
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Mo Jaber:

‘Agile regelgeving nodig’
ranciers in Barcelona. “Er wordt veel gesproken over mobile
enterprise, maar het gaat nog te veel over het managen van
apparaten, het beveiligen van het netwerk. Voor ons is een
apparaat een commodity. Security speelt op het niveau van
de app en de data. Onze medewerkers kunnen hun eigen
mobiel of tablet gebruiken en wij leveren de functionaliteit en de productiviteit. Waar wij mee bezig zijn, is het
echt mobiel toegankelijk maken van alle bedrijfsmiddelen
aan de softwarekant. Niet alleen mail en agenda, maar ook
Office 365. En daarbovenop toepassingen voor de primaire
processen.”
“De industrie gaat uit van het beheersen van het apparaat en de draad. Maar wij kunnen geen beheer-tool achter
elk app van de Belastingdienst aan sturen dat de burger
op zijn smartphone gebruikt. Wij hebben een zero-beleid:
blijf af van de draad en van het apparaat van de burger. Wij
ontwikkelen apps die veilig zijn ongeacht het apparaat. De
Belastingdienst is bezig met de ontwikkeling van digitale
dienstverlening naar interactie op een nieuw interactieplatform. Burgers en bedrijven zijn gewend alles mobiel te
raadplegen. De app wordt een primair kanaal. En als wij een
Berichtenbox-app kunnen maken waarmee miljoenen mensen op een veilige manier hun persoonlijke gegevens kunnen
inzien zonder dat wij aan het netwerk of hun mobiele apparaat komen, dan moet dat toch ook kunnen met ons eigen
bedrijfssysteem!”
Zelfbeperking
Adelerhof denkt dat de Belastingdienst over vijf jaar
intern een ‘mobile only-strategie’ bereikt. “Natuurlijk zullen er altijd taken en toepassingen zijn waarbij een groot
scherm handig is; data-analyse met veel queries en tools
bijvoorbeeld. Maar de meeste systemen kennen een redelijk simpele digitale logistiek: klik een veld open, doe een
beoordeling, schrijf een stukje tekst, klik op save. Een
‘mobile only-strategie’ dwingt bovendien vanuit de tablet
en de touch te ontwerpen. Daarmee voorkom je te complexe
systemen.”
Peter Kersch, senior bedrijfsadviseur bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit, heeft een flinke inventarisatie gedaan op de MWC. Hij bezocht leveranciers van hybride
devices, ging langs bij Ericsson en Huawei om zich in de
nieuwe generatie netwerktechnologie te verdiepen en peilde
de stand van zaken op het gebied van app-ontwikkeling en
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Mo Jaber is directeur van I-Interim Rijk, de
Rijksbrede pool van i-professionals. “Onze mensen zitten over de volle breedte van het Rijk, ook
op mobility-projecten.” Jaber zag in Barcelona dat
innovatieve technologie de overheid verandert. “De
ambtenaar die straks echt digitaal kan samenwerken, kennis kan delen vanaf elke plek, over organisaties heen, zorgt voor ontschotting van de overheid.
Het internet of things zet organisaties op hun kop
op het gebied van toezicht en handhaving, inspecties, of bijvoorbeeld participatie door de burger.”
Ook als het gaat om beleid en bestuur dwingt
technologie een andere overheid af: “Ik zag voorbeelden van agile innovatie, en agile beleid, uit
Estland en bijvoorbeeld Zweden, waar overheid en
Volvo met een ‘trial and error-mentaliteit’ samen
optrekken bij de ontwikkeling van technologie en
beleid voor zelfsturende auto’s. Dat vraagt ook om
agile regelgeving!”

Hayo Schreijer:

‘Apps zijn behoorlijk complex’
Hayo Schreijer, productmanager wetten en data
van het UBR | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties (KOOP), zocht op het MWC
onder andere antwoord op de vraag: hoe kunnen we
alle soorten informatie onderbrengen in één generiek platform. UBR | KOOP publiceert alle formele
overheidsinformatie digitaal. Wetten.nl met 12
miljoen jaarlijkse bezoekers en de Staatscourant (9
miljoen) zijn de meest populaire producten.
KOOP zorgt ook voor de gestructureerde digitale
publicatie van beleid, instructies of bijvoorbeeld
handboeken van overheidsorganisaties als Belastingdienst, IND en Defensie via het project PUC (Platform UitvoeringsContent).
“Een groot deel van die informatie bieden we
aan via apps. Er is een wetten-app, een Staatscourant-app, een app waarmee je op basis van je locatie
informatie kunt opvragen. Voor je het weet heb je
voor elk soort informatie en elke doelgroep een
aparte app. Die apps zijn behoorlijk complex, en
beheer en onderhoud kosten veel tijd én geld.”

beheersystemen. “Wij hebben meer dan 1500 man in het
veld werken. Bij inspecties komen ze in keukens, stallen,
kelders, koelruimtes en werkt men in het landelijk gebied.
Ons aandachtspunt is dat zowel de hardware als de informatiesystemen gedateerd zijn. Maar met het programma Blik
op NVWA 2017 zijn we bezig om daar snel verandering in te
brengen.”
Kekke app
De inspecteurs van de NVWA gaan dus niet op stap met
een iPad en een kekke app, zoals vaak gedacht. “Als je
met tablets op stap gaat moet je mobiele apps hebben die
aansluiten op de bestaande informatiesystemen. Dat zijn
langdurige processen. De Inspecteur Centraal-app was de
eerste ontwikkelde app voor het iOS-platform. De app was
op zich goed maar er was te veel functionaliteit ingebouwd.
Daar hebben we als organisatie met onze ICT-leverancier
van geleerd. DICTU, onze interne leverancier, heeft nu een
ontwikkelstraat waarbij in korte tijd – een week of zes –
werkende apps gemaakt kunnen worden met een specifieke
functionaliteit. Een tweetal apps is voor de NVWA op smartphones hiervoor al uitgerold, MSpin/MTijd. Maar helaas zijn
er nog veel andere bedrijfsprocessen, waar de gebruikersorganisatie graag apps zou willen inzetten. Helaas is niet alles
tegelijkertijd mogelijk en gaan onze mensen voorlopig nog
op stap met laptops van vijf jaar oud die alleen 3G-connectiviteit hebben. Dat betekent dat ze veel problemen hebben met in- en outdoordekking. De volgende stap worden
hybride apparaten die met 4G uit de voeten kunnen.”
Maar ook met een dergelijke configuratie blijft het lastig
om in scheepsruimen of vrieshuizen online te blijven. “Dat
geldt voor onze inspecties, maar evengoed voor de ambulante medewerkers van andere inspectiediensten. Uiteindelijk moet je mobiele apps hebben waarmee je ook offline
kunt werken. Maar de Baseline Informatiebeveiliging Rijk
en de beoogde nieuwe Rijkswerkplek gaat uit van een zerofootprint-werkplek: er mag geen data lokaal op het apparaat
staan.” Een uitdaging!
Piet Adelerhof had nog een tweede bril op in Barcelona:
hij is ook actief binnen het Overheidsbreed Mobility Overleg
(OMO), waarin de meeste overheidssectoren en bestuurslagen
vertegenwoordigd zijn en waarin mogelijkheden en onmogelijkheden, kansen en knelpunten van mobiel werken in kaart
worden gebracht. “Mobility bij de overheid is vooral nog een
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iBestuur Mobility congres
Op 21 mei van het afgelopen jaar vond in Den Haag
het eerste iBestuur Mobility congres plaats. Een groot
succes! Het tweede iBestuur Mobility congres wordt
een work in progress! Een tiental overheidsorganisaties – van Belastingdienst tot gemeenten – markt,
onderwijs en startups gaan in co-creatie aan de slag
om samen de nog onontgonnen gebieden op het snijvlak van overheid en mobility in kaart te brengen. De
startbijeenkomst, eind mei, is besloten. De try-out
met de eerste verkenningen in het najaar is voor een
klein publiek. Op het slot-event, begin 2017, wordt de
nieuwe mobiele landkaart gepresenteerd. Via ibestuur.
nl/mobility houden we u op de hoogte.

groot rijk van beleidseilandjes die elkaar maar moeizaam
vinden. De beleidsgrenzen zijn letterlijk tot in de routers
terug te vinden. Ik heb op het MWC weinig gezien dat ons
wat interoperabiliteit betreft op weg kan helpen. De industrie bestaat vooral uit verticals: de verschillende enterprise
mobile management-leveranciers verdragen elkaar niet op
één apparaat. Je ziet nu bovendien dat die partijen bijvoorbeeld ook mail-clients aanbieden, terwijl Gmail en Outlook
prima voldoen. Er ontstaan zo nieuwe proprietary omgevingen. Als we niet oppassen herhaalt de geschiedenis zich en
lopen we met open ogen een nieuwe vendor lock-in binnen!”
Toine Veenhuis van het Mobility Competence Center valt
Adelerhof bij: “Enterprise mobility staat eigenlijk nog in de
kinderschoenen. Ik wordt dagelijks benaderd door overheden
– maar ook door bedrijven! – met de vraag: we willen hier
ook iets mee gaan doen, hoe moet dat dan? We willen ook
een app! Er is nog weinig visie: wat willen we met mobility
bereiken en hoe komen we daar? Als daar bestuurlijke awareness ontstaat kan de overheid, zeker op Europees niveau,
ook sturen op zaken als open standaarden om ontwikkelingen als een vendor lock-in te voorkomen.”
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K P N

Foto: Dreamstime

KPN samen met Rabobank voor gezamenlijke klanten contactloos mobiel betalen mogelijk. Groote licht toe: “De slimme
simkaart (NFC) die hiervoor wordt gebruikt, is ook voor overheden interessant. Deze simkaart is al getest als betaalmiddel
in het openbaar vervoer, waardoor het mogelijk is in- en uit te
checken met de smartphone. En KPN werkt bijvoorbeeld aan het
koppelen van toegangspasjes voor gebouwen aan de simkaart.
Zo’n pas heeft een soortgelijke structuur als een simkaart, dus
die is makkelijk te plaatsen in een mobiele telefoon. Handig,
want zo hoeven mensen geen aparte pas meer mee te nemen. En
hun telefoon vergeten de meeste mensen nooit, dus hebben ze
hun pas altijd bij zich. Dit zijn allemaal verbeteringen waarmee
KPN druk bezig is en die zeker ook voor de overheid belangrijke
onderwerpen van gesprek zijn.”

Mobiele telefonie bij KPN

Meer dan bellen en
snel mobiel
Ooit was bellen de primaire functie van
een mobiele telefoon. Dat is allang niet
meer zo. De komende jaren nemen de
mogelijkheden van mobiele netwerken
ongetwijfeld nog verder toe. KPN neemt
hierin een voortrekkersrol, stelt Jacob
Groote, Vice President Mobile Operations
bij KPN: “Een mobiel netwerk is voor
ons veel meer dan ‘slechts’ een mobiele
gesprekslijn.”
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nnovaties op het gebied van mobiele netwerken: Jacob
Groote raakt er nauwelijks over uitgepraat. Neem
Voice over Long Term Evolution (VOLTE), een techniek die
een spraakgesprek over een 4G-netwerk mogelijk maakt. Na
een succesvolle testfase introduceert KPN deze dienst in de
loop van dit jaar voor klanten die een geschikte smartphone
hebben. “Dankzij VOLTE verkorten we de tijd om een gesprek
op te zetten van vijf tot zes seconden, naar anderhalf tot twee
seconden. Bovendien gaat de spraakkwaliteit omhoog. Bij VOLTE
is een gesprek altijd in high definition (HD)”, vertelt Groote
enthousiast.

Meer dan bellen
De smartphone wordt in ons dagelijks leven steeds belangrijker. Niet alleen voor bellen of snel mobiel internet, maar ook
voor praktische toepassingen als betalen. Binnenkort maakt

Smartphone als eerste levensbehoefte
Voor veel Nederlanders behoort een mobiele telefoon tot

internet
de eerste levensbehoeften. Ze willen een netwerk dat altijd in
de lucht is. Pas als hun telefoongesprek onverhoopt verbroken wordt, beseffen zij dat een altijd en overal werkend mobiel
netwerk niet vanzelfsprekend is. “Een wegvallend gesprek is een
van de grootste irritatiefactoren”, stelt Groote. “Door continu
te investeren in de kwaliteit van ons netwerk, zorgen we ervoor
dat de kans op uitval bij ons heel erg klein is. Momenteel hebben we een zogenaamde ‘drop rate’ van 1 op de 400 gesprekken.
Nergens ter wereld heb ik betere cijfers gezien.”
Hoge kwaliteit door continue vernieuwing
KPN heeft als grootste provider van het land de laatste jaren
een kwalitatief ongeëvenaard netwerk over Nederland uitgerold.
“Dat is mede gelukt door de juiste uitrolstrategie te kiezen. Om
even terug te komen op het lage aantal gesprekken dat wordt
afgebroken: dat komt voor een deel door de frequenties waarop
ons netwerk draait. Lage frequenties – die wij bij de overheid
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Jacob Groote, Vice President Mobile Operations bij KPN. Binnenkort maakt KPN samen met Rabobank voor gezamenlijke klanten
contactloos mobiel betalen mogelijk.

hebben aangekocht – reiken heel ver, in tegenstelling tot de
hogere frequenties. En als je beweegt, wordt je gesprek van de
ene naar de andere mast overgezet. Dat geeft dus een risico dat
de verbinding wordt verbroken. We hebben flink geïnvesteerd,
zodat die overgang optimaal kan verlopen. De afgelopen jaren
hebben we bovendien ons hele netwerk vernieuwd. Met de uitrol
van het 4G-netwerk is een compleet 2G-spraaknetwerk neergelegd, en ook 3G is verder verbeterd. Door te blijven vernieuwen,
kunnen we de hoge kwaliteit van het netwerk vasthouden.”
Inmiddels dekt het mobiele netwerk van KPN 99,3 procent
van Nederland. “Onze landelijke dekking is een groot onderscheidend vermogen. De 0,7 procent die niet is gedekt, bevat
bijvoorbeeld ook het IJsselmeer. De komende jaren breiden we
ons dekkingsgebied in de buitengebieden en de grensstreek verder uit. Daarin investeren wij extra, om de ‘blind spots’ kleiner
te maken.”
Beveiliging en privacy
Voor een betrouwbaar mobiel netwerk is voortdurende zorg
voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid noodzakelijk. De overheid stimuleert medewerkers mobiel te communiceren en de komende jaren neemt het dataverbruik in grote
mate verder toe. Dat vraagt om een optimale beveiliging van
gegevens en ook de privacy van de gebruikers staat hoog in het
vaandel. “KPN werkt in het eigen 4G-laboratorium – in samenwerking met vooraanstaande smartphone-fabrikanten – continu
aan nog betere beveiligingsoplossingen”, stelt Groote.
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‘Deze app maakt
je bewust van je
leefomgeving’
Rijkswaterstaat en KNMI daagden met de
Open Data Battle technici en creatievelingen uit
apps of toepassingen te bouwen op basis van
hun open data over wegen, water en weer. Het
team van Centric ging er met de eerste prijs –
een bedrag van duizend euro – vandoor, dankzij
de app ‘Hier wil ik wonen’.

D

agelijks verzamelen Rijkswaterstaat en KNMI enorm
veel data. Deze zijn grotendeels openbaar toegankelijk
en kunnen dus door iedereen worden gebruikt. Om het toepassen van open data te stimuleren, hebben Rijkswaterstaat en
KNMI de Open Data Battle opgezet. Voor deze wedstrijd gingen
elf teams – onder begeleiding van de initiatiefnemers – op
zoek naar innovatieve en creatieve apps met maatschappelijke
meerwaarde.
Duidelijk én toegankelijk
Met Hier wil ik wonen kunnen woningzoekenden de leefomgeving van een nieuwe woning checken en deze vergelijken met
de huidige woonomgeving. “De app van Centric is intuïtief en
sluit goed aan bij de beleidsdoelen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu”, zegt jurylid Eric van der Ster. Hij is adviseur
bij Rijkswaterstaat én lid van het aanjaagteam Anders Omgaan
Met Data van het Ministerie van IenM. “Hier wil ik wonen prikkelt
gebruikers om zich meer van hun leefomgeving bewust te zijn;
om verder te kijken dan naar de gebruikelijke aspecten van een
huis. Zo kun je met de app nagaan hoe het is gesteld met bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Zo kom je er
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“De app van Centric is intuïtief en
sluit goed aan bij de beleidsdoelen
van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu”, zegt jurylid Eric van der
Ster. Hij is adviseur bij Rijkswaterstaat én lid van het aanjaagteam
Anders Omgaan Met Data van het
Ministerie van IenM. Foto: Ingeborg
van Bruggen

snel achter of woonomgeving geschikt is en in hoeverre je erop
vooruitgaat als je besluit te verhuizen.”

kritisch. “In mijn beleving worden
open data nog te veel beschouwd als
‘restproducten’ van het overheidsproces: ‘wij hebben deze data verzameld,
op de website gezet en daarmee is
onze taak volbracht.’ Maar zodra je
dat doet, moet je je ook openstellen
voor de reacties op die data. Pas dan
ontstaan er vruchtbare samenwerkingsverbanden en ben je in staat een
verbeterslag te maken in hoe je de
data effectief en innovatief inzet voor
je beleidsdoelen.”

Wanneer is mijn was droog?
Drie andere apps die volgens de juryleden een eervolle
vermelding verdienen, zijn: Wanneer is mijn was droog? (team
Witteveen+Bos), Routr (team White Lioness) en Wegwijs op het
water (team ESRI). “Zelf was ik ook erg te spreken over Wanneer
is mijn was droog?, een app die de droogtijd van de opgehangen
was berekent op basis van locatiebepaling en informatie over
het weer. De app rekent trouwens ook uit hoeveel euro, kWh en

‘Begin niet bij de data’
Leo van Hamond, teamcaptain en new business
manager bij Centric: “We zijn erg blij, trots én verrast
met de eerste prijs. Maar nog afgezien van de winst: ik
vind de wedstrijd een goed initiatief, want ik denk dat
veel bedrijven en ontwikkelaars geen idee hebben hoeveel open data er zijn. In dat kader wil ik ontwikkelaars
graag een tip geven: ga eerst na wat je wilt bouwen en
richt je daarna pas op de open data die je wilt gebruiken. Anders verzand je al snel in de enorme hoeveelheid aan datasets. Die zijn niet altijd even consequent
en compleet en daarom lastig te doorgronden. Ik zou de
overheid willen toejuichen de datasets uit te breiden,
de bekendheid van open data te vergroten en de toegankelijkheid te verbeteren. Dan ontstaan er echt nieuwe
ideeën.”

C e n t r i c

CO2 je bespaart door de was op te hangen in plaats van in de
droger te doen.”
Stimulans
Een belangrijk doel van de wedstrijd was om het gebruik van
open data te stimuleren. Van der Ster: “De overheid stelt data
beschikbaar, omdat we transparant willen zijn over de gegevens
die wij als overheid gebruiken bij het uitvoeren van onze taken.
En door onze gegevens te delen, kunnen ook commerciële
partijen innovatieve producten en diensten realiseren. Maar we
zien dat niet iedereen weet dat veel gegevens openbaar zijn. En
daarom organiseren we initiatieven als de Open Data Battle.”
Vrijblijvend
Sinds 2015 moeten overheidsinstanties wettelijk bepaalde
informatie herbruikbaar aanleveren. Van der Ster is daarover

Nummer 18, april 2016

Tweerichtingsverkeer
Zelf delen ondernemingen en burgers steeds actiever hun
data. Stichting Longfonds is bijvoorbeeld gestart met een initiatief om burgers luchtkwaliteit te laten meten. De resulterende
data zijn ook interessant voor het RIVM. Een ander voorbeeld
is de OpenStreetMap-community. Die wint zelf data in, maakt
gebruik van de data van Rijkswaterstaat en kan daar feedback op geven. OpenStreetMap en Rijkswaterstaat verkennen
momenteel de mogelijkheden voor samenwerking.” Dergelijk
‘tweerichtingsverkeer’ is wellicht ook voor de Centric-app denkbaar. “In theorie zou je de app kunnen gebruiken om meer te
weten te komen over de prioriteiten van woningzoekenden.”
Naar verwachting is Hier wil ik wonen nog voor deze zomer te
downloaden (www.hierwilikwonen.info); iets waar Van der Ster
naar uitkijkt. “Ik ben erg benieuwd naar wat er gebeurt als mensen zich meer bewust worden van hun leefomgeving.”
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21 april

22, 23 april

ICTU Grand Café
ICTU bestaat 15 jaar!
Den Haag, http://bit.ly/1ZdqfQM
ECP Inspiratiesessie
De toekomst van technologie en mens
Den Haag http://bit.ly/1Wygwmr
ICTU: Hackaton Aanpak Fraude
Den Haag, http://bit.ly/21AIcZ6

/
/

Mei
11, 12 mei

Over de opmars van cybercrime hoeven we u niets

infrastructuursystemen. Wij werken wereldwijd dag en

meer te vertellen. Cybersecurity is allang niet meer

nacht voor de grootste bedrijven en overheidsinstellingen

alleen een IT-thema. Uw verantwoordelijkheid om

aan een veilige digitale samenleving. Met technologie

digitale veiligheid te borgen voor de reputatie van uw

die bij u past en met de beste en hoogst gecertificeerde

organisatie wordt alleen maar groter. De uitdaging is

security specialisten. Zowel op het vlak van strategisch

of u uw operatie overeind houdt wanneer een steeds

beleid als diepgaande technische expertise. Onze

slimmere en onzichtbare indringer uw verdediging

integrale aanpak helpt u met het complete beheer

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

van uw veiligheidsbehoeften, inclusief governance

externe klanten ongehinderd optimaal kunt blijven

en risicomanagement. Vanuit internationale Security

bedienen. Dat vraagt om cybersecuritykennis die de

Operation Centers geven onze experts u 365 dagen en

indringer niet alleen vandaag, maar ook morgen te

nachten per jaar inzicht in uw veiligheid. Zonder obstakels

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

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

7 dagen in de week van op aan kunt.

graag met u aangaan. Ongehinderd beschermd tegen

Met cybersecurity services van CGI bent u daarvan

onzichtbare indringers.

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

Cybersecurity Services van CGI.

17 mei

NVVB Congres
Noordwijkerhout http://bit.ly/1puzy2j
iBestuur academie
Mastercourse Smart Cities
Den Haag, ibestuur.nl/academie

/
/

Juni
9 juni

16 juni

iBestuur symposium in Nieuwspoort
De mens centraal, ook digitaal
Den Haag, ibestuur.nl/symposium
Dataland Congres Omgevingswet
Locatie volgt http://bit.ly/1R7rEW2

/
/

Een abonnement
op iBestuur?

/

ibestuur.nl/service!

/

/

iBestuur magazine is ook beschikbaar in pdf
ibestuur.nl/magazine
Ontvang elke week de
iBestuur nieuwsbrief in uw inbox
ibestuur.nl/nieuwsbrief
cginederland.nl/cybersecurity
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“Hoe CGI u ongehinderd
beschermt tegen
onzichtbare indringers.”
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iBestuur magazine, april 2016
iBestuur magazine is een
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Doen, doen, doen
Het boek ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’ gaat over een probleem
dat moet worden aangepakt. De mol analyseert het vraagstuk en komt uiteindelijk met een passende
oplossing. Hij klimt op het hondenhok, draait zich om en laat een ieniemini klein keuteltje op de kop van
de hond vallen. Pling! Dat zal ’m leren.
Betrek de burger bij beleid en uitvoering, ga in gesprek. Dat vraagt om een stevige aanpak. Doe eens een
gok. Een bijeenkomst van 150 mensen? Twee zaaltjes met 30 man? Let op, daar valt ie: Pling!
Overheidsorganisaties zijn knooppunten van netwerken. De slagkracht zou voor gemeenten minimaal
nationaal moeten kunnen zijn, en voor rijksoverheid mondiaal. Een discussie op dat niveau kunnen deze
organisaties aan. Een ‘pling’ mag voor een afstudeeropdracht. Een organisatie met zoveel capabele mensen
en met zoveel faciliteiten komt er niet mee weg.

‘We moeten leren dansen met elkaar’
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Ruimte maken voor horizontale aanpak
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Tijd voor een plan B

2016

Je kunt zelfs nog meer talent benutten. In het interview met Martijn Aslander lees je hoe dat werkt. Het
gaat erom dat de overheid werkt met impact. Dat betekent volgens Jan van Ginkel: skip the crap en doe
wat er toe doet. Het Ambtenaar 2.0-netwerk constateert dat er bij de overheid genoeg mensen willen
veranderen en weten dat het moet gebeuren. Nu nog dat ene stapje: Doen!
Daniëlle Jansen
Netwerk Ambtenaar 2.0

Het programma Ambtenaar 2.0 liep eind 2014 af, maar
het gelijknamige netwerk draait met ruim 10.000
leden door – los van de overheid. Die had er meer
uit kunnen halen, maar Davied Van Berlo en Marie
Louise Borsje, innovators van het eerste uur, zijn niet
teleurgesteld. Borsje: “Er is een beweging gaande.”

B

egin 2008 zette Davied van Berlo zijn eerste blog op Ambtenaar
2.0. Hij werkte destijds voor LNV en vroeg zich af welke invloed
web 2.0, met al zijn nieuwe mogelijkheden voor interactieve communicatie
dwars door organisatiegrenzen heen, had op de overheid. Hoe zou het de
positie van de overheid beïnvloeden, hoe kon deze de nieuwe instrumenten benutten en wat kon de ambtenaar er in zijn dagelijks werk mee?
Toelichtend noemt hij bij dat eerste, de positie van de overheid, participatiesamenleving, burgerinitiatief, interactieve beleidsvorming, open
data en open overheid als fenomenen waarmee het openbaar bestuur ook
te dealen heeft. Met 2.0-instrumenten kan de overheid haar voordeel doen
bij het nieuwe werken en bij samenwerking, ook met andere organisaties,
publiek en (ambtenaren hebben de wijsheid niet in pacht) privaat, en
evengoed met burgers. De ambtenaar is er eentje ‘met lef’, ondernemend,
heeft netwerkvaardigheden en gebruikt die voor het zoeken van en
omgaan met partners.

Door Peter Mom
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Broodje kaas
Begonnen als LNV-initiatief, gestimuleerd door een het experiment niet
schuwende SG, ging Ambtenaar 2.0 al snel interdepartementaal en raakten
ook medewerkers van lagere overheden enthousiast. Met nauwelijks middelen faciliteerden Van Berlo en toenmalig LNV-collega Marie Louise Borsje
de uitwisseling van kennis over en ervaring met het 2.0-concept, via Ambtenaar20.nl en op samenkomsten, waarvan een jaarlijkse Ambtenaar 2.0dag de grootste was. Geen congres van een ton, maar low-key in een door
een sympathiserende instantie beschikbaar gestelde accommodatie met
tussen de middag een broodje kaas en een krentenbol. In augustus gestart
bleken in oktober vanuit de community toch veertig deelsessies mogelijk
en dan moest nog een aantal gegadigden die wat te melden hadden, het
doen met een tafeltje naast de broodjesbalie.

a m b t e n a a r

2.0

Die nieuwe
ambtenaar kómt er
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‘Geen behoefte’

Actieve respons
Hans Damen postte en retweette
in zes jaar ruim 17.000 tweets (gemiddeld bijna 8 per dag), houdt van reizen
in Azië, trappistenbier (Orval), saxofoonmuziek (tenor) en carnaval (Striepersgat). Hij is ook brigadegeneraal,
directeur Materieel en Diensten van de
Landmacht en uitgever van Deftwits
(‘Dagelijks nieuws van, door en voor
defensie twitteraars’).
Openheid en zichtbaarheid noemt hij
als eerste op de vraag wat hem Ambtenaar 2.0 maakt. “Ik probeer te handelen
volgens de Ambtenaar 2.0-principes. Dus
open en zichtbaar zijn. Anderen mee
laten doen, vooral van andere organisaties, en ook burgers. Alles is permanent
bèta, dus nooit af. Dingen doen. Niet
praten, beleidsstukken schrijven, maar
dingen doen. En dat vanuit passie, vanuit je hart.”
Motivatie: “Als je op missie gaat,
in Uruzgan of Mali, weet je: het gaat
nooit alleen om militairen. Het is 3D:
defence, diplomacy, development. Je
opereert altijd in netwerken. En dan zou
je terug in Nederland weer achter de
kazernemuren gaan zitten. Daarbij komt:

we zijn ook actief in Nederland. Opvang
asielzoekers, grenscontrole, ondersteuning bij calamiteiten. Dat mag gezien
worden.”
“In 2012 heb ik een Landmacht 2.0dag georganiseerd. Om collega’s er kennis mee te laten maken. Was nog vooral
een feestje van mezelf. Vorig jaar heb ik
weer zoiets op touw gezet. Toen waren
alle krijgsmachtdelen er en was het al
een stuk gewoner. Facebook is het populairst. Ik schat dat 80 tot 90 procent
van de militairen Facebook heeft. In de
hogere rangen veel LinkedIn natuurlijk.
Twitter: ik denk 20 tot 25 procent. Wel
veel volgers, die zelf niks posten.”

keer nee zeggen,
maar als er besloten is wel loyaal uitvoeren.”
En samenwerken loont dus. “We
werken met de FME (de metaalsector)
en regionale ontwikkelingsbedrijven aan
een nieuwe basis voor onze uitzendingen. Telkens moeten we uit het niets
ons eigen dorp uit de grond stampen.
We experimenteren nu met een aanpak
die minder energie en inspanning vraagt
en minder kost. Dat zet ik dan ook op
Twitter. Reageren bedrijven: waarom
mag ik niet meedoen? Dat mag wel, dat
is juist de bedoeling. Ja, er is actieve
respons.”

Wel loyaal
Zelf post hij wel berichten en schuwt
daarbij volgens de jury van de Ambtenaar 2.0-competitie van 2013, die hem
op één zette, ‘tegendraadse’ opvattingen niet. “Ach, zelf zal ik niet zo gauw
zeggen dat op Defensie te veel wordt
bezuinigd, maar als iemand anders het
zegt ben ik niet te beroerd om dat te
retweeten. Ik ben een loyale ambtenaar.
Dat betekent ook: kritisch zijn, tegen je
bazen, tegen de politieke leiding. Drie

Die kwam er ook toen hij in de VS
een dag over had, het Twitteraccount
van US Army bekeek en met een tweet
een bezoek aan het Pentagon regelde.
“Onze militair attaché zei: Dat moet je
vijf weken tevoren aanvragen. Nou, met
Twitter gaat het sneller. Kijk, het bureau
van de secretaris-generaal was altijd de
toegangspoort naar de minister, de afdeling voorlichting het kanaal naar buiten.
Die raken natuurlijk wel wat positie
kwijt.”

Na de fusie in 2010 van LNV en EZ tot EL&I (Economische
Zaken, Landbouw & Innovatie, later zonder landbouw en
innovatie omgedoopt tot EZ) werd geoordeeld dat Ambtenaar
2.0 niet echt een EZ-ding was, maar beter bij BZK paste. Dat
bracht het onder bij De Werkmaatschappij (nu Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk). Deel uitmakend van een
baten-lastendienst werd Ambtenaar 2.0 geacht opbrengsten
te genereren. Dat was een wezensvreemde opgave. Na twee
jaar ging eind 2014 de overheidsstekker eruit.
Niet teleurgesteld
Dat Ambtenaar 2.0 in de UBR-(web)jaarverslagen over
2013 en 2014 niet voorkomt kan worden opgevat als gebrekkige affiniteit van de gevestigde orde met de nieuwlichterij
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van overheidsdienaren die zomaar op Twitter zetten waarmee ze bezig zijn en ook nog open staan voor externe input.
En als iBestuur dan met Van Berlo en Borsje ging praten zou
het niet verbazen wanneer dat twee teleurgestelde innovators bleken, zich in de steek gelaten voelend en in hun
ambitie gefnuikt.
Dat is niet het geval.
Zeker, Borsje werd wel eens moe van de vraag wat het
nou allemaal opleverde. “Steeds weer die vraag naar het
resultaat. Dat is lastig. Men wil een opbrengst in euro’s, in
minder medewerkers, het moet in Excel kunnen. Maar het
gaat niet om cijfers. We zijn bezig met een andere manier
van werken. Wat buiten gebeurt is niet eng. Werken in
openheid ook niet. Sterker nog: mensen gaan meedenken.

a m b t e n a a r

2.0

Dat wordt slecht begrepen in een wereld van planning en
control, strikte functieomschrijvingen en hiërarchische
structuren, waarin je meer meetelt naarmate je een groter
budget hebt of meer personeel. Het vergt een andere taal om
de opbrengst te duiden.”
Afwachtend
En zeker, Van Berlo herinnert zich de reactie bij het
management: “Heel erg afwachtend, men wist niet wat
men ermee aan moest. Er was onbegrip, Het kwam immers
bottom-up. Daardoor was er op dat niveau minder herkenning. De potentie die ik voelde, voelden zij niet. Dingen
veranderen konden zij al. Daarvoor hadden ze geen nieuwe
mogelijkheden nodig.”
Borsje concludeert zelfs: “Intenties zijn er volop, maar
uitzoeken wat het echt betekent en dingen uitproberen, ik
zie het niet.” En Van Berlo wil wel kwijt: “BZK had wel meer
uit het netwerk kunnen halen. Bijvoorbeeld door overheidsbrede kennisuitwisseling te stimuleren.”
Maar teleurgesteld? Nee. Anno 2016 telt het netwerk

De positie van
de ambtenaar
verandert
ruim 10.000 leden. Het uit Ambtenaar 2.0 ontstane Pleio,
digitaal platform voor daadwerkelijke samenwerking in elk
denkbaar domein met een publieke component, telt 350.000
gebruikers. Borsje: “Ik ben optimistisch. Er is een beweging
gaande. Mensen vinden elkaar, hebben steun aan elkaar. Het
is een kwestie van kleine stapjes.” Van Berlo: “De behoefte
aan kennisuitwisseling blijft. Het concept van collectiviteit
is nog altijd groeiende.”

Vehikel
In 2009 is een stichting Ambtenaar 2.0 opgericht en in
2012 een stichting Pleio, omdat de CIO Rijk behoefte had
aan een aanspreekpunt, met een stichting persoonlijke aan-
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iBestuur heeft BZK gevraagd hoe het aankijkt
tegen de externe impuls van twee private stichtingen
en ook wat er nu aan Ambtenaar 2.0-achtige activiteiten plaatsvindt.
Reactie: “Het project had een tijdelijk karakter
– zoals per definitie alle projecten – en is na enkele
jaren conform planning afgerond. Het project was een
manier om vernieuwingen en nieuwe werkmethodes
binnen de overheid te stimuleren en te verbinden.
Er was na afronding van het project rijksbreed geen
behoefte om dat in projectvorm voort te zetten. Elke
organisatie (overheid, bedrijf) heeft zo z’n eigen
manier om de eigen werkwijze te bepalen en desgewenst af en toe te vernieuwen. Dat is binnen de rijksoverheid geen structurele taak voor BZK. Het zal per
organisatie of zelfs organisatieonderdeel verschillen,
en we hebben daar geen overzicht van.”

sprakelijkheid kon worden afgeleid en het beter was voor,
hoe bescheiden ook, het kasbeheer. Dat zijn nu de motoren
achter het Ambtenaar 2.0-netwerk en het Pleio-platform.
Van Berlo noemt ze ‘maar een vehikel’. Immers: “Het gaat om
de mensen.” Een rol voor een stichting buiten de overheid
vindt hij niet vreemd. “Dé overheid bestaat niet. En het is
van en voor iedereen. Iedereen kan meedoen.”
Nieuwe ambtenaar
Marie Louise Borsje is tegenwoordig als organisatieadviseur bij EZ verbonden aan een samenwerkingsprogramma
‘Samen in Beleid’ en in haar vrije tijd voorzitter van de
Stichting Ambtenaar 2.0.
Davied van Berlo werkt als ‘strategisch adviseur netwerksamenleving, ambtelijk vakmanschap en kennisnetwerken’
bij BZK en zit daar in het ‘Team Ambtelijk Vakmanschap’. Hij
ziet versterking van dat vakmanschap als volgende fase in
een ontwikkeling die met Ambtenaar 2.0 begon.
Van Berlo: “We gaan richting overheidsparticipatie in een
netwerksamenleving. Hoe sluit je dan aan op wat de bedoeling van je handelen is? Neem jeugdzorg. Daar is de bedoeling: elk kind veilig. De jeugdzorgmedewerker heeft daar
de beste kijk op. Hoe kun je, in plaats van regels over hen
uitstorten en inspecties op hen afsturen, je organisatie zo
inrichten dat je deze professionals maximaal ondersteunt?
De positie van de ambtenaar verandert. Je krijgt een nieuw
soort ambtenaar. Een ondernemend, netwerkvaardig iemand,
ook aanspreekbaar voor de buitenwereld. De ambtenaar als
professional. Dan moet je de kwaliteit bepalen, daar discussie over voeren, als publieke professionals onderling. Daarom
wordt het tijd voor een Vereniging van Ambtenaren.”
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Tijd voor

een plan B

“We moeten leren dansen met
elkaar.” Zo verwoordt Martijn
Aslander zelf de boodschap uit
zijn nieuwste boek ‘Nooit Af’. In
deze opvolger van ‘Easycratie’ schetst
Aslander – opnieuw samen met Erwin
Witteveen – de bestaande onvrede in
de samenleving en de frictie tussen de
politiek-bestuurlijke, maatschappelijke
en de technologische werkelijkheid. En
waarom iedere gemeente een plan B
zou moeten maken.

D

Door Danielle Jansen
Beeld Dreamstime
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at onze samenleving in hoog tempo tot in de haarvaten is
veranderd door nieuwe technologieën, andere vormen van
samenwerken en andere verdienmodellen is iedereen wel duidelijk.
Wát de impact daarvan precies is en wát we ermee moeten of kunnen als
burger, politicus, bedrijf of organisatie, is veel onduidelijker. In ‘Nooit af’
schetsen Martijn Aslander en Erwin Witteveen – ze noemen zichzelf duiders van de netwerksamenleving – op overtuigende wijze hoe de traditionele manier van oplossingen verzinnen in ieder geval niet meer werkt.
Aslander: “Burgers kijken naar de overheid en vragen zich af waarom
dingen overal anders kunnen, maar blijkbaar nog niet binnen de overheid.
Ik ben er ook van overtuigd dat als bestuurders eerder de lessen uit ‘Easy-

a m b t e n a a r
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cratie’ hadden gevolgd, zoiets als Project-X ook anders gelopen was. Er wordt overal nog veel te weinig gebruikgemaakt
van de zwermintelligentie.” En vechten tegen die zwerm is
onnodig en zinloos. “De zwerm gaat er gewoon omheen. We
gaan samen wel om de overheid heen”, aldus Aslander.
We hebben in een snel veranderende maatschappij helemaal geen tijd meer voor langdurende oplossingen, voor trajecten die jaren en soms decennia duren. Tegen de tijd dat
de oplossing is gepresenteerd, is het probleem al lang weer
ingrijpend veranderd. Dat is de realiteit waarmee beleidsmakers steeds vaker te maken hebben. Aslander: “Wanneer we
het in ‘Nooit Af’-terminologie hebben over de middellange
termijn, dan hebben we het over een maand of drie. En de
korte termijn, dat is morgen.”
Perfide systemen
Soms slaat de schrik je om het hart als je de vele illustratieve voorbeelden bekijkt die de auteurs je voorschotelen
in ‘Nooit Af’. Niet aflatende regeldwang in het onderwijs,
perfide structuren en systemen in veel bedrijven en organisaties, statistiekmanipulaties. En terroristen die niet meer
met koffers vol bommen en geweren in vliegtuigen stappen, maar die gewapend met wapens op usb-sticks en ‘in the
cloud’ lachend door de bewaking lopen. Tegelijkertijd kun
je het niet meer ‘ont-zien’ als je het eenmaal in de gaten
hebt. De oplossingen die we altijd bedachten, de manier van
werken zoals we altijd hebben gedaan, het lukt niet meer.
Binnen huidige politieke denkkaders is vaak geen ruimte
voor snelle en pragmatische oplossingen. Nog steeds wordt
gezocht naar definitieve antwoorden. Aslander en Witteveen
laten zien dat een definitieve oplossing maar een illusie is.
Alles is tijdelijk.
Zwermland
Gelukkig illustreren de auteurs situatieschetsen ook met
veel inhoudelijke positieve praktijkvoorbeelden. In het boek
lees je over zelforganiserende bewoners en burgers die zelf
oplossingen verzinnen en maken: de Bevingmeter voor de
Groningse aardbevingen, scholen op het internet die geen
school meer zijn, blockchain en Buurtzorg. En nog belangrijker: Aslander en Witteveen geven ook hoop over de Nieuwe
Renaissance en Nederland als zwermland. Hoewel ze beiden
niet altijd met pasklare antwoorden komen – dat kan nou
juist ook helemaal niet bij de werkwijze die zij beschrijven –
schetsen ze niet alleen maar een afschrikwekkend beeld van
een maatschappij die op alle vlakken is veranderd. Er is ruim
aandacht voor positieve voorbeelden. Zo kan het ook. En
kijk er eens op deze manier naar.
Aslander: “Wij zijn geen activisten, geen schreeuwers
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die zeggen ‘Zó moet het’. Net zoals Thomas Piketty en Joris
Luyendijk dat deden voor de economie en het bankwezen, geven wij op een realistische manier woorden aan het
onbehagen. In ‘Nooit Af’ laten we zien wat er speelt, wie de
spelers zijn. Wat je daarmee doet, is niet aan ons.”
‘Help’-knop
“We moeten leren dansen met elkaar”, vervolgt Aslander.
“Het primaire proces weer open maken met burgers. Er zijn
genoeg burgers die samen het werk van ambtenaren beter
kunnen doen. Waarom zou je als gemeente eigenlijk steeds
direct adviesbureaus inhuren? Waarom vragen we ons niet
af: ‘wie weet dit ook en wie kan het beter en goedkoper
oplossen?’ En als het werk van een gemeenteambtenaar door
anderen gedaan wordt, dan kan hij de helft van de week aan
andere dingen besteden. Technologie gaat zoveel oplossen

Als de oplossing
klaar is, is het
probleem
allang veranderd

dat veel werk gaat wegvallen. Ook daar moet je eerlijk over
zijn.”
Aslander enthousiast: “Waarom zetten we niet een grote
knop op iedere gemeentelijke website met maar één woord:
‘Help’? Onder die knop vind je dan alle projecten die ook
door anderen te doen zijn. En natuurlijk geldt dan ook dat
wanneer ik de gemeente geld bespaar, ik een (gedeeltelijke)
belastingkwijtschelding krijg. De werkelijkheid is dat er
meerdere opties op tafel liggen. Maak een plan B. We gaan
beginnen om alles iedere week steeds een stukje beter te
maken.”
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V a n

G i n k e l

Doen

LAAT DIE BEZOEKERS
MAAR LOPEN!

Doen wat goed
en nodig is
D

e maatschappelijke betrokkenheid
van de overheid schiet vergaand
tekort. Van de óverheid nota bene! De
overheid zit zichzelf in de weg.
De huidige werkelijkheid is domweg
dat we van crisis naar crisis gaan. Wen
er maar aan. Met als enige zekerheid dat
er over een halfjaar een nieuwe crisis is
waarvan nu alleen de naam nog onbekend
is. En de overheid? Zij acteert langzamer
dan een slak met migraine. Dan lijd je
dus aan relevantieverlies.
De reactie van de overheid op de uiteenlopende maatschappelijke dynamiek
is die van integrale beleidsontwikkeling,
stuurgroepen, ronde tafels, en tig van
dergelijke responsen uit een hele oude
doos. Met als weerkerend refrein het sluiten van bestuursakkoorden als voorlopig
dieptepunt. Dan weet je zéker dat geprobeerd wordt met gewapend beton op de
hartenklop van mensen te reageren.

Verrijk de beleving van uw stad met
mobiele themaroutes
De route-app xplre is de sportiefste manier om meer bezoekers te laten
ontdekken wat uw stad te bieden heeft. Sinds de lancering vorig jaar zijn met
xplre al meer dan 12.000 wandelingen door de historische binnenstad van
Gouda uitgestippeld. Ronald van Rossum, centrummanager in Gouda: ‘De app
wordt enthousiast gebruikt. We laten graag zien wat we te bieden hebben in
de Beste Binnenstad van Nederland!’

Jan van Ginkel
Gemeentesecretaris/algemeen
directeur bij de gemeente
Zaanstad

Verdient uw binnenstad ook meer bezoekers? Ga naar centric.eu/xplre

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

www.centric.eu
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Het kan echt zó anders. Zoveel leuker
vooral. Als je nou ’s ochtends uit je warme bed stapt, kun je met jezelf afspreken
dat je ook deze dag alleen die dingen
zult doen die... goed en nodig zijn! Kies
ervoor dat niet de media, de verordeningen, of wat dan ook, je handelen bepalen,
maar doe nou gewoon alleen datgene wat
goed en nodig is. Huiselijker, eenvoudiger
kan ik het niet zeggen.
Doen wat goed en nodig is. Dat is
verschrikkelijk lastig én enorm bevredigend. Dan ga je asielzoekers kleinschaliger opvangen, ze vanaf dag één taalles

geven, ze direct helpen om aan de slag
te kunnen, zorgen dat ze zestien uur per
dag wat omhanden hebben. Alle fossiele
wetten ten spijt. Ander voorbeeld. Dan
ga je armoede bestrijden door mensen
te geven wat ze nodig hebben om weer
actief te kunnen meedoen. Alle belemmerende regelgeving ten spijt. Nog een
voorbeeld. Dan ga je aan de slag met een
digitale overheid die zich interactief met
haar inwoners verstaat. In plaats van
webformulieren downloaden.
Ik weet zeker dat we eigenlijk gewoon
wéten wat goed en nodig is om te doen.
Dan gaan we dát dus doen! Met exponentieel veel werkplezier. En je kunt je ’s
avonds in de spiegel eindelijk weer aankijken. Omdat je die dag deed wat goed
en nodig was.
Met burgerlijke ongehoorzaamheid
zijn we niet zo blij, geloof ik. Ik begrijp
dat. Maar bij mijn weten is er geen wet
die verbiedt om bestúúrlijk ongehoorzaam te zijn. Of om als mánagement
ongehoorzaam te zijn. En mocht die wet
er wel zijn, dan is dat des te meer reden
om gewoon te gaan doen wat goed en
nodig is! Dan ben je namelijk wél gehoorzaam aan de sámenleving.
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Als ik de overheid zou kunnen
vormgeven dan zou ik haar
veerkracht vergroten om meer
van betekenis te kunnen zijn in een
structureel veranderende samenleving
met fors toenemende dynamiek,
pluriformiteit en complexiteit.

zich in het internettijdperk makkelijker en sneller dan ooit.
En daarmee de ruimte voor zelforganiserende samenwerkingsverbanden met een gedeeld toekomstperspectief en met
gedeelde probleempercepties en doelen, waaraan zij graag
willen werken. Zij functioneren als lerende netwerken met
een groot aanpassingsvermogen. Op basis van vertrouwen en
respect maken zij gebruik van elkaars kwaliteiten en middelen om toegevoegde waarde te creëren, juist in situaties van
toenemende dynamiek, onzekerheid en complexiteit.
Verticale ordening, overheid en politiek
Organisatorisch en institutioneel verschilt deze horizontale sturingsvorm paradigmatisch van de verticaal-hiërarchische: het is een andere structuur, werkwijze en cultuur.
Verticale ordening werkt vooral top-down, met afgebakende
verschillen in verantwoordelijkheden, invloed en macht.
Aanscherping van regels, procedures, efficiencymaatregelen
en controlemechanismen om organisatiedoelen te realiseren
versterken zowel de managementcultuur en de bureaucratie als de padafhankelijkheid en lock-in-effecten van deze
sturingsvorm. De veerkracht en wendbaarheid van deze
organisaties om zichzelf te veranderen en aan te passen aan
veranderende maatschappelijke verhoudingen is dan vrij
beperkt.
Dit verticale ordeningsmechanisme gedijt in tijden van
relatieve stabiliteit en groei. Maar over het algemeen niet in
tijden van toenemende dynamiek, complexiteit en afnemende groei. Dan volgen reorganisaties, nieuwe regels en
efficiencymaatregelen elkaar op.

D

e verticaal-hiërarchische sturingsvorm van de overheid is in toenemende mate deel van het probleem, niet van de oplossing. De
overheid moet leren omgaan met vormen van horizontale netwerksturing en
flexibel leren schakelen tussen de verschillende manieren van sturen voor de
verschillende en veranderende typen vraagstukken van de eenentwintigste
eeuw.
Horizontale dynamiek
Na de eerste industriële revolutie van de negentiende eeuw en de
naoorlogse van de twintigste eeuw bevinden we ons in de beginfase van
een derde periode van grote maatschappelijke dynamiek en disruptieve
ontwikkelingen. Een fase waarin meerdere systemen niet langer houdbaar
blijken, vastlopen en in crisis geraken. Niet alleen in de financiële wereld,
woningbouw, zorg, onderwijs en veiligheid. Ook energie, grondstoffen, klimaat, water, voedsel en biodiversiteit zijn daar voorbeelden van. Tegelijkertijd ontwikkelen koplopers en vernieuwers in niches van de samenleving in
hoog tempo alternatieve opties voor vraagstukken en problemen die deels
ook door het disfunctioneren van deze systemen ontstaan.
Deze alternatieve opties hebben betrekking op zowel technologische
als organisatorische en institutionele innovaties. Nieuwe technologieën
zullen onze maatschappij ingrijpend veranderen. De vraag is niet óf en
wanneer, maar in welk tempo.

Veerkrachtige overheid
Kort gezegd zijn onze systemen en organisaties in crisis
omdat ze niet in staat zijn zichzelf structureel te veranderen, terwijl de toegenomen dynamiek en complexiteit van
de samenleving dat wel vereisen. De toenemende chaos in
crisissituaties vormt een extra voedingsbodem voor initiatieven van onderop, van horizontale mechanismen die dat juist
wel kunnen. In de overgang van orde naar chaos, of liever
gezegd in de chaotische fase tussen oude en nieuwe orde,
zijn dat vooral de zogenaamde complexe adaptieve systemen
(CAS) en hun manier van
ordenen. Zij

Organisatorisch en institutioneel zijn de veranderingen niet minder groot. Creativiteit en vernieuwing vergen vooral ook sociale innovatie. Nieuwe verbindingen en horizontale verhoudingen ontwikkelen

kenmerken zich door zelforganiserend en -lerend vermogen,
emergentie, complexiteit, aanpassingsvermogen en evolutionaire verandering.
Het betreft een mechanisme van horizontale verhoudingen, dat ruimte biedt aan innovatieve ontwikkelingen, maar
ook aanleiding kan worden tot strijd en tegenbeweging,
waar gevestigde belangen en posities in het geding komen.
Totdat de nieuwe ontwikkelingen de overhand krijgen en het
ontwikkelpad op de transitie-curve zich richting nieuwe orde
buigt en zal stabiliseren op een hoger complexiteitsniveau.
Overheden en politici moeten dus vooral zichzelf veranderen: door hun verticale sturing in de vorm van regelen, beheersen en controleren los te laten en daarvoor in
de plaats institutionele ruimte te creëren voor horizontale
vernieuwingsnetwerken. Dat kan met veranderaars die, met
rugdekking van de ambtelijke en politieke top, buiten de
hiërarchie en gevestigde belangen van gangbaar beleid kunnen opereren. De leiding moet zich zo nodig ontfermen over
interne en externe tegenkrachten en belemmeringen.
Helaas spreiden overheden en politici die veerkracht nog
onvoldoende tentoon. Een vermeende angstcultuur bij Veiligheid & Justitie duidt op sterke hiërarchische verhoudingen, waar geen plaats is voor horizontalisering. Toch zien we
steeds meer geslaagde transitie- en transformatieprocessen,
zoals Stichting Buurtzorg Nederland van Jos de Blok.
Wanneer overheden en politici flexibeler zouden leren
schakelen tussen verticale en horizontale sturingsvormen,
zouden zij belangrijke barrières kunnen slechten voor vernieuwingsnetwerken rond de grote vraagstukken van de
eenentwintigste eeuw. Deze zouden dan minder tegen de
stroom in hoeven te roeien of te wachten op crises om de
wind in de zeilen te krijgen. Een veerkrachtige overheid die
dat doet, beperkt niet alleen onnodige schade, maar helpt
tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde te creëren.
Deze tekst is onderdeel van het nog te verschijnen boek ‘10 voor de overheid’, een co-creatie van tien leeftijdscategorieën die weergeven hoe zij de
ideale overheid voor zich zien: www.10voordeoverheid.nl.
Jan Dirven (www.horizontalisering.nl) is sinds 2008 consultant beleidsinnovatie en actief in diverse maatschappelijke
organisaties.

Door Jan Dirven
Beeld Marijn van Bekkum
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Komt
het
een
keer
goed
met
HNW?

Het Nieuwe Werken hapert; het wil nog
niet zo vlotten met nieuwe manieren van
samenwerken en organiseren. Met wat
inspanning komt het wel goed, alleen is de
vraag aan betrokkenen: wanneer?

Anders samenwerken en organiseren
De volgende dooddoener is dat Het Nieuwe Werken een
containerbegrip is. Misschien is dat juist wel het mooie van
Het Nieuwe Werken en zelfs de essentie. Je kunt en moet
zelf invulling geven aan wat Het Nieuwe Werken is. Om wat
richting te geven: er zijn wel een paar zaken die er wel en
die er niet bijhoren:

M

enig ambtenaar is na een worsteling door de spits, vanuit zijn
eigen kamer of vanaf een vaste werkplek in een troosteloze kantoortuin, vanachter zijn ‘thin client’ aan het mailen met collega’s, voordat
de volgende vergadering begint. Het lijkt bij de overheid nog niet echt te
vlotten met nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Vanuit
hun wettelijke bestaansrecht kunnen overheidsorganisaties, in tegenstelling tot commerciële organisaties, zich permitteren wat achter te blijven.
Maar in de huidige tijd van transparantie kan dat ook weer niet te lang
duren. Als de kloof tussen zelfstandigen, bedrijfsleven en overheid te
groot wordt, ontstaat er (meer) irritatie, onbegrip en boosheid.
Door Albert Roelofswaard
Beeld Dreamstime
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Binnen de overheid zijn er wel allerlei bewegingen die een
bepaalde kant op wijzen en elkaar kunnen versterken. Er
zijn duidelijke ambities voor een digitale overheid, er is een
Rijkshuisvestingsstelsel, bewegingen zoals Ambtenaar 2.0,
beleid voor Tijd, Plaats en Apparaat onafhankelijk Werken (TPAW). Er is een duidelijk streven naar meer mobiliteit, flexibiliteit en beweging bij ambtenaren en natuurlijk
diverse doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Dit
zijn allemaal zaken die het door ze te combineren mogelijk
maken de overheid en ambtenaarschap te moderniseren met
principes van Het Nieuwe Werken.
Theo Rinsema, voormalig directeur van Microsoft, kan uit
eigen ervaring zeggen dat met het investeren in de combinatie van huisvesting, technologie en mensen Het Nieuwe
Werken de enige organisatieverandering is die hogere productiviteit, lagere kosten, hogere tevredenheid van medewerkers en klanten en duurzaamheid op kan leveren, mits
goed aangepakt. Medewerkers bij Microsoft zijn aantoonbaar
meer tevreden, productiever, beter in staat werk en privé te
balanceren, enzovoort.

Niet nieuw
Nieuw is het natuurlijk allang niet meer. Het is inmiddels alweer twintig jaar geleden dat Het Nieuwe Werken in Nederland begon bij Interpolis.
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Wel
• Werken waar wanneer en waar je wilt en het nodig is
• Werk is iets wat je doet, het resultaat wat je bijdraagt
• Sturen op basis van goede resultaatsafspraken en
vertrouwen
• Een volwaardig mobiel device
• Kennis delen; open tenzij
• Digitale bereikbaarheid en zichtbaarheid
• Balans werk-privé
• Digitaal vaardig
• Een modern activiteitgerelateerd kantoor
• (Minder dan) 70 procent werkplekken
Niet
• Sturen op inspanning en aanwezigheid
• Werk is iets waar je per se naartoe gaat
• iPad, thin client of erger: een combinatie van vier
apparaten
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• Vaste werkplekken, kamers en open kantoortuinen
• E-mail
• Kasten en papier
• Verhuizen
• Vaste thuiswerkdagen
• Per se fysieke aanwezigheid bij overleg
• Scheiding werk-privé
Hoe komt de overheid verder?
• Conformeren aan visie en beleid. Een integrale visie
ópstellen is echt niet meer nodig, die zijn er al genoeg,
zoals hnwbijhetrijk, I-strategie, TPAW, et cetera. Er zijn
steeds meer voorbeelden van organisaties die succesvol
meebewegen met de ontwikkelingen in onze maatschappij.
De integrale visie van hoog tot laag uitdragen met voorbeeldgedrag helpt natuurlijk wél.
• Maak andere keuzes (ja, het staat er echt). Moeten huisvestingskosten en persoonsgebonden ICT-middelen nog wel
onderdeel zijn van een begroting van individuele organisaties? Veranderingen in de huisvesting zijn nu een moment
om te onderhandelen en beleid ter discussie te stellen in
plaats van een afspraak met elkaar om het werkend te
maken. Misschien helpt het als aan discussies op dit vlak
geen tijd hoeft te worden besteed.
• Voer een gesprek eens over de as van de inhoud in plaats
van over proces, structuur, belangen. Dan discussiëren er
gelijk flink wat minder mensen mee. Misschien überhaupt
wat minder discussiëren en wat meer doen. Begin met je
werk digitaal te doen, wissel eens van werkplek, maak
resultaatafspraken, enzovoort.
• Benader het integraal en haal meer kennis binnen. Kostenbesparing voor huisvesting is vaak al ingeboekt terwijl
de benodigde investeringen in mensen (kennis, kunde,
vaardigheden) en ICT nog niet zijn gedaan. Als een bank
een veilige ICT-omgeving kan maken, kan de overheid dat
natuurlijk ook.
Het komt wel goed met dat nieuwe werken binnen de
overheid, de vraag aan alle betrokkenen is wel: wanneer?

Albert Roelofswaard begeleidt organisaties en mensen met vraagstukken op het gebied van nieuwe manieren van samenwerken en
organiseren. Op dit moment doet hij dat bij het COA, dat haar werkwijze
vernieuwt en het eerste Rijkskantoor aan de Rijnstraat 8 in Den Haag in
gebruik gaat nemen.
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