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Geologen en ecologen zijn er uit: na 12.000 jaar holoceen zijn
we overgegaan in het antropoceen. Plat gezegd: alles draait om de mens. Behalve bij
de overheid dan. Daar draait alles om de overheid. Paar aardige voorbeelden worden er
aangehaald in dit nummer van iBestuur magazine waarin Mensen Centraal staan. Wat te
denken van gemeenteambtenaren die wanhopige burgers bestoken met onbegrijpelijke,
niet relevante brieven alleen maar om niet op fouten te worden afgerekend door de eigen
organisatie? Of topambtenaren op de departementen - de bontkraag van de minister wier belangrijkste taak het is de minister uit de wind te houden. Zo bezien is het ook
helemaal niet raar dat de minister van Financiën eind vorig jaar geen interesse had in
het voorstel van de Algemene Rekenkamer om eens te kijken naar het maatschappelijk
rendement van 50 miljard en zes jaar aan begrotingsbeleid. “Dat is bij de overheid geen
usance,” zei hij tegen het FD. De burgers willen wél weten wat de overheid doet met hun
belastinggeld. Daarom stemde de Tweede Kamer - volksvertegenwoordiging tenslotte
- voor de Wet open overheid. Op weg naar behandeling in de Eerste Kamer kregen de
topambtenaren van ABDTOPConsult de opdracht de impact te analyseren. Let wel: de
impact op de overheidsorganisaties. De uitkomst laat zich raden: niet doen, vééél te
duur. De maatschappelijke impact was niet aan de orde.

Vanzelfsprekend zijn er altijd mensen - ook ambtenaren! - die
de overheid wel binnenstebuiten willen keren. Vandaar ook de tweedaagse conferentie
De Mens Centraal in de Digitale Dienstverlening. Klantvriendelijkheid blijft echter een
taaie exercitie, zo blijkt uit een opmerking van een van de drijvende krachten achter deze
bijeenkomst, Digicommissaris Bas Eenhoorn. “Eind jaren tachtig hadden we het ook over
klantgericht werken: dan moesten de ambtenaren vrolijker kijken achter het loket.”
Goed uitgangspunt, maar: vrolijk kijken, hoe doe je dat achter een e-loket?
Peter Lievense
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“Er is een disbalans tussen de aandacht voor het
toetsen op juridische voetangels en klemmen van nieuwe
wetgeving en de mate waarin wordt gekeken naar de
gevolgen voor de ICT-uitvoerbaarheid.” Stef Blok is geen
tech-optimist, maar wel overtuigd van de kansen die ICT
biedt voor het moderniseren van de overheidsorganisatie
en nieuwe diensten voor burgers en bedrijven.

De snoepwinkel van

Stef Blok

M

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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inister Blok staat al bij de deur op weg naar de volgende afspraak.
Het is de ochtend van de aanslag in Manchester en dan is er voor de
bewindsman van Veiligheid en Justitie meer te doen dan het voeren van een
goed gesprek over de ICT van zijn ministerie en bij de overheid. Toch nam hij
er de tijd voor.
Met ‘harde ICT’ heeft bij niet zoveel. “Ik heb bedrijfskunde gedaan, wat
overigens voor een minister van Veiligheid en Justitie een bijzondere opleiding blijkt te zijn”, grapt Blok. Hij verklapt dat hij in het kader van zijn studie
ooit een programmaatje heeft geschreven voor het ontwerpen en analyseren
van informatiesystemen. “Ik moet wel opbiechten dat ik daarna nooit meer
zoiets heb gedaan.” Intern heeft hij zich weleens laten ontvallen dat hij
Veiligheid en Justitie beschouwt als een ‘snoepwinkel’. Hoezo snoepwinkel?
“Als bedrijfskundige kijk je op een bepaalde manier naar een organisatie. Wat
is het doel en hebben we die organisatie en de mensen die er werken goed
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toegerust om dat doel te bereiken? Dit ministerie is een conglomeraat van
een heleboel organisaties. Het is een heel complex geheel, variërend van de
rechtspraak, het openbaar ministerie, politie, justitiële inrichtingen, reclassering en dan is mijn lijst nog lang niet compleet. Soms 100 procent overheid,
soms bewust zo zelfstandig mogelijk, zoals de rechtspraak. Soms een zelfstandige organisatie, zoals bij de jeugdzorg en de verslavingszorg. De grote
opgave is in ieder geval om al die verschillende organisaties goed met elkaar

Meer geld voor veiligheid,
dan ook graag voor
meer hoogopgeleide ICT’ers
te laten samenwerken en dat te vertalen in ICT-systemen die goed met elkaar
kunnen communiceren. Zover zijn we nog lang niet.”
Indrukwekkende stappen
Het Hague institute for the innovation of Law (HiiL) schetste onlangs in
het rapport ‘Menselijk en rechtvaardig’ een somber beeld van de Nederlandse
rechtstaat. Volgens het rapport is de aanname dat de rechtstaat zichzelf als
gevolg van het internettijdperk opnieuw zou uitvinden niet uitgekomen.
Het rapport signaleert nog steeds ‘talloze functionarissen met eigen rollen,
toga’s, zware tassen en dikke stapels papier’. Blok: “Ik heb dat rapport gelezen, maar ik verwijs liever naar vergelijkend onderzoek van de Europese Commissie naar de kwaliteit van de rechtstaat en de juridische systemen binnen
de EU. Op het gebied van de klassieke rechtstaat – dus de onafhankelijkheid
van de rechtspraak en de duur van procedures - scoort Nederland heel hoog,
maar Nederland scoort heel laag op het punt van ICT. Dat wijst opnieuw naar
de grote slag die gemaakt moet worden op ICT-gebied.”
Blok zegt af te willen van de dubieuze reputatie die de politie heeft opgebouwd als het om ICT-projecten gaat. “Ik zie dat ook daar indrukwekkende
stappen worden gemaakt. Ik heb onlangs gekeken hoe dienders op straat
met behulp van een smartphone een kenteken kunnen inkloppen en dan alle
informatie daarover krijgen; waarmee ze een digitale aangifte kunnen doen
en waarmee ze indentiteitsbewijzen kunnen scannen op straat en meteen
gegevens terugkrijgen als er iets niet in de haak is. Ze waren er heel blij mee.
Daarnaast kunnen ze in meldkamers in geval van een melding op een fantastische manier adressen op de geografische kaart koppelen aan wat er op dat
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moment op sociale media wordt gemeld over gebeurtenissen op die plek, want
dat is vaak de snelste manier om meer informatie te krijgen.”
“Er is nog heel veel werk te doen bij de koppeling van systemen van de
politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. Maar dat bewustzijn is er bij die drie organisaties en er zijn ook plannen gepresenteerd om het
daadwerkelijk te gaan doen. Als je dan zegt: waarom was dat inzicht er tien
jaar geleden al niet dan zeg ik: dat weet ik ook niet! Ik kan als minister het
belang ervan onderstrepen en dat probeer ik op alle mogelijke manieren te
doen. En je kunt ook kijken wat er nog meer nodig is en daar mensen en middelen voor vrijmaken. Bij VenJ en bij andere departementen. Het rapport van
de Commissie Elias heeft ervoor gezorgd dat er nu meer aandacht is voor ICT
en de informatiehuishouding bij de overheid en de politiek.”
Interconnectiviteit
Blok voelt zich in zijn opvattingen gesteund door de brief die de secretarissen-generaal van de ministeries schreven aan de kabinetsinformateur en
door de voorstellen van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid
in het rapport ‘Maak Waar!’. Daarnaast is hij zijn vorige functie van coördi-

Er wordt nu veel meer gedacht vanuit
de collectiviteit van de Rijksdienst
nerend minister voor de Rijksdienst nog niet helemaal ontgroeid: “Ik zou
het heel verstandig vinden als de nieuwe regering in praktische zin iets met
die voorstellen doet. Mijn invulling zou zijn dat beleidsvoorstellen voortaan worden gekoppeld aan de hoeveelheid mensen, geld en tijd die we nodig
hebben om dat qua ICT goed te vertalen. Ik zou het ook verstandig vinden
als er afspraken worden gemaakt over het samenwerken op het gebied van
interconnectiviteit tussen alle overheidslagen. En dat als er extra budgetten beschikbaar komen er ook aandacht is voor de extra inzet op ICT. Dus dat
als er bijvoorbeeld meer geld komt voor veiligheid er niet alleen maar wordt
gedacht aan extra agenten – hoe belangrijk die ook zijn –, maar óók aan het
binnenhalen van hoogopgeleide ICT-mensen voor het bestrijden van cybercrime en in het kader van onze cyberveiligheid.”
Het tekort aan eigen goed opgeleid ICT-personeel begint de overheid
steeds meer parten te spelen. Zo geeft Veiligheid en Justitie alleen al bij
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de organisatie van de rechtspraak de komende vier jaar 80 miljoen uit aan
externe ICT-krachten. Blok: “Ik hoop dat we meer mensen met een goede ICTachtergrond binnen kunnen krijgen. Niet omdat ik de huidige niet goed vind,
maar omdat die wereld in zo’n rap tempo verandert. Daarom vind ik ook dat
VenJ veel meer mensen moet uitwisselen met andere sectoren in de samenleving. Binnen de overheid, maar ook daarbuiten, vooral op ICT-gebied.” De
‘nare’ kant van de informatiesamenleving, zoals cybercrime, terroristische
dreiging en de daarmee samenhangende veiligheidsrisico’s hebben VenJ de
afgelopen jaren als organisatie sterk verandert. Er is als het ware een hele
nieuwe tak aan gegroeid met een hoge ICT-component en het einde van die
ontwikkeling is nog lang niet in zicht. Plannen om daarom een ‘cybercommissaris’ aan te stellen voor het bewaken van de digitale dijken, zoals Deltacommissaris Kuijken heeft voorgesteld, ziet Blok niet zitten. “Toen ik bedrijfskunde studeerde moest je modelletjes maken over de vraag wanneer een
systeem nog bestuurbaar is. Dat leidde er altijd toe dat je maar heel weinig
extra spelers hoeft toe te voegen om een systeem onbestuurbaar en onoverzichtelijk te maken. Dat is niet alleen zo in de modellen, ook in de werkelijkheid werkt dat zo.” En een ministerie voor digitale transitie dan? “Of een
minister iets te doen heeft hangt af van wat daarover in het regeerakkoord
wordt afgesproken (grijnzend). Je kunt ook minister zijn op een ministerie
dat al honderd jaar bestaat en als er dan in het regeerakkoord niet wordt afgesproken dat je dit of dat moet doen, heb je wel een heel moeilijke opgave…
Kortom, of zo’n ministerie zin heeft hangt af van de vraag of er ook plannen
zijn.”

Goed voorbereid de Omgevingswet tegemoet?
Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving van goede kwaliteit? Daar kunt u als overheid of
bedrijf in aanloop naar de Omgevingswet nu al mee aan de slag! Het Omgevingscollectief helpt u er
graag bij, met advies en oplossingen die de invoering van de nieuwe wet straks ﬂink versnellen.

Ga naar www.hetomgevingscollectief.nl voor de mogelijkheden.

Collectiviteit
Uitgesproken positief is Blok over het voorstel om een ‘ministeriële commissie digitalisering’ in te stellen onder leiding van de minister-president en
met een hoofdrol voor de ministeries van BZK, EZ en VenJ. “Dat past goed in
de traditie van afstemming en overleg met als uitgangspunt: geen solistisch
optreden op ICT-gebied. Dat is beter dan via allerlei wettelijke maatregelen zaken af te dwingen. Dat duurt lang en het is tijdverlies, want dan gaan
mensen de hakken in het zand zetten. Je kunt daar ook afspraken maken
over de financiering, want het is altijd ingewikkeld om kosten om te slaan
en mogelijke opbrengsten te verdelen. Op dat gebied zijn er de afgelopen
jaren rondom de digitale infrastructuur en bij de elektronische identificatie
de nodige spanningen geweest die pas op het laatste moment in het kabinetsberaad konden worden opgelost.” De in de evaluatie van het werk van
Digicommissaris Bas Eenhoorn beschreven ‘beleidsconcurrentie’ tussen de
diverse ministeries, waarbij ambtenaren vasthouden aan de eigen invloed
en bevoegdheden in plaats van op zoek te gaan naar meer samenwerking,
vindt Blok een te somber beeld. “Er is een verschil van dag en nacht tussen
hoe het tien jaar geleden ging en nu. Er wordt nu veel meer gedacht vanuit de
collectiviteit van de Rijksdienst en veel minder vanuit het specifieke belang
van ministeries. Er is een rijks-CIO aan het werk, er worden in het CIO-beraad
goede afspraken gemaakt en ICT-plannen kunnen worden getoetst door het
BIT. Het gaat veel beter dan een aantal jaren geleden. Het is niet alleen maar
een somber verhaal zonder vooruitgang.”

ruimte
voor
initiatief

hetomgevingscollectief.nl
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Den Haag en Rotterdam sluiten aan bij 100RC

De weerbare stad
De gemeenten Rotterdam en Den
Haag hebben een Chief Resilience
Officer aangesteld om hun weerbaarheid
te vergroten en treden toe tot het
netwerk van 100 Resilient Cities. Met
deze stap wordt niet alleen de fysieke
weerbaarheid verbeterd, maar vooral de
digitale weerbaarheid.

Netwerk en geld
Aanjager voor 100RC is de orkaan Katrina
in New Orleans. Bij de ramp in 2005 kwamen
1833 mensen om het leven, werd er voor 153
miljard dollar schade veroorzaakt en moest
uiteindelijk de hele stad worden geëvacueerd.
De Rockefeller Foundation ondersteunde de
slachtoffers met 22 miljoen dollar. De organisatie ziet in de ramp het perfecte voorbeeld,
waarom harder moet worden gewerkt aan het weerbaarder en
toekomstbestendiger maken van steden.
De organisatie heeft daarom een fonds beschikbaar gesteld
van bijna 170 miljoen dollar. Van dit geld wordt een netwerk
opgebouwd met de naam 100RC, 100 Resilient Cities. Iedere
stad die wordt aangenomen participeert in het netwerk om
kennis te delen en krijgt een deel van het geld om een nieuwe
functionaris in het leven te roepen: de CRO ofwel Chief Resilience Officer. Het geld geeft de garantie dat de CRO uitsluitend
bezig is met de weerbaarheidsstrategie en geen andere taken
heeft.

Door Brenno de Winter
Beeld XDreamstime
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E

en strategie om de stad weerbaar te
maken: Den Haag en Rotterdam hebben er zelfs een speciale functionaris voor, de
Chief Resilience Officer. In Den Haag is dat
Anne-Marie Hitipeuw. “In de Resilience Strategy staat welke grote risico’s de stad identificeert en hoe ze daarmee om moet gaan.”
Het weerbaar maken van steden is een
initiatief van de Amerikaanse Rockefeller
Foundation, die in 1913 werd opgericht om
‘het welzijn van mensen in de hele wereld’
te bevorderen. Anno 2017 kijkt 100 Resilient Cities (100RC) vooral naar de specifieke problemen die in deze tijd op ons
afkomen. Zoals verstedelijking ‘op een
schaal die de mensheid nog nooit eerder
zag’, klimaatverandering en globalisering,
die elkaar versterken en de samenleving
kwetsbaar maken.
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In Nederland zijn nu twee Chief Resilience Officers: een in
de gemeente Rotterdam en een in de gemeente Den Haag. Deze
functie wordt gedurende twee jaar vergoed om de strategie op
orde te krijgen. Daarna is de hoop dat gemeenten zelf de noodzaak van de CRO inzien en deze functie voort laten bestaan. De
rol van de Rockefeller Foundation is het aanjagen van de functie en het bieden van een ondersteunend netwerk van andere
gemeenten en bedrijven.
Haagse weerbaarheid
Om dreigingen te lijf te kunnen gaan moet er een Resilience Strategy komen. In deze strategie staat welke grote
risico’s de stad identificeert en hoe ze daarmee om moet
gaan. “Wat daarbij belangrijk is, is niet alleen de weerbaarheidsstrategie opstellen, maar vooral ook het proces
daarnaartoe”, vertelt Anne-Marie Hitipeuw, kersverse
CRO van de gemeente Den Haag. Zij richt zich vooral
op het zoeken van de verbindingen tussen verschillende partijen die allemaal een stukje van de puzzel
hebben. “Je werkt met de stakeholders in de stad.
Wat zijn voor hun de belangrijkste punten? Wat
vind jij de belangrijkste uitdagingen voor de
toekomst?”
In december 2016 is er een expertsessie geweest met 110 mensen uit de
stad. Daar kwamen drie thema’s uit:
sociale onrust, water en cyber. In haar
rol als CRO wil Hitipeuw met andere mensen nader
kijken naar de gekozen onderwerpen en die verder uitdiepen.
De belangrijkste sluimerende dreigingen (‘stresses’) die Den
Haag nu heeft geïdentificeerd zijn: klimaatverandering, sociale instabiliteit, ongelijkheid en verouderde infrastructuur.
De acute dreigingen (‘shocks’) zijn: terroristische aanslagen,
falende infrastructuur, cyberaanvallen, rellen en epidemieën.
Voor Hitipeuw is het belangrijk om heel gericht te werk te
gaan: “Je kunt niet overal op focussen, maar zult onderwerpen moeten kiezen om je op te richten. We willen de twee jaar
dat de Rockefeller Foundation mijn functie betaalt in tweeën
knippen. Een deel om de strategie op te leveren (hopelijk in
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2018) en een jaar om te beginnen met de implementatie van de
strategie.”
De speciale aandacht voor het digitale domein is wat haar
betreft hard nodig. Simpelweg door de hedendaagse afhankelijkheid van de technologie en de manier waarop dit invloed
heeft op het dagelijkse leven. Hitipeuw wijst nog maar eens op
de kwetsbaarheid van Den Haag waar het zwaartepunt van de
nationale overheid ligt waardoor er veel belangrijke internationale organisaties zijn gevestigd.
Shocks en stresses
De Rockefeller Foundation benadert dreigingen langs twee
assen: ‘shocks’ en ‘stresses’. Bij shocks gaat het om gebeurtenissen die plotseling optreden en een grote impact hebben. Dat
kunnen fysieke zaken zijn, zoals een terroristische aanslag,
epidemie of rellen. Maar het kan ook gaan om het digitaal falen
van infrastructuur of een cyberaanval. Daarbij is de gedachte
dat technologie zo verweven is met de samenleving dat deze
niet meer op zichzelf staat en een ‘shock’ ontwrichtend is voor
het dagelijkse leven.
‘Stresses’ zijn veranderingen die zich gedurende langere
tijd voltrekken. Dat kan bij-
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voorbeeld groei van het stedelijk gebied zijn, waardoor op
een gegeven moment infrastructuur niet meer voldoet en een
stad dichtslibt. Een ander voorbeeld is klimaatverandering
die geleidelijk plaatsvindt tot het punt dat die het leven in
een stad bedreigt. Op digitaal gebied valt te denken aan een
sluimerende cyberdreiging die niet op tijd wordt aangepakt
waardoor de risico’s zich opstapelen.
Het grote probleem bij stresses is dat ze zich plotseling
kunnen manifesteren als shock. De geleidelijk ogende klimaatverandering die opeens leidt tot het doorbreken van een dijk of
een cyberdreiging die opeens bij een aanval leidt tot uitvallen
van infrastructuur. Of in een beroerder geval: invloed heeft op
het aansturen van de sluizen, waardoor er opeens een watersnoodramp ontstaat.
Weerbaarheid als verkoopargument
De Rockefeller Foundation denkt niet dat met haar initiatieven catastrofes of de gevolgen hiervan te voorkomen zijn.
Wel denkt de organisatie dat de mate van vernieling en schade
te beperken is. Waar de aandacht zich op richt is het ‘voorbereiden, doorstaan en sneller herstellen van plotselinge shocks
en chronische stress.’ Het gaat dus meer en meer om risico’s te
verkleinen en als het toch misgaat de gevolgen te beperken.
En het gaat vooral om bewustwording rond de problematiek van grote dreigingen. Bestuurders moeten investeren
in weerbaarheid. Dit soort kosten zijn ook als er zich
geen ramp voltrekt nooit een verliespost.
Het aanpassen van infrastructuren,
betere planning en andere
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verbeteringen leveren naast banen nog een ander voordeel op:
in een geglobaliseerde wereld is een weerbare stad aantrekkelijker dan een stad die minder is voorbereid. Weerbaarheid
moet dan ook een verkoopargument worden. In de gevallen dat
het toch misgaat is het belangrijkste investeringsargument:
uit onderzoek blijkt dat het herbouwen van een stad na een
ramp 50 procent duurder is dan een stad weerbaarder maken.
Dat weerbaarheid ook kansen op digitaal vlak biedt, blijkt
bijvoorbeeld uit plannen die steden nu al ontplooien. Zo wordt
in Den Haag nagedacht over de gevolgen van een grootschalig
cyberincident waarbij alle data verloren gaan. Een overheid
zonder administratie heeft nauwelijks bestaansrecht en weet
niet eens of iemand wel of niet inwoner is. Een concept als
een ‘data-ambassade’ zou dan de mogelijkheid bieden om een
reservekopie elders te hebben zowel digitaal als op papier. Ook
Rotterdam ziet technologie als belangrijk onderdeel voor hun
weerbaarheidsstrategie: zo staan nieuwe democratie, nieuwe
economie en digitalisering als thema’s centraal naast bijvoorbeeld klimaatverandering.
Kennis delen
Heel belangrijk bij de resilience strategie is het delen van
kennis. Het doel van de Rockefeller Foundation is om zoveel
mogelijk kennis publiekelijk te delen, zodat ook steden die
niet in het 100RC-netwerk zitten hun voordeel kunnen doen
met de ervaringen van de 100. De gemeenten die wel tot het
netwerk horen, staan met elkaar in verbinding en wisselen
kennis uit. Dat gebeurt via bilaterale contacten en via jaarlijkse
bijeenkomsten.
Kennis delen is ook belangrijk om de maatschappelijke
weerbaarheid te verhogen. Wie zich digitaal beter wil weren
moet ook zorgen dat de samenleving stappen zet. Juist digitaal
is de samenleving kwetsbaar, omdat meer en meer duidelijk
wordt dat particuliere infrastructuur wordt ingezet voor groot-
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schalige aanvallen. In het ecosysteem van internet is er dus
behoefte aan weerbare burgers. Daarom komt er ook aandacht
voor weerbaarheid in de wijk. Dat kan gaan om simpele zaken
als het bijwerken van systemen en het hebben van antivirussoftware, maar ook over het gedrag van mensen.
Orde verstoren
Informatietechnologie is zo nauw verweven met onze
fysieke wereld dat ze een prominente rol opeist in de weerbaarheidsplannen van de moderne samenleving. De technologische
afhankelijkheid is zo groot dat een digitale stress of shock onze
dagelijkse orde behoorlijk kan verstoren. Zo bleek het Britse
zorgsysteem heel gevoelig te zijn voor de WannaCry-ransomware toen diverse ziekenhuizen werden getroffen. In Duitsland
hadden de spoorwegen last van het virus, waardoor treininformatie niet kon worden gegeven en treinen vertraging opliepen.
In Nederland ontstond in Rotterdam een verkeerschaos toen
het elektronische systeem van Parkeergaragegigant QPark
werd getroffen. De uitbraak - die weliswaar groot aanvoelde bleef beperkt, omdat voor deze zwakheid in het systeem door
Microsoft al een oplossing was geboden.
  
De scenario’s om het dagelijks leven te verstoren of een
stad te treffen zijn talrijk en moeilijk allemaal in kaart te brengen. Veelal geldt dat incidenten zich eerst moeten voordoen
voordat duidelijk wordt hoe verstrekkend de gevolgen zijn. Of
het nu gaat om het vervangen van een onderdeel in een datacenter, waardoor British Airways een dag lang nagenoeg iedere
vlucht moet annuleren, of om het crashen van een verbinding,
waardoor een provincie de sluizen niet kan bedienen en de binnenvaart stil komt te liggen. Deze incidenten maken allemaal
duidelijk dat een samenloop van omstandigheden ervoor kan
zorgen dat zeer cruciale processen uitvallen en er chaos ontstaat. Dan is de vraag niet óf het incident plaatsvindt, maar hoe
goed we met de verstoring kunnen omgaan.
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De ICT-netwerken van de rijksoverheden kunnen efficiënter, eenvoudiger
en veiliger. Alleen dan blijven ze voldoen aan de wensen en verwachtingen
van burgers en bedrijven, stellen Hans Söhngen en Ronald Mels van KPN.
Uit eigen ervaring weet KPN hoe ingewikkeld het maken van zo’n omslag is.
 verheden besteden hun projecten los van elkaar aan op de
O
beste prijs-kwaliteit. Tegelijkertijd wil men burgers en bedrijven optimale services bieden. Zit daar een spanningsveld?
Mels: “Aanbestedingen zijn wettelijk verplicht en dat verandert niet. Wel moeten overheden toewerken naar een gezamenlijke stip aan de horizon. Totdat dit punt helder is, blijven
ambtenaren op hun afzonderlijke terrein hun optimum zoeken.
Binnen hun kaders hebben ze dan waarschijnlijk de beste deal
binnengehaald. Maar in de breedte hoeft dat niet zo te zijn,
omdat er geen centrale richting of aansturing is. Als die er wel
is, is het makkelijker om tussen departementen en overheden te
schakelen. Dat levert efficiencywinst op.”

Nederland & ICT

Doorpakken of
ingehaald worden…
voor het veilig samenbrengen en delen van informatie die
nodig is voor de dienstverlening waar burgers en bedrijven
behoefte aan hebben.” Ronald Mels, Managing Director voor
Rijkswaterstaat bij KPN, vult aan: “De maatschappij wil dat de
overheid steeds meer datagedreven is. Een burger wil op zijn
smartphone zien hoe het staat met de bouwvergunning voor het
tuinhuisje of z’n belastingaangifte bekijken. De Omgevingswet
komt er niet voor niets aan. Verwacht wordt dat de overheid aan
de achterkant informatie uit verschillende bronnen organiseert
en combineert. Dat lukt nu niet, omdat overheidsorganisaties
allemaal op hun eigen manier netwerken hebben ingericht en
datasystemen onvoldoende samenwerken. Hopelijk brengt het
nieuwe kabinet daar verandering in en kunnen we samen een
ambitieus Nederland vooruit brengen.”
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 w boodschap is dat regie ontbreekt en er veel differentiU
atie bestaat. Dat werkt fouten in de hand. Is de politiek zich
hiervan bewust?
Mels: “De politiek heeft lang te weinig interesse in ICT
getoond. De huidige Tweede Kamer bezit onvoldoende ICT-kennis
of -ervaring. Slechts enkele partijen hadden een ICT-paragraaf
in hun verkiezingsprogramma. Waarom niet alle partijen? Een
duidelijke visie over de inrichting van ICT ontbreekt. Wij hopen dat
het nieuwe kabinet ICT hoog op de agenda plaatst. Anders is het
opnieuw vier jaar wachten.”
Söhngen: “Op het onderwerp ICT is voor politici moeilijk
succes te boeken. De kans op een uitglijder is des te groter. Dat
komt door de complexiteit, maar ook door gebrek aan kennis.

Foto: Phil Nijhuis Fotografie

K

PN heeft een flinke reductie doorgevoerd qua aantal
eigen netwerken. Dit vanuit de klantbehoefte, zoals de
overheid de behoefte van de burger als vertrekpunt heeft. “Met
de kennis die we hebben opgedaan willen we graag helpen.
Overheden werken met ongeveer 450 verschillende netwerken,
allemaal met een eigen opbouw en structuur”, zegt Hans
Söhngen, Vice President Public Sector bij KPN. “Voor overheden
is het steeds lastiger om aan te haken bij de snel veranderende
ICT-mogelijkheden en toenemende eisen die burgers, bedrijven
en eigen medewerkers aan de rijksoverheden stellen. Dan
helpt zo’n grote versnippering van netwerken niet. Juist een
vereenvoudigde, gedeelde ICT-infrastructuur is een voorwaarde

Hans Söhngen (links) en Ronald Mels

Daarom roept KPN op: “Werk samen met marktpartijen. Stel je
vragen en leer van elkaar.”
Wat is het risico van het huidige beleid?
Mels: “De overheid kan op dit moment niet garanderen dat
de security, beschikbaarheid en data-uitwisseling bij alle 450
netwerken afdoende is geregeld. Maar als burger of bedrijf
vertrouw je erop dat overheidssystemen veilig zijn en werken.
Van sommige netwerken weet de overheid dat die echt veilig en
stabiel zijn, van sommige niet. Vaak ontdekt de overheid pas
wat de risico’s zijn als het al is misgegaan. Ter geruststelling
voeg ik toe dat een ontdekt lek altijd direct door experts wordt
aangepakt.”
KPN levert lokale overheden het Gemnet-netwerk en heeft
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kennis van een groot aantal overheidsnetwerken. Wat adviseert u
overheden?
Söhngen: “Start kleinschalig.
Bijvoorbeeld met twee overheden
die op elkaar lijken, en probeer die
te simplificeren en standaardiseren. We beseffen hoe ingewikkeld
zo’n omslag is. Ook wij hebben
eerst verschillende diensten met
aparte netwerken naast elkaar
opgezet en ze vervolgens geïntegreerd. In 2010 hadden we
bijvoorbeeld nog geen 100.000
Internet TV-klanten. Dat zijn er
inmiddels meer dan 2 miljoen. Om
zo te kunnen groeien is intern veel
veranderd. De samenwerking tussen afdelingen is geïntensiveerd
en vereenvoudigd, en we zijn nog
nadrukkelijker gaan kijken wat onze
klanten willen. Van deze ervaring
profiteren we bij het uitbouwen
van onze ICT-dienstverlening. Met
deze kennis kunnen we overheden
helpen met hun ICT-aanpak, en met
het aansluiten op de behoeften van
de burgers en bedrijven vanuit een
integraal en vraaggestuurd perspectief. Dan kom je al snel uit bij
platformen, geleverd door marktpartijen en overheden samen. Platformen waarin security en privacy
centraal staan, zijn meteen een veilige, centrale plaats voor
dataopslag. Hoognodig, zeker met de toenemende dreiging
van cybercrime.” Mels: “We willen onze bijdrage leveren aan de
samenleving. Overheden proactief helpen hun ICT-processen te
verbeteren.”
Wat levert deze nieuwe koers uiteindelijk op?
Mels: “Nederland heeft de ambitie om bij de top van Europa
te horen. Optimalisering van netwerken geeft ons land een
enorme boost. Ook op economisch gebied. Want hoe efficiënter
de overheid, des te aantrekkelijker het investeringsklimaat. Dat
begrijpt de overheid ook, hoor. Met de huidige ICT-infrastructuur is een begin gemaakt. Maar als we niet doorpakken, wordt
Nederland aan alle kanten ingehaald.”
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gerichte benadering, meer handelingsruimte voor de professional en voor iedereen een passende benadering. Ambities waar
wij als IT-partner voor de overheid al met diverse overheidsorganisaties aan werken. Al spreken wij vaak over een persoonlijke
én efficiënte dienstverlening.

Foto: Dreamstime

Hand in hand
De manier waarop veel organisaties de digitaliseringsslagen en standaardisaties hebben uitgevoerd, lijkt ervoor te
zorgen dat overheidsinstellingen juist steeds verder van het
standpunt ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’
af komen te staan. Qua efficiëntie is de dienstverlening er de
afgelopen jaren op vooruit gegaan. Volgens de gezette toon in
het pleidooi soms ten koste van burgers. Het kan ook anders!
De termen efficiënt en persoonlijk kunnen namelijk uitstekend
hand in hand gaan. Mits de benodigde ingrediënten aanwezig
zijn. Met die ingrediënten, een andere denk- en werkwijze en
technologie die dat ondersteunt, kunnen overheidsorganisaties
burgers en ondernemers blijvend persoonlijk en op maat van
dienst zijn.

Dienstverlening en IT

Maatwerk is de
nieuwe standaard
Volgens het pleidooi van de
secretarissen-generaal aan informateur
Edith Schippers - maart jongstleden
- heeft standaardisatie in de
overheidsdienstverlening gezorgd voor
duidelijkheid en efficiëntie. Maar ook voor
grenzen.
Frits van Endhoven
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ls situaties van burgers en ondernemers complexer
worden, kunnen zij vaak niet goed worden ondersteund door overheidsinstellingen omdat hun situatie de
grenzen van de standaarddienstverlening overstijgt. Hierdoor wordt hun vraag niet of niet goed beantwoord. Zo leidt
standaardisatie tot ongewenste situaties voor burgers en
blijft persoonlijke dienstverlening binnen de overheid een
vergezicht. Toch moet maatwerk-dienstverlening de nieuwe
standaard worden, ook in het publieke domein.
De secretarissen-generaal pleiten in hun visie op rijksdiensten onder meer voor maatwerk in de vorm van een klant-

Denkwijze: burger en ondernemer uitgangspunt
Digitaliseren anno nu gaat verder dan het vertalen en
verschuiven van papieren processen naar digitale kanalen,
tools en hulpmiddelen. De digitale samenleving vraagt om
een dienstverlening waarin mensen en hun persoonlijke situatie centraal staan. Deze tijdsgeest onderstreept het nut om
dienstverleningsprocessen eens goed onder de loep te nemen
en te kijken of deze het mogelijk maken om burgers op maat te
ondersteunen. Niet iedere situatie past binnen de standaard of
kan volledig door de burger zelf worden opgelost, ondanks de
vele digitale tools, apps en andere handige hulpmiddelen die
de overheid al aanbiedt. Als het even wat complexer wordt, zouden burgers moeten worden bijgestaan door deskundigen van
diezelfde overheid. Dit vraagt om een proactieve overheid, die
burgers en ondernemers met hun unieke persoonlijke situaties
altijd als uitgangspunt neemt.
Werkwijze: medewerkers als deskundigen
Standaardiseren neemt werk uit handen van medewerkers.
Tenminste, dat doet de term vermoeden. De ongewenste situaties
voor burgers die zich voordoen als het wat complexer wordt, zijn
voor medewerkers ook ongewenst. Als een situatie van een burger
de grenzen van de standaard ook maar iets overstijgt, moeten
medewerkers veel tijd en energie investeren om de burger weer
op weg te helpen binnen het standaardproces of om hem door te
verwijzen. In dergelijke situaties wordt weinig inhoudelijke kennis
en expertise ingezet en wordt het vraagstuk vaak niet opgelost,
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met alle frustraties van dien. Dit terwijl de medewerker de rol van
de expert zou moeten (kunnen) vervullen. Want juist in complexere situaties is de medewerker nodig om het vraagstuk voor een
burger of ondernemer op te lossen. De medewerker als deskundige
moet het uitgangspunt vormen voor de werkwijze, in plaats van de
medewerker als vraagbaak in te zetten als burgers vastlopen door
een gestandaardiseerd proces.
Technologie: als motor en verbinder
Technologie heeft gefungeerd als facilitator van de vele
efficiency- en digitaliseringsslagen binnen het publieke domein
en heeft geholpen om de dienstverlening te standaardiseren.
Technologie kan de overheid ook ondersteunen in het realiseren

Niet iedere situatie kunnen
burgers volledig zelf oplossen

van het streven naar persoonlijke dienstverlening en kan acteren als de motor voor een wendbare overheid. Modelgedreven,
kennisgebaseerde technologie die rekening houdt met dynamiek in beleid en regels is al beschikbaar. Het toepassen van
dergelijke technologie, zoals Dynamic Case Management (DCM),
is alleen succesvol als klanten (burgers en ondernemers) het
uitgangspunt vormen en medewerkers als deskundigen vanaf
het eerste uur worden betrokken bij het opzetten van de technologie. Dynamic Case Management brengt de overheid, burgers,
ondernemers en informatie bij elkaar en brengt alle belangrijke
stakeholders binnen de dienstverlening van de overheid met
elkaar in verbinding.
Diverse overheidsorganisaties hebben de betekenis van deze
technologie al proefondervindelijk ervaren en hebben zich de
andere denk- en werkwijze eigen gemaakt. In kleine stapjes is
er geëxperimenteerd met als resultaat meteen een werkbare
oplossing. Werkt de oplossing als verlengstuk voor de deskundigen, dan wordt er opgeschaald en wordt de motor steeds rijker
en waardevoller. En wordt dienstverlening op maat ook voor de
overheid de nieuwe standaard.
Frits van Endhoven is thought leader vraaggestuurde & toekomstvaste Rijksoverheid bij Everest.
Meer weten? Kijk op Everest.nl of neem contact op met één van
onze experts.
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Mensen Centraal in Digitale Dienstverlening
Twee dagen lang, op 5 en 6 september, staat
mensgerichte dienstverlening van de overheid
centraal in de Fokker Terminal in Den Haag.
Tijdens het Maak het Bruikbaar-festival op dinsdag
5 september komen professionals uit het hele land
bijeen om met elkaar samen te werken aan een
gebruiksvriendelijke online overheid en kennis te delen
over oplossingen.
Bij de Mensen Centraal-conferentie op woensdag
6 september krijgt een gezelschap van bestuurders, in
aanwezigheid van onder andere Digicommissaris Bas
Eenhoorn en Erik Gerritsen, SG van het ministerie van
VWS, de hoogtepunten voorgeschoteld van dag één.

MENSEN CENTRAAL
Bedoeld om de aanwezigen
wakker te schudden, en vooral
te motiveren om het nog beter te willen doen, want het
is aan de bestuurder om die mensvriendelijke overheid
mogelijk te maken!
In deze special gaan we vast wat dieper in op de
uitdagingen op weg naar die gebruiksvriendelijke
digitale overheid in een interviews met Bas Eenhoorn
en Carolien Nicolai, Erik Gerritsen en professor Mark
Bovens. Maar allereerst presenteren we een aantal highlights uit het programma.
Kijk op www.mensencentraal.nl voor meer informatie en
aanmelden.

Digitale
dienstverlening:
maak het vooral
bruikbaar
Vier sessies om de aanwezigen te verontrusten, wakker te
schudden, en vooral te motiveren om het nog beter te doen.
Ze worden gepresenteerd tijdens de tweedaagse bijeenkomst
‘Mensen Centraal in de Digitale Dienstverlening’. Food for
thoughts én voor actie voor bestuurders die mensgerichte
dienstverlening naar een hoger niveau willen brengen.

[sessie 1]

Burger uit beeld: mevrouw De Vries geeft tips
Stephan Steinmetz schreef ‘De brievenbus
van Mevrouw De Vries’. Een bloemlezing van
de 2000 brieven die zijn zieke, gehandicapte
en bejaarde buurvrouw in acht jaar ontving
van instanties. Deze post over zorg, vervoer,
participatie en inkomen leidde vaak tot
verwarring.
Vanaf begin jaren negentig werden
hulpverlening en persoonlijk contact door
(semi-)overheidsorganisaties vervangen
door brieven, formulieren, front-offices en
klantcontactcentra. De afhankelijke burger
werd actieve consument.
Mevrouw De Vries woont in een achterstandswijk en ontvangt brieven die
haar moeten aanzetten tot participatie.
Het streven naar transparantie en zichtbaarheid leidde tot brieven over interne
beslommeringen en geleverde prestaties.
Meer marktwerking levert haar hogere kosten op, meer administratie, minder service
en … meer post. Stephan Steinmetz hielp
haar de brieven te doorgronden. “Nooit
eerder had ze zoveel post gekregen. Veel
was onbegrijpelijk, niet relevant of niet op
haar van toepassing.”
Zichtbaar zijn
In de workshop ‘Tips van mevrouw De Vries’ gaat Steinmetz op zoek naar oorzaken, conclusies en oplossingen. De
overheid moet minder en anders communiceren, benadrukt

Angst voor fouten
Waar gaat het fout? “Overheidsorganisaties willen zichtbaar en transparant
zijn, en communiceren te veel. Daarnaast:
uit angst voor fouten verstuurt men liever
een brief te veel dan te weinig. Daarbij
is de communicatie zo ‘gejuridiseerd’,
dat het onbegrijpelijk is voor burgers. En
angst voor willekeur leidt tot doorgeslagen
standaardisatie.” Zijn ervaring: “Professionals in de uitvoering willen best luisteren
en maatwerk leveren, als ze daar ruimte
voor krijgen. Verandering naar de Mens
Centraal kan dus niet uitsluitend bottumup plaatsvinden.”
Stephan Steinmetz is onderzoeker en projectleider voor het
publieke domein. Eerder was hij stadsdeelvoorzitter van
Amsterdam-Zeeburg.

[sessie 2, 3 en 4 ...]
... zijn te vinden op de volgende pagina’s.

Door Mariëlle de Groot
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hij. “Meer bellen en face-to-face contact, want lezen – en
goed schrijven - is moeilijk; brieven en mails leiden tot ruis
en conflicten.” Bovendien: “Burgers nemen brieven of mails
vanuit de overheid vaak serieuzer dan de verzender het
bedoelt. Die verzender moet zich dus afvragen: ‘wat richt
ik bij de burger aan?’ “Minder actief communiceren is een
tweede aanbeveling. “Veel schriftelijke communicatie is nog
niet relevant voor de ontvanger. Beter is te zorgen voor goede
passieve communicatie, zodat burgers
informatie makkelijk kunnen vinden wanneer zij het nodig hebben.”
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[sessie 2]

Vijf ontwerpprincipes voor Mens Centraal
Met een sterke business case
Geïnspireerd door het succes van
bijvoorbeeld Gov.uk (de Britse digitale
overheid), ontwikkelde Gebruiker Centraal
ontwerpprincipes voor de Nederlandse
overheid. “Ze hebben een sterke business
case.”

werken aan een gebruiksvriendelijke digitale overheid”, zegt
Edo Plantinga, mede-initiatiefnemer van Gebruiker Centraal.
“Op het hoogste niveau is het een inspirerend richtinggevend kader. Voor professionals biedt het ook instrumenten en
methoden die helpen gebruiksvriendelijkheid in praktijk te
brengen.”

De Gebruiker Centraal ontwerpprincipes beschrijven
wat nodig is om de gebruiker continu te betrekken; tijdens
ontwerp, bouw én exploitatie. “De ontwerpprincipes slaan
een brug tussen het bestuurlijke niveau en professionals die

Usability-test
Jan Fraanje, directeur Vereniging Directeuren Publiekszaken heeft de principes omarmd. “Toepassing van de ontwerpprincipes kan de kwaliteit van de dienstverlening aanzienlijk

bevorderen”, ziet hij. ”Nu zijn organisatorische, technische
en juridische eisen vaak dominant. Het moet vanzelfsprekend
zijn ieder werkproces aan een usability-test te onderwerpen.
Beter een goed proces dat extra getest is en later komt, dan
een slecht proces dat veel ruis en herstelwerk veroorzaakt”,
vindt Fraanje. “Bestuurders en managers moeten daar ruimte
voor geven.”
‘Wees pas tevreden als de gebruiker het is’, is één van de
principes. “Daar zit een hele wereld achter”, vertelt Plantinga.
“Zoals afstappen van de traditionele ‘watervalmethode’ naar
korte iteraties; werken met prototypes, desnoods op papier.”
De business case is sterk. “Iedere euro geïnvesteerd in het
betrekken van de gebruiker, verdien je later dubbel en dwars
terug. Een prototype is immers veel goedkoper aan te passen
dan een al opgeleverde site.” Daarnaast: “Als onlinedienstver-

lening te ingewikkeld is voor gebruikers, bereik je de organisatie- en beleidsdoelen niet.”
De principes zijn nog onvoldoende bekend bij bestuurders, ziet Fraanje. Het Manifest Gebruiker Centraal kan daarbij
helpen. Door ondertekening kunnen bestuurders hun commitment laten zien en zo de weg vrij maken voor professionals.
“Door erop te blijven hameren en er daadwerkelijk mee aan de
slag te gaan kunnen we laaggeletterden, én hooggeletterden
die wel weten, maar niet doen, daadwerkelijk helpen. Alleen zo
kunnen we realiseren dat de complexe overheidsbureaucratie
op een intelligente manier toegankelijk wordt voor inwoners
en ondernemers.”
Bekijk de ontwerpprincipes en het Manifest op www.gebruikercentraal.nl/ontwerpprincipes/

[sessie 3]

[sessie 4]

Wat werkt voor de gebruiker? Beslissen op basis van feiten

Op weg naar ‘Gebruiker Centraal’. Hoe ver is jouw organisatie?

De gebruiker centraal stellen is meer dan
een intentie. Meten en testen zijn cruciaal,
betoogt online strateeg Frank Schaap. Maar:
“Er wordt nog te weinig onderzoek gedaan
naar wat nodig is om onlinedienstverlening
goed te laten werken.

De ontwerpprincipes inspireren om
gebruikers steeds te betrekken bij de
ontwikkeling van onlinedienstverlening. Maar
wat vraagt dat eigenlijk van de organisatie?
Usability-specialisten Margot Lagendijk
en Charlotte van Lijnden ontwikkelden het
Volwassenheidsmodel Gebruiker Centraal als
hulpmiddel voor organisatieontwikkeling.

het Volwassenheidsmodel Gebruiker Centraal. Het onderscheidt vijf ontwikkelingsfases op weg naar een organisatie waar de gebruiker centraal stellen in alle haarvaten zit.
Lagendijk licht toe: “Met het model kun je bepalen waar
jouw organisatie staat, ambities formuleren en een roadmap opstellen. Zwakke plekken worden duidelijk, maar ook
de logische vervolgstappen voor verdere ontwikkeling. Elke
organisatie moet daarbij voor zichzelf bepalen hoe ver ze kunnen en willen gaan.”

Gebruikers betrekken is een organisatiebreed vraagstuk,
benadrukt Lagendijk. “Het begint meestal met een paar
enthousiastelingen die ermee aan de slag gaan. Maar voor
een volgende stap is een meer structurele en onderbouwde
aanpak nodig. Bij het betrekken van gebruikers gaat het om
meer dan alleen methodieken en technieken, het is echt een
heel andere manier van werken voor de hele organisatie.” Van
Lijnden vult aan: “Je hebt ook geld, tijd, sturing vanuit het
management en bijvoorbeeld opleidingen en kennisuitwisseling op dit gebied nodig. En voor hogere volwassenheidsniveaus ook een organisatievisie die het belang van het betrekken van gebruikers onderstreept.”

Kruisbestuiving
Er ligt nu een werkend prototype van het model. Deze
zomer wordt het verder getest, gevalideerd en verbeterd. Van
Lijnden: ”We halen feedback op van professionals uit overheid
én bedrijfsleven.” Ze geloven in die kruisbestuiving. “Commerciële bedrijven zijn op sommige punten verder, omdat er
vaker een direct commercieel belang achter zit. Maar zij lopen
tegen dezelfde vraagstukken aan. Bijvoorbeeld: hoe zorg je
dat het betrekken van gebruikers echt tussen de oren komt?
We willen het model dan ook samen met het bedrijfsleven
verder ontwikkelen.”
In september is er een verbeterde betaversie beschikbaar.
“Ook daar gaan we op zoek naar feedback en discussie, zodat
we blijven verbeteren aan de hand van gebruikerservaringen”, besluit Van Lijnden.

“Te veel wordt besloten op basis van onderbuikgevoel
of een gaaf idee,” constateert Schaap. Terwijl beslissingen op basis van feiten uit kwantitatief en kwalitatief
onderzoek aantoonbaar tot betere resultaten leiden.
Een voorbeeld. “Bij een tool voor afspraken kun je meten
hoeveel afspraken er daadwerkelijk gemaakt worden,
hoeveel mensen afhaken en waar in het proces ze afhaken. Waaróm iets niet werkt, krijg je weer boven tafel met
gebruikerstesten.”
Fouten voorkomen
Hallway testing is een laagdrempelige manier om gebruikers te betrekken. Het verbaast Schaap dat het vaak niet
wordt gedaan. “Met vijf respondenten krijg je 80 procent
van de grote fouten boven tafel”, vertelt hij.” En ingewikkeld is het niet. “Loop gewoon de publieksruimte in en vraag
iemand: kun je dit voor mij testen? Je geeft een taak en
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vraagt de respondent bij de uitvoering daarvan hardop te
praten.”
“Opdrachtgevers voelen vaak de behoefte het leuk te
maken en veel functionaliteit te bieden.” Maar hoe meer
franje je weglaat, hoe sneller de gebruiker tot zijn doel komt,
is zijn ervaring. “Een voorbeeld: een gemeente had een heel
fancy zoekvak ontwikkeld voor hun website. Tijdens het testen bleek dat de helft van de gebruikers niet snapte waar ze
moesten typen.”
Aanbesteden
De gebruiker centraal stellen begint al bij de aanbesteding. “Als je start vanuit een ontwerp, zijn er beslissingen
gemaakt die niet getest zijn. Schaap stelt: “Een website of
digitale dienst is geen product, maar een proces waarin je op
basis van feiten en testen steeds verbetert. Dat betekent dat
je samen met de leverancier gaat uitzoeken hoe je alles stap
voor stap goed werkend krijgt.”
Van iBestuurders vraagt dit bovenal om goed opdrachtgeverschap. “Zorg dat de taken helder zijn belegd en geef
mandaat. Een tip voor gemandateerde opdrachtnemers:
“Zorg voor cijfers en onderzoeken die onderbouwen wat je
doet. Film bijvoorbeeld gebruikerstesten, zodat je kunt laten
zien wat er gebeurt.”

Roadmap
Als hulpmiddel voor de transitie ontwikkelde Lagendijk
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De gebruiker centraal,

maar nu echt

‘Overheden vragen burgers
onophoudelijk naar informatie
die ze al hebben’

Bas Eenhoorn

Digitalisering verandert de
verhouding tussen burger en
overheid en slaagt alleen als de
gebruiker centraal komt te staan.
Het is méér dan de volgende fase van
automatisering; digitalisering vraagt
om een totaal andere ambtelijke
organisatie.
Fred van der Molen
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Bestuur brengt Digicommissaris Bas Eenhoorn in gesprek
met beleidsmedewerker digitale dienstverlening van de
gemeente Zeewolde Carolien Nicolai, actief lid van Gebruiker
Centraal. Een geanimeerd gesprek over een onderwerp dat hen
verbindt.
Wat is er nu eigenlijk nieuw aan ‘de gebruiker centraal’,
vraagt Digicommissaris Bas Eenhoorn zich halverwege het
gesprek retorisch af. “Toen ik eind jaren tachtig burgemeester
van Voorburg was hadden we het ook voortdurend over klantgericht werken. Ambtenaren gingen naar cursussen, moesten
begrijpelijker taal schrijven, vrolijker kijken achter het loket.”
Carolien Nicolai: “Klopt, maar de gebruiker centraal stellen
blijft bij digitalisering juist structureel onderbelicht. Dat komt
volgens mij mede doordat digitalisering vaak gelijk wordt
gesteld met ICT, en dus met ‘moeilijk’. Dan haakt de gemiddelde
bestuurder en ambtenaar direct af. Digitalisering wordt veelal
gezien als de volgende stap van automatisering. Het begon met
de typemachine, toen de tekstverwerker, de computer en nu
dit.”
Eenhoorn: “Ik wil nog iets toevoegen. Digitalisering verandert de verhouding tussen inwoner of bedrijf en de overheid. En
leidt tot zelfsturing: de burger dient zelf een aanvraag in voor
een rijbewijs, kapvergunning of verklaring omtrent gedrag. Om

- een tweegesprek
‘De afdeling communicatie
denkt niet altijd
vanuit de gebruiker’
dat te laten werken, móét je de gebruiker wel centraal stellen.
Die zit aan het stuur en de overheid controleert hoogstens - al
dan niet steekproefsgewijs - of iets klopt. Dat is een heel andere
wereld.”
Worsteling
Nicolai: “Een basisvoorwaarde is dat de verantwoordelijkheid op de juiste plek is belegd. Daar worstelen veel gemeenten
mee. De ontwikkeling en het beheer van websites bijvoorbeeld is
vaak ondergebracht bij de communicatie-afdeling en soms nog
bij ICT. Die denken allebei niet altijd vanuit de gebruiker. Als je
alleen al kijkt welke strijd je soms moet voeren om een gemeentelijke website optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van
burgers… Het begint al met de homepage. Vroeger hadden wij
daar in Zeewolde veel nieuws op: wethouder opent zus, belangrijk beleidsstuk zo. Maar als je het bezoek gaat meten, kom je er
snel achter dat mensen daar niet voor komen. Ik zit als websitebeheerder nu goed bij de afdeling publiekszaken. Maar veel van
mijn collega’s in andere gemeenten hebben nog last van hun
communicatiecollega’s. Die hebben een heel andere agenda.”
Eenhoorn: “Als je digitaliseert kan de werkwijze van een
ambtelijke organisatie niet hetzelfde blijven. Ik begrijp wel dat
dat als bedreigend wordt ervaren. Je hebt een bepaalde verant-
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Carolien Nicolai

woordelijkheid, je kent de regelgeving goed. Maar online moet
je al die kennis delen. En gaat dat wel goed?”
Nicolai: “Als je digitalisering halfslachtig uitvoert, krijg je
enorme stapelkosten. Dan gaan mensen bellen en klagen. Een
simpel voorbeeld is de aanvraagprocedure voor een gehandicaptenparkeerplaats. Bij de huidige procedure maken we bij
de balie een kopie van het rijbewijs. Nu gaan we die procedure
digitaliseren. Een ICT’er oppert om de burger het rijbewijs te
laten inscannen of fotograferen en te uploaden. Maar dat is veel
te ingewikkeld. Dus ik stap naar een collega met de vraag: wij
weten toch wel of iemand een geldig rijbewijs heeft? Dat kunnen
we toch zelf nazoeken? Dan hoef je alleen nog maar te vragen:
heeft u een rijbewijs? Maar dan moet er geen ambtenaar zijn,
die toch een kopie van het rijbewijs wil zien.”
Uitsluiting
Sluiten we niet veel Nederlanders uit als we steeds meer
digitaliseren?
Nicolai: “Dat is bij Gebruiker Centraal een belangrijk thema.
Kort geleden hielden we een drukbezochte bijeenkomst rond
laaggeletterdheid. Onder andere uit onderzoek van de groep
rond ICT-professor Jan van Dijk bij de Universiteit Twente blijkt
dat veel mensen de strategische vaardigheden missen om te
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Bescherm uw organisatie
effectiever en kostenefficiënt
tegen ransomware met
Cybersecurity Services van CGI.
Ook zo geschrokken toen WannaCrypt ransomware de

• De total cost of ownership (TCO) van

wereld raakte? Het was een cyberaanval van een omvang

SentinelOne, inclusief dienstverlening van

die we eigenlijk nooit eerder gezien hebben en die een

CGI, is lager dan bij andere oplossingen

grote impact heeft op de bedrijfsvoering van de

volgens het onafhankelijke NSS Labs.

organisaties die erdoor getroffen worden.
Heeft u afgelopen maand of eerder last gehad van
CGI is thought leader op het gebied van Cybersecurity.

ransomware of andere vormen van malware? Dan is nu

Vanuit een wereldwijd netwerk van Security Operation

hét moment om te kiezen voor de oplossing van CGI

Centers (SOC’s) zorgen we dat klanten weerbaar en

en SentinelOne: 99% effectief tegen deze aanvallen op

beschermd zijn. Als CGI bieden we nu SentinelOne aan

‘endpoints’ (werkplek en server), als een volledig geïnte-

als ‘micro-SOC op de werkplek’. Een managed service

greerde dienst. Bovendien is de performance-impact op

oplossing die – op basis van gedragsanalyse – effectief

de werkplek 75% minder dan bij traditionele oplossingen,

beschermt tegen malware, ransomware en andere

met als gevolg een betere gebruikerservaring.

cyberaanvallen. Deze CGI service biedt u eerste-,
tweede- en derdelijns ondersteuning en het volledige

We kunnen u een demonstratie of Proof Of Value aan-

beheer van deze beveiligingsoplossing.

bieden waarin we de effectiviteit kunnen laten zien en de
TCO kunnen vergelijken met uw huidige oplossing.

Dit biedt u de volgende voordelen:
• Deze oplossing is effectiever en innovatiever
volgens NSS Labs.

Voor meer informatie:

cginederland.nl/cybersecurity
cginederland.nl/sentinelone

cginederland.nl

Wat is ‘Gebruiker Centraal’
De overheidsbrede kenniscommunity Gebruiker
Centraal streeft naar een gebruiksvriendelijke online
overheid. Via evenementen, projecten en de website
leert men van elkaars ervaringen, doet men ideeën op
en worden methoden, cases en tips met elkaar gedeeld.
Carolien Nicolai is één van de leden van het actieteam.
Ze werkt bij het Publiekscentrum (KCC) van de gemeente
Zeewolde.
kunnen profiteren van de digitale overheid. Daar schrik je wel
van.”
Eenhoorn: “Ik vind het heel goed dat Gebruiker Centraal dat
oppakt. Maar ik ben er eigenlijk wel optimistisch over. Digitalisering kan ons hier ook helpen. Bijvoorbeeld door zaken uit te
leggen met icoontjes, animaties en spraaktechnologie. Ik geloof
er heilig in dat digitalisering eerder mensen erbij haalt dan aan
de kant zet. Denk aan het elektronische belastingformulier.
Niet iedereen vult dat zelf in. Voorheen kon een vrijwilliger in
een wijkcentrum op een avond twee of hoogstens drie mensen
helpen bij het invullen. Nu kan hij er misschien wel tien tot vijftien helpen. En nog een belangrijk element: als veel burgers dit
soort zaken zelf regelen, houd je ambtelijke capaciteit over voor
mensen die echt begeleiding nodig hebben. Dat besef moeten
we bij de bestuurders doen indalen. Digitalisering is niet primair een bezuinigingsslag, maar een kwaliteitsslag.”
Digitale 1984
Eenhoorn: “Dat voorbeeld van Carolien van dat inscannen van een rijbewijs is illustratief. Overheden vragen burgers onophoudelijk naar informatie die ze al hebben. Terwijl
we met het programma Digitaal 2017 hebben afgesproken dat
publieke diensten dat niet meer zouden doen. We zijn kennelijk niet in staat tot en bereid om informatie met elkaar te
verbinden. Wat daarbij een grote rol speelt is de discussie over
privacy en doelbinding. Enerzijds wil men burgers graag optimaal bedienen. Maar als je bijvoorbeeld de aanvraag voor een
Verklaring omtrent Gedrag wilt digitaliseren, dan blijkt ineens
dat je justitiegegevens niet mag samenvoegen met die van het
bevolkingsregister.
We moeten echt bereid zijn om de huidige wetgeving langs
de digitale meetlat te leggen. Er is veel angst dat 1984 nu op
de digitale manier werkelijkheid wordt. Maar Big Brother hield
alles voor zichzelf, terwijl wij juist willen dat de overheid zijn
informatie met de burger deelt.”
Nicolai: “Dat kun je oplossen door de gebruiker de regie te
geven over zijn eigen gegevens. Maar in de praktijk zijn er ook
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www.gebruikercentraal.nl

hele basale drempels, over autoriteit, over wie gaat over wat. Je
moet niet onderschatten welke tegenwerking je tegenkomt als
je dit soort processen wilt digitaliseren.”
Revolutie
Eenhoorn: “Ik wil het graag nog breder trekken. Het is
natuurlijk idioot dat elke gemeente zelf het wiel uitvindt. En
gemeenten gaan die stap naar standaardisering nu ook maken.
Naar analogie van het College voor Arbeidszaken komt er een
College voor Dienstverlening. Dat is echt een revolutie in de
gemeentelijke wereld. Ik hoop dat er ook zulke stappen worden
gezet op andere overheidsniveaus.”
Het College voor Arbeidszaken waakt over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Alle 388 gemeenten hebben op dat
terrein hun autonomie overgedragen. Zoiets komt er ook op het
gebied van dienstverlening. Het College voor Dienstverlening
moet op een vergelijkbare manier zorgen voor standaarden op
allerlei niveaus. Eenhoorn: “Dat worden bindende afspraken
waar geen gemeente onderuit kan.”
Nicolai: “Ik ben benieuwd. Een mooie testcase is de landelijke verhuisservice die op stapel staat. Dat houdt in dat je bij
MijnOverheid je verhuizing doorgeeft en niet bij je gemeente.
Gemeenten werken nu nog nauwelijks samen. Het zou mooi zijn
als je door bindende afspraken niet meer overal over in discussie
hoeft. Niet meer met wethouders en collega’s, en ook niet met
leveranciers.”
Eenhoorn: “De wijze waarop gemeenten aansluiten op de
generieke digitale infrastructuur wordt straks landelijk bepaald.
Je positie als gemeente wordt daardoor zoveel sterker.”
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Erik Gerritsen (VWS):

Door eHealth wordt
de zorg beter, daar
is Erik Gerritsen van
overtuigd. Jammer dat
nog maar zo weinig
mensen die innovatieve
zorg aangeboden krijgen.
Cliënten de best mogelijk
zorg geven, inclusief
eHealth: dát is pas de mens
centraal stellen.

‘Ik roep patiënten op
tot guerrilla!’
Foto: De Beeldredaktie

Liesbeth Jongkind

A

ls Erik Gerritsen, secretarisgeneraal van het ministerie van
VWS begint te praten over eHealth, is
hij bijna niet meer stoppen. Want er zijn
zoveel voorbeelden van innovatieve zorg die de zelfredzaamheid vergroten en de regie bij de gebruiker leggen. “Zonder
begeleiding naar buiten kunnen voor mensen met dementie;
dankzij een GPS-systeem waarop verzorgers of naasten kunnen
zien waar iemand is en dat een seintje geeft als diegene te ver
weg dwaalt. Dag en nacht kunnen beeldbellen met je COPD-verpleegkundige of ambulant begeleider. Dus niet alleen tijdens
kantooruren, maar op alle momenten dat jij hulp nodig hebt.
Van de apotheek een link naar een animatiefilmpje krijgen dat
de bijsluiter van je nieuwe medicijnen uitlegt. In begrijpelijke
taal en zo vaak je maar wilt”, noemt hij zomaar wat voorbeelden. “En nee, dat is niet te mooi om waar te zijn. Het bestaat
allemaal al, het is door bevlogen mensen uitgetest en in de
praktijk gebracht met aantoonbaar succes.”
Hoewel in de meeste gevallen uitgebreid wetenschappelijk
onderzoek naar de effectiviteit of uitkomstmaten nog loopt of
zelfs nog moet beginnen, zijn er al veel ervaringsgegevens en
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cliëntentevredenheidsonderzoek. Met de uitkomsten daarvan
is Gerritsen in zijn nopjes. “Je ziet dat zulke zorginnovaties leiden tot een betere gezondheid, meer tevreden patiënten, meer
kwaliteit van leven, een gezondere leefstijl, hogere therapietrouw meer zelfredzaamheid en minder onnodige zorg.” Betere
en effectievere zorg dus, die patiëntvriendelijker en goedkoper
is dan de huidige zorg. Waarom is deze geweldige zorg dan nog
niet gewoon beschikbaar voor iedereen in Nederland?
Opschalen is de uitdaging
Dat is deels een kwestie van geduld. EHealth is wel degelijk
aan het groeien. Wat eerst een serie individuele succesjes was,
‘een marginale onderstroom van leuke proeftuintjes aan de
randen van het systeem’, is nu een aanzwellende onderstroom.
Maar reguliere zorg is het nog niet. Gerritsen: “Nu moeten we
opschalen, en dat is geen technisch probleem, maar een veranderkundige opgave.”

Op het eerste gezicht lijkt alles te draaien om de financiering. Beeldbellen leidt niet alleen tot betere zorg, maar ook
tot minder opnames en dus minder omzet voor het ziekenhuis.
En voordat de thuiszorg kan besparen op huisbezoeken, moet
er geïnvesteerd worden in een callcenter vol hbo-plussers en
in tablets voor bij de cliënten thuis. Wie gaat dat allemaal
betalen?
De rol van het ministerie is beperkt nu verzekeraars en
gemeenten verantwoordelijk zijn. Gerritsen: “We hebben dat
wel wat van ons af georganiseerd, ja. Maar wat wij wel kunnen
is belemmeringen wegnemen. Er kan al heel veel binnen de
bestaande regels, bijvoorbeeld via shared savings en meerjarenafspraken: eerst het samen delen van de kosten en later ook
van de opbrengsten. Maar soms moeten de regels inderdaad
veranderen. Een zorgverlener kan al wel digitale contacten
declareren, maar het eerste contact moet nog steeds faceto-face zijn en online monitoring wordt nog helemaal niet
vergoed. Dus dat zijn we structureel aan het veranderen in de
regelgeving.”
VWS werkt via het Informatieberaad waar Gerritsen voorzitter van is, ook hard mee aan de ontwikkeling van MedMij, een
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set technische standaardisatieafspraken waarmee de systemen van zorgaanbieders over drie á vier jaar gegevens kunnen
uitwisselen met elke MedMij-gecertificeerde app waarin een
patiënt zelf zijn gegevens bijhoudt. Dat is nu technisch nog
niet mogelijk. “Je hebt er recht op dat ze het voor je uitprinten, maar het is onbegonnen werk om een totaaloverzicht te
krijgen”, zegt Gerritsen. “Laat staan om er zelf iets aan toe te
voegen. Als je de gebruiker centraal wilt stellen, wij noemen
dat ‘de patiënt CEO van zijn eigen gezondheid’, dan moet die
om te beginnen bij zijn eigen gegevens kunnen. Over drie
jaar bepaal jij als patiënt met wie jij die gegevens deelt of voor
welke wetenschappelijke doeleinden je je gegevens beschikbaar stelt. Dat is echt een paradigmaverandering.”
De patiënt in actie
Maar ook als de financiering uitgevogeld is, blijft het breed
uitrollen van eHealth weerbarstig. Het zou helpen als patiënten die willen profiteren van de mogelijkheden van eHealth en
automatisering, zelf in actie komen. Gerritsen: “Guerrilla van
patiënten, dat hebben we nodig! Ik hunker naar de eerste patiënt die bereid is op de voorpagina van de Telegraaf te verkla-

29

Mensen Centraal
ren dat ze van huisarts is veranderd omdat de vorige geen digitale consulten
deed. Ik roep alle patiënten op om tegen hun huisartsen en ziekenhuizen
te zeggen: Ik wil niet meer zeven keer per jaar onnodig naar het ziekenhuis
inclusief uren in de file en in de wachtkamer, voor een controlegesprekje van
vijf minuten dat ook via beeldbellen had gekund. En ik wil een huisarts die
digiconsulten aanbiedt, want anders moet ik vrij nemen en dat kost me weer
een halve dag. Wij blijven er bij VWS natuurlijk ook aan sleuren, maar veranderen gaat sneller als patiënten het zelf ook niet meer pikken.”

En nu graag landelijk uitrollen!
Kijksluiter van Zorganimaties
Animatievideo’s als
medicijnbijsluiters
Kosten: 700-1000 euro per jaar per
zorgaanbieder. Zorgaanbieders kunnen een abonnement nemen voor hun
cliënten.
Beschikbaarheid: sinds 1 januari 2017
zijn ruim 1200 Kijksluiters beschikbaar
voor de klanten van 300 apotheken,
waarmee 95 procent van de eerste uitgiftes is afgedekt.
Doelgroep: mensen die de bijsluiter van
hun geneesmiddel niet goed begrijpen;
80 procent van alle geneesmiddelengebruikers. Ook in het Engels, Turks en
Arabisch.
Huidig gebruik: 17 procent van de apotheken in Nederland.
Effectiviteit: wetenschappelijk onderzoek naar gebruik, gedragsverandering
en uitkomstmaten is in voorbereiding.
Opschalingsprobleem: de zorgaanbieder
krijgt het Kijksluiter-abonnement niet
vergoed van de zorgverzekeraar.
Wat kan de cliënt doen? De zorgaanbieder ernaar vragen of de betaalde
mobiele Kijksluiter-app aanschaffen.
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Het barst in Nederland
van de interessante
eHealth-initiatieven.
Als patiënt of cliënt
of gebruiker kun je de
mazzel hebben om aan
een pilot mee te doen en
de nieuwste snufjes op
het gebied van zorg-ICT
te mogen uitproberen.
Maar wanneer worden al
die succesvolle eHealthtoepassingen reguliere
zorg?
Hiernaast drie initiatieven
die daarvoor alles in huis
hebben: ze zijn technisch
uitvoerbaar, de zorg wordt
er beter door, de meeste
patiënten zijn tevreden.
Toch zijn deze diensten
nog niet standaard en
landelijk beschikbaar,
omdat zorgaanbieders en
gemeenten er nog niet aan
willen.

DigiContact van Philadelphia
24/7 ambulante begeleiding via
beeldbellen
Beschikbaar voor: cliënten van
Philadelphia
Opleidingsniveau zorgverleners:
hbo-plus
Kosten: uurprijs is hoger dan bij begeleiding aan huis.
Beschikbaarheid: onderdeel van de
reguliere zorgverlening
Doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking
Gebruik: 800 regelmatige gebruikers,
4500 incidentele gebruikers.
Effectiviteit: proefondervindelijk
onderbouwd
Opschalingsprobleem: veel gemeenten
willen de hogere uurprijs niet betalen,
ondanks de grotere effectiviteit.
Wat kan de cliënt zelf doen? Om 24/7
DigiContact vragen bij de gemeente of
de zorgaanbieder.

COPD InBeeld
Zelfmonitoring via app en 24/7
beeldbellen
Financiering: de komende drie jaar vergoed door Menzis.
Doelgroep: circa 400 COPD-patiënten
van het Slingeland Ziekenhuis. In
samenwerking met thuiszorgorganisatie Sensire, het Medisch Service Centrum, Focus Cura en Menzis.
Effectiviteit: 26 procent minder bezoek
aan de spoedeisende hulp en 28 procent minder ligdagen.
Opschalingsprobleem: bij ketensamenwerking tussen de eerste en tweede
lijn, zijn verschillende financieringen
doorgaans het probleem. Dat is opgelost door de afspraak met Menzis.
Wat kan de cliënt doen? Contact opnemen met het Medisch Service Centrum
van Sensire, dat ook bezig is een variant voor particulieren te ontwikkelen.
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De overheid is er niet
om het de burger
lastig te maken
De overheid wil dat burgers zelfredzaam
zijn. Maar ja, die zijn dat niet altijd. Het
WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’ roept
op tot een realistischer beeld, gebaseerd
op gedragswetenschap. ‘De mens centraal’
betekent dan: processen zó ontwerpen dat een
moment van onoplettendheid geen desastreuze
gevolgen heeft.
Liesbeth Jongkind
je als overheid niet moet doen”, zegt hoogleraar
“Watbestuurskunde
aan de Universiteit Utrecht en WRR-lid

Mark Bovens, “is je beleid zo inrichten dat de redzaamheid van
de burgers er kleiner door wordt.” Helaas is dit geen open deur.
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau bijvoorbeeld verhoogt
onbetaalde boetes automatisch eerst met 50 en dan met 100
procent, om vervolgens over te gaan tot loonbeslag of gijzeling.
Bovens: “Zo duwt de overheid burgers de bijstand en de schuldhulpverlening in.”
Maar dat gaat in de toekomst hopelijk veranderen, want de
ontvangst van het WRR-rapport over redzaamheid is erg positief.
Samen met Anne-Greet Keizer, stafmedewerker bij de WRR en
projectcoördinator van ‘Weten is nog geen doen’, heeft Bovens al
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meer dan vijftien lezingen op het programma staan; bij overheden
en andere organisaties die graag willen weten hoe het wél moet.
Mentale lastenverlichting
Het klassieke beleidsperspectief van de overheid gaat uit
van een burger bij wie de juiste kennis automatisch leidt tot
de juiste daden. Dit is in de praktijk vaak niet het geval. Het
WRR-rapport levert wetenschappelijke verklaringen voor het
feit dat zoveel mensen onverstandige dingen doen of verstandige dingen nalaten. Een kernwoord daarbij is ‘doenvermogen’,
minstens zo belangrijk als denkvermogen. Redzame burgers
beschikken over genoeg doenvermogen om zich staande te
houden in de samenleving. Maar daarvoor moeten ze wel heel
veel kunnen: hun eigen situatie overzien, doelen stellen, een
plan maken, dat plan uitvoeren, volhouden als het tegenzit en
omgaan met de emoties die bij tegenslag horen. Bovens: “Niet
iedereen kan dat goed. De meeste mensen scoren ongeveer een
7 voor doenvermogen, maar bij mentale belasting en stress gaat
dat rap achteruit. En een deel van die stress wordt nota bene
door de overheid zelf veroorzaakt.”
Het gaat dus nadrukkelijk niet om een kleine groep mensen
die het structureel niet kan en die geholpen zou zijn met speciale regelingen. Nee, zo’n dip in je doenvermogen kan iedereen
overkomen. Bovens en Keizer betogen daarom dat alle processen van de overheid op een andere manier moeten worden door-

Hoogleraar bestuurskunde (UU) en WRR-lid Mark
Bovens: “De meeste mensen scoren ongeveer een
7 voor doenvermogen, maar bij mentale belasting
en stress gaat dat rap achteruit. En een deel van
die stress wordt nota bene door de overheid zelf
veroorzaakt.”

dacht. “De overheid kan burgers structureel redzamer maken
door de gedragswetenschappelijke inzichten over mentale lastenverlichting uit het rapport toe te passen in de voorbereiding
en de uitvoering van het beleid”, aldus Bovens. “Wij zeggen:
regels moeten uiteraard worden gehandhaafd, maar je moet
mensen ook helpen zich eraan te houden door ze minder mentaal te belasten. Dat heeft een principiële kant: de overheid is er
niet om het burgers lastig te maken. Maar ook een pragmatische
kant: voor de schatkist is het vaak veel verstandiger.” “Meebewegen met de beperkingen in het doenvermogen is bovendien
ook goed voor de legitimiteit van het beleid en de relatie tussen
overheid en burgers”, vult Keizer aan.
Meebeslissen
Ook in de zorg zijn de ontwerpprincipes die het doenvermogen ondersteunen goed toepasbaar. De meeste mensen willen
graag een actieve patiënt zijn en meebeslissen over hun behandeling. Alleen kan niet iedereen dat altijd, zeker niet vlak na een
ernstige diagnose. Ook het volhouden van een gezonde leefstijl
of het trouw innemen van medicijnen vraagt om doenvermogen.
Keizer: “Daar kunnen apps en gadgets mensen nog veel meer
bij ondersteunen. Die kun je aanbieden, zonder dat het verplicht
is. En je kunt het aantrekkelijk maken om ze te gebruiken.”
Het WRR-pleidooi voor mentale lastenverlichting geeft
beleidsmakers een aantal praktische aanbevelingen. Heel
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belangrijk is bijvoorbeeld rekening houden met de totale mentale belasting. Bovens: “Het doenvermogen loopt met name
terug bij stressvolle life events. Dus laat de overheid maar een
paar interdepartementale pilots organiseren om het totaal aan
regelingen rondom echtscheiding of het verlies van je baan
minder mentaal belastend te maken. Daar is snel winst te behalen, want dat zijn de momenten waarop het doenvermogen van
mensen extra kwetsbaar is en ze bijvoorbeeld in de schulden
terechtkomen.”
Een ander belangrijk ontwerpprincipe is de uitvoering van
beleid zo regelen dat het niet meteen vreselijk misloopt als
mensen niks doen of kleine fouten maken. Of de interface analoog of digitaal is maakt daarbij helemaal niet uit. “Voor digitaal
betekent dat, dat je zo min mogelijk hoeft te klikken en dat je
goed zit als je niets doet. De default moet een veilige optie zijn
legt”, Keizer uit. En voor analoge processen geldt dat eigenlijk
net zo. Je moet geen torenhoge boetes krijgen als je je papieren
post een poosje niet openmaakt.”
Verder lezen
‘Weten is nog geen doen. EEN REALISTISCH PERSPECTIEF OP REDZAAMHEID’ (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
Den Haag 2017)
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/
weten-is-nog-geen-doen
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Digitalisering is
geen keuze
De laatste jaren is er een
golf van vernieuwing in ICT
en informatievoorziening
over de gemeenten gerold. De
basisregistraties, zaakgericht werken,
koppelingen met ketenpartners en
vernieuwingen in het sociaal domein
zijn aansprekende voorbeelden. De
impact op de organisatie is groot. De
vraag die nu opdoemt is: investeren in
ICT-hardware of in mensen?
Ruud Mollema en Bert Aalbers

G

emeenten staan met hun dienstverlening direct in
contact met de samenleving en de impact van digitalisering is bij hen het grootst. De afgelopen jaren investeerden
gemeenten vooral in infrastructuur en techniek. De initiële
kosten daarvan waren vaak onverhoopt hoog. Maar de kwaliteit - voor ambtenaar, burger en bedrijven vaak onzichtbaar – is
toegenomen. De kwetsbaarheid is met een stevige investering
ingeruild voor een solide basis en continuïteit, terwijl de exploitatiekosten niet eens zoveel zijn gestegen. In veel gevallen is de
basis voor een goede dienstverlening op orde. Maar bovenin de
piramide vragen gemeenteraden zich af waarom van de beloofde
daling van kosten voor ICT zo weinig terechtkomt. Gemeenten
hebben veelal zelf door de bundeling van ICT-taken, gezamen-
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lijke aanschaf van infrastructuur en door informatisering binnen
en tussen gemeenten onnodige kosten vermeden.
Hoe nu verder?
Gemeenten en hun bestuur staan nu voor de vraag wat
de volgende stap moet zijn. Hun zorgvuldig opgebouwde en
beheerde machinepark zullen zij over enige jaren systematisch
vervangen. Nieuwe technologie voor het beheer en ontsluiten
van data wordt ook binnengehaald. Om aan de toenemende
eisen te kunnen voldoen is ontwikkeling en bijscholing van
medewerkers van belang. Daarnaast zal nog stevig in applicatielandschappen gesnoeid worden om kosten te reduceren. Het
in positie brengen van de opdrachtgevers binnen gemeenten

In de nieuwe
collegeprogramma’s moeten
de gewenste investeringen in
ICT, informatievoorziening èn
mensen worden vastgelegd
als strategische basis
voor 2020 en daarna
met een hulpmiddel als portfoliomanagement, komt net op
gang. Ondertussen komt de Omgevingswet eraan en binnen het
sociaal domein is nog veel te doen om de doelstellingen rond
WMO, Jeugdzorg en Participatie te halen. Kortom, het is aan het
management van de gemeenten om te bepalen welke volgende
stappen zij nemen. Maar eenvoudig is dat niet. Voor ICT-afdelingen en ICT-samenwerkingsorganisaties tekenen zich twee
scenario’s af.

P B L Q

… de manier
waarop wel
De scenario’s
Scenario 1: een efficiënte betrouwbare dienstverlener
voor applicaties, connectiviteit en onderliggende infrastructuur.
Dit scenario is effectief bij stevige sanering van het
applicatielandschap door de aangesloten organisaties en het
zoveel mogelijk op één lijn brengen van processen binnen
de (aangesloten) gemeenten. Het saneren van applicaties is
een ingrijpend proces met hoge kosten en grote inspanning
door de gemeenten. In dit scenario kan de infrastructuur in
eigen beheer worden gehouden of elders (in de cloud) worden
ondergebracht. De kwaliteit van het beheer moet naar een
hoger niveau worden gebracht, zowel voor de processen als de
competenties van medewerkers.
Scenario 2: een serviceprovider die de beste informatieoplossingen biedt voor aangesloten
gemeenten.
In dit scenario staat niet de beheerde infrastructuur voorop, maar de ontwikkelrichting die de aangesloten gemeenten
kiezen. De gevraagde oplossingen worden bij de serviceprovider in eigen huis of elders gezocht en gevonden. De grote
winst zit in dit scenario in de processen, wanneer de gemeenten besluiten deze gezamenlijk (opnieuw) vorm te geven. Ook
dit scenario vraagt om aanvullende en nieuwe competenties
van zowel de medewerkers van de samenwerkingsorganisatie
als aan de opdrachtgeverskant bij gemeenten. Hierin speelt
de serviceprovider de rol van intermediair, de makelaar, die
steeds de juiste beheersmatige en kosteneffectieve oplossing
kiest.
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Beide scenario’s zijn groeiscenario’s met een doorlooptijd
van minstens vier jaar, die om stevige regie vragen. In deze
jaren zal door de deelnemers aanzienlijk geïnvesteerd worden
in de samenwerking. In het eerste scenario ligt de investering in het verbeteren van de competenties van medewerkers
en het sterk terugbrengen van het aantal applicaties. Daarbij
zullen opnieuw grote investeringen in infrastructuur nodig
zijn, of een kostbare eenmalige grote migratie naar een andere
beheerorganisatie of naar de cloud. Het grootste deel van de
investeringen zal dus in hardware plaatsvinden. In het tweede
scenario zullen de veranderingen die beschreven staan in het
eerste scenario ook doorgevoerd worden, maar in een ander
tempo en vanuit andere drijfveren.
Welke keuzes te maken?
Digitalisering door gemeenten is geen keuze. Maar voor
de wijze waarop zijn verschillende scenario’s denkbaar. Het
eerste scenario richt zich op optimalisatie van applicaties,
infrastructuur en beheer, het tweede richt zich op kwaliteit van
dienstverlening en de mensen die het doen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor de deur, is dit het moment om
de koers voor de ICT-samenwerkingsorganisatie te bepalen. Het
vastleggen van de gewenste investeringen in ICT, informatievoorziening én mensen (lees: competenties) als strategische
basis voor digitale dienstverlening 2020 en daarna in de collegeprogramma’s is een must en een kwestie van regie!

Ruud Mollema en Bert Aalbers zijn adviseur bij PBLQ en voeren onderzoeken uit naar de status en waarde van gemeentelijke
shared services en andere samenwerkingsvormen op het gebied
van ICT binnen gemeenten en het Rijk.
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P e g a s y s t e m s

Digitale Klantreis
Overheid in hogere
versnelling
Als de juiste mensen met de juiste mindset
en de juiste middelen de handen ineenslaan,
zijn snelle transformaties mogelijk. Ook in
verkokerde omgevingen met veel legacy. De
sleutels daartoe: korte ontwikkeltrajecten,
learning by doing en verdergaande
procesautomatisering.
Fred Teunissen

11

april 2017: voorafgaand aan de Customer Engagement Summit 2017 van Pegasystems vindt in de Passenger Terminal Amsterdam een bijeenkomst plaats die specifiek
gericht is op de Digitale Klantreis Overheid.
Consultant Evert-Jan Mulder zet meteen de toon met zijn
constatering dat we niet in een tijdperk van verandering leven,
maar in een verandering van tijdperk. Zijn boodschap: we staan
aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie. Deze zal
een disruptieve invloed uitoefenen op maatschappij, economie
en bestuur. Dit vraagt om een fundamenteel andere aanpak van
overheid en ICT. Hij illustreert dit aan de hand van ontwikkelingen bij de politie. Smart guns, robots, sensors, big data en augmented reality introduceren de ‘connected policeman’. Agenten
worden uitgerust met een veelheid van hightech devices die zijn
ingebed in mobiele netwerken. Hier zullen tal van nieuwe ITtoepassingen voor worden ontwikkeld.
Slepen en klikken
Robert-Jan Streng van IT-dienstverlener Atos en Jeroen
Geerdink van Pegasystems gaan in op de vraag hoe dergelijke
toepassingen te realiseren. Ze doen dit aan de hand van een
demo ‘interactief ontwikkelen’. In 30 minuten laten ze zien hoe
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een mobiele app tot stand komt, waarmee bewoners van de
gemeente Den Haag beschadigingen aan kunstwerken kunnen melden. Ze doen dit aan de hand van het standbeeld van
‘Haagse Harry’.
Basis voor de app is een lijst van kunstwerken met foto’s
en locatie-aanduidingen die de gemeente als open data ter
beschikking stelt. Doel is dat bewoners via de app snel het juiste
kunstwerk kunnen vinden en een melding kunnen doen.
Streng en Geerdink laten zien welke processtappen er zijn
en vervolgens modelleren zij deze in de software. Het is slepen
en klikken. Er wordt geen letter code geschreven. Er komt zelfs
geen html aan te pas. Alles vindt plaats binnen een grafische
omgeving. IT en business vinden elkaar hier en spreken dezelfde
grafische procestaal. Aanpassingen kunnen in deze omgeving
snel worden doorgevoerd, wat de wendbaarheid van de organisatie ten goede komt.

Dirk-Jan de Bruijn (De Innovatiecentrale) over de EU Truck Platooning Challenge 2016, voorafgaand aan de Customer Engagement
Summit

In het echte leven kan zo’n app in enkele weken worden
gerealiseerd, vertelt Streng: “Dan is hij nog niet perfect, maar
dat hoeft ook niet. In opeenvolgende sprints kun je hem verder
optimaliseren.” Geerdink licht de IT-kant van het maken van de
app toe: “Het is zaak om snel de requirements boven tafel te
krijgen. Die leg je op een grafische manier in het systeem vast,
zonder dikke boekwerken te schrijven. De vertaalslag naar een
programmeertaal, zoals Java, met alle foutgevoeligheid die
daarmee samenhangt, is verleden tijd. Deze software schrijft
zichzelf.”

niveau een proef met autonoom rijdende vrachtwagens te doen.
Het succes van deze EU Truck Platooning Challenge 2016 bewijst
dat snelle doorbraken ook in situaties met meerdere betrokkenen en de meest uiteenlopende belangen mogelijk zijn. Als
de wil maar aanwezig is, de uitgangspunten helder zijn en het
project een korte looptijd heeft.
De bijeenkomst wordt afgerond met een paneldiscussie met
deskundigen, waarin ook de zaal zich mengt. Zo is er de vraag of
mobiele apps ook op wijkniveau, bijvoorbeeld door een buurtorganisatie, kunnen worden toegepast. Antwoord: “Jazeker. Het
hoeft niet allemaal groot en ingewikkeld te zijn. Het gaat er juist
om dat je de bewoners in hun eigen omgeving ondersteunt met
de juiste middelen.”
Ook wordt gevraagd of de druk op de gemeentelijke organisatie niet te groot wordt als er een veelheid van mobiele apps
wordt ontwikkeld. Het antwoord: “Ook de afhandeling van meldingen kun je grotendeels automatiseren. Dat kan een logische
vervolgstap zijn.”

Snelle doorbraken
Hoe groot de transformaties zijn die dankzij een agile aanpak mogelijk zijn, laat Dirk-Jan de Bruijn van De Innovatiecentrale zien. Hij slaagde erin de juiste mensen bij de juiste overheden en andere instanties om de tafel te krijgen om op Europees

Powered by AI
Een deel van de aanwezigen woont aansluitend - op dezelfde
locatie - de Customer Engagement Summit bij. Tom Libretto,
Chief Marketing Officer van Pegasystems schetst een toekomstbeeld waarin organisaties steeds meer ‘powered by AI’ zullen
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zijn. Kunstmatige intelligentie gaat het centrum innemen als
aparte laag bovenop de operationele systemen, aldus Libretto.
Bij Pegasystems is dit de Customer Decision Hub, ook wel de
‘Always On Customer Brain’ genoemd. Deze hub analyseert alle
beschikbare informatie – transacties, e-mails, bezoek aan en
gedrag op de website – en stelt zo een ‘customer journey’ ofwel
de klantreis samen. Op basis van dit totaalbeeld doet de engine
suggesties voor een passende volgende stap in het contact.
Bijvoorbeeld een bedankje, een aanbod met een aantrekkelijke
korting of een tip om iets te bekijken of te bezoeken.
Alhoewel zijn betoog vooral op de marktsector is gericht,
zal duidelijk zijn dat de publieke sector niet aan deze trend zal
ontsnappen. AI zal ook binnen de Digitale Klantreis Overheid
een prominente plek innemen.

Een verslag van de Summit met video’s
van de presentaties vindt u hier:
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Slimme mobiliteit:
anders kijken,
De zelfrijdende
auto is inmiddels
het symbool van
‘smart moblity’. Maar
intelligente mobiliteit
is meer dan dat; ook
slimme stoplichten en
handige apps horen
daar bijvoorbeeld bij.
Hoe snel gaan deze
ontwikkelingen? En wat
kan de overheid ermee?

Door Marieke Vos
Beeld Dreamstime, Wepod
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D

anders denken

e uitdagingen in mobiliteit zijn bekend: volle spitstreinen, fileleed en
verstopte binnensteden. Het verkeer neemt toe, het autobezit blijft
stijgen, en dat plaatst de overheid voor forse uitdagingen. Intelligente mobiliteit kan oplossingen bieden maar een algemeen panacee is het niet. Het kan
zelfs averechts werken. “De zelfrijdende auto wordt als oplossing genoemd
voor bijvoorbeeld de parkeerproblematiek. Maar het kan het probleem ook
vergroten. Bijvoorbeeld omdat dan iedereen een auto kan bezitten, ook mensen zonder rijbewijs”, zegt Frans Tillema, lector Intelligente Mobiliteit aan de
HAN. Tillema sprak deze woorden tijdens een bijeenkomst over intelligente
mobiliteit, georganiseerd door iBestuur, het programma Digitale Agenda
2020 en Initiate.
Voorbeelden van innovatie in mobiliteit zijn er volop. Zo wil het autodeelbedrijf Amber Mobility vanaf volgend jaar zelfrijdende deelauto’s gaan inzetten in Eindhoven. Is het Nederlandse PAL-V gestart met de verkoop van zijn
vliegende auto. En denkt Uber in 2020 mensen in vliegende taxi’s te kunnen
vervoeren. ‘Mobiliteit als een service’ rukt op, in ieder geval in de plannen
van marktpartijen; ook partijen van wie je het niet zou verwachten. Zo zetten
autofabrikanten als BMW hierop in: niet het autobezit, maar de ‘mobiliteitsvraag’ staat voorop. De reiziger wil van A naar B en kan daarvoor verschillende ‘vervoersmodaliteiten’ gebruiken. Fiets, trein, (zelfrijdende) auto of
taxi-drone, de reiziger van de toekomst heeft vele mogelijkheden.

als wenkend perspectief. Het zal echter nog wel even duren voordat
we slapend in een zelfrijdende auto naar onze bestemming worden
gebracht, stelt Tillema. “De voorspellingen wanneer we volledig autonome auto’s hebben lopen uiteen van 2030 tot na 2075. Het is verschrikkelijk moeilijk om een auto te ontwikkelen die geheel zelfstandig en veilig
in druk verkeer kan rijden. Auto’s die zichzelf kunnen parkeren, die
zichzelf aan de kant zetten als de chauffeur onwel wordt en die met hun
omgeving data uitwisselen bestaan al wel. Maar de volledig autonoom
rijdende auto is er nog lang niet.”

Eén mobiliteitswet
Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Een aanpassing van de
wetgeving, bijvoorbeeld. Veel innovaties worden nu vertraagd of onmogelijk
gemaakt door wetten als de Spoorwet, Taxiwet, Wegenwet en Wet Luchtvaart.
Daarom adviseert demissionair minister Schultz haar opvolger om de huidige
vervoerswetten te bundelen in één mobiliteitswet om intelligente mobiliteit
mogelijk te maken.
Minder knellende wetgeving zal ongetwijfeld leiden tot meer experimenten met alternatieve vormen van mobiliteit. Met de geheel zelfrijdende auto

Miljoenen besparen
Slimme mobiliteit is kortom een breed gebied waarin allerlei innovatie in mobiliteit samenkomt. Voor overheden is het interessant, omdat
het oplossingen kan bieden voor huidige knelpunten in bereikbaarheid. Maar ook voor duurzaamheid. Tillema geeft een voorbeeld: “Een
supermarkt wordt zes tot twaalf keer per dag bevoorraad. Vrachtwagens
mogen ’s nachts en tijdens de spits de stad niet in, dus dat betekent dat
deze bevoorrading in weinig uren moet gebeuren. Als een vrachtwagen nog niet klaar is, dan moet de volgende rondjes blijven rijden of hij

Zijn de verwachtingen over intelligente mobiliteit dan te hoog
gespannen? Tillema wijst erop dat slimme mobiliteit meer is dan zelfrijdende auto’s en taxi-drones: “Het gaat ook om slimme apps die ons efficiënter laten reizen, bijvoorbeeld door een minder drukke route te adviseren. Om met behulp van data de bevoorrading van winkels efficiënter
te plannen. Om voertuigen die hun omgeving waarnemen en daarmee de
chauffeur ondersteunen om veiliger te rijden, bijvoorbeeld doordat de
auto automatisch remt als er een voetganger oversteekt. Om voertuigen
die met elkaar communiceren en zo efficiënter en veiliger rijden, zoals
vrachtwagens in ‘treintjes’. En om stoplichten die real time data gebruiken om het verkeer beter te laten doorstromen.”
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fictie
V e r h o e f

Markt en overheid
samen
blokkeert de weg. Vervoersbedrijven en overheden werken nu samen om dit
logistieke proces te verbeteren, door allerlei data te combineren.”
Tillema voor rekent voor dat slimme mobiliteit de overheid ook geld kan
besparen: “Het vervangen van de borden langs de snelwegen waar de maximumsnelheid 130 werd, kostte 2,5 miljoen. Als je deze snelheden niet meer
via borden maar digitaal aanbiedt, bijvoorbeeld via een app, dan kost dat 0,3
miljoen.” Een ander voorbeeld: de borden die in steden aangeven waar de parkeergarages zijn en hoeveel plek daar nog is. “Dit soort systemen starten bij
1,5 miljoen, afhankelijk van de grootte van de stad. Als je als gemeente alle
data over parkeren openbaar zou maken, zodat andere partijen deze toegankelijk kunnen maken via bijvoorbeeld een app, dan kost dat tussen de 3.000
en 25.000 euro per gemeente, zo rekende het programma Beter Benutten uit.
Bovendien ben je dan flexibeler, want je kunt snel parkeerlocaties toevoegen
of verwijderen.”
Welke rol speelt de overheid in deze innovaties, anders dan die van wetgever? Wat kunnen gemeenten met slimme mobiliteit? Een aanwezige wethouder verzucht: “We willen in onze gemeente elektrisch vervoer stimuleren en
vragen ons af of we voldoende laadpalen hebben. Moeten we ons ook al bezighouden met technologie die in 2030 of later gemeengoed wordt?” Tillema:
“Op diverse plekken in het land loopt de overheid wel erg voorop in slimme
mobiliteit. Ik denk niet dat dat nodig is. De overheid kan wel investeren in
oplossingen voor huidige knelpunten. Zoals slimme verkeerslichten die de
doorstroming verbeteren.”
Anders kijken
Innovatie in mobiliteit kan nieuwe oplossingen bieden, maar dat betekent
wel dat de overheid anders naar mobiliteit moet kijken. Met minder oplossingen uit de traditionele verkeerskunde (meer asfalt, meer openbaar vervoer)
en meer inzet van ICT om verkeersstromen beter te reguleren. Het vak van
de gemeentelijk verkeerskundige verandert sterk, zegt Tillema: “Die moet
nu ook echt verstand hebben van ICT. In al je afwegingen zul je een vinkje
moeten zetten bij ‘hebben we gekeken wat we kunnen met slimme mobiliteit,
zoals slimme apps’?” Een aantal toepassingen zijn nu al mogelijk, ook als die
geheel zelfrijdende auto nog een paar decennia op zich laat wachten. Dat kan
overigens zomaar veranderen. Tillema: “Innovaties laten zich lastig voorspellen. Met de huidige stand van de techniek is die geheel zelfrijdende auto er
nog lang niet. Maar er kan zomaar een doorbraak komen, zoals we zagen bij
de overgang van mobiele telefoon naar smartphone, waardoor die ontwikkeling ineens heel snel dichterbij komt.”
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Veel bedrijven en overheden experimenteren met verschillende vormen van slimme
mobiliteit. Het is belangrijk om dit soort
innovaties in samenwerking met markt en
kennisinstellingen te doen, zegt Tillema.
Martijn Bruil en Joop Veenis beamen dat.
Zij vertellen over de pilot met zelfrijdend
openbaar vervoer van de provincie Gelderland. Bruil is projectmanager Interreg
International Automated Transport bij de
provincie, Veenis werkt als adviseur kennisen innovatiemanagement voor de provincie.
Hij beheert ook de Kennisagenda Automatisch Rijden, een initiatief van onder meer
het ministerie van I&M om alle kennis en
informatie over zelfrijdend vervoer te bundelen (http://knowledgeagenda.connekt.
nl). Diverse overheden experimenteren met
zelfrijdend vervoer. Zo heeft de provincie

Gelderland de WEpod, een zelfrijdend taxibusje tussen station Ede-Wageningen en de
universiteitscampus. Bruil: “Die wordt nu
doorontwikkeld. Dat doen we samen met
kennisinstellingen en marktpartijen, want
voor dit soort ontwikkelingen heb je elkaar
nodig. Kaartmateriaal blijkt niet precies
genoeg om het voertuig zelf te laten rijden,
weggebruikers denken dat het onveilig is
en qua verzekeringen en ontheffingen blijkt
het behoorlijk lastig om zo’n voertuig op
de openbare weg te laten rijden.” De WEpod
heeft nu een ‘steward’ aan boord die kan
ingrijpen als dat nodig is. Hij rijdt vanwege
de veiligheid maximaal 15 kilometer per uur.

Feit of fictie?
O

verheden proberen zonder enige
twijfel goed werk te verrichten,
ook als het om IT-projecten gaat. Zij gaan
te rade bij experts en sparen kosten noch
moeite om de lessen uit het verleden ter
harte te nemen, maatregelen te treffen,
good practices te gebruiken. En toch valt
het vaak tegen. Een van de problemen is
dat niet alleen buitenstaanders onvoldoende overzicht blijken te hebben over wat wel
en niet werkt, en in welke omstandigheden, maar dat ook de - soms zelfbenoemde
- experts er niet uitkomen.
Het beroemde MIT trok dit naar een nog
hoger niveau en ontwikkelde een ‘Automatic CS Paper Generator’. CS staat voor Computer Science. MIT stuurde allerlei papers
waarbij alle tekst, inclusief titel, figuren,
tabellen, referenties werden gegenereerd,
naar allerlei, veelal bedenkelijke conferenties. Doel: kijken of ze na peer review werden geaccepteerd. En dat gebeurde zowaar,
soms zelfs in conferenties onder auspiciën
van het gezaghebbende IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers).

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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Onderscheiden van feit en fictie is dus
bepaald geen sinecure voor menigeen in dit
vakgebied. Agile is zo’n term waar iedereen achteraan holt. Men papegaait elkaar
na, weet niet wat er werkelijk speelt, of het
wel een goed idee is, en ondertussen geeft
iedereen er zijn eigen invulling aan. Bijvoorbeeld wel elke paar weken een sprint,
maar nooit werkende software in productie
brengen. Maar goed, Agile is geen methode
maar een beweging!
Over het algemeen tref ik niet Agile
aan, maar een combinatie van copy-paste,
trial & error en repair (ik kort dat af met de

term CREPT, spreek uit CRAP). Flagrante
engineering-fouten worden begaan: geen
eisen-analyse, niet-functionele eisen vergeten, architectuur komt onderweg pas,
ontwerp stelt niets voor, documentatie is
een drama, geen testontwerp (hoe kan het
ook zonder eisen en een design). Maar we
bouwen wel code!
Ineens blijkt het project toch tegen te
vallen en dat terwijl we zo hard aan het
werk zijn.
Softwareontwikkeling is heel lastig,
vooral als het om grote systemen gaat met
vage eisen, harde deadlines en strakke
budgetten. Stap 1 is een gedegen requirements engineering-fase, zodat je een
maakbaar en consistent pakket van eisen
kunt afkaarten waar iedereen het over
eens is. Als je die stap niet voor elkaar kunt
krijgen in een overheidscontext: vergeet
het dan maar, je gaat geld verbranden. Veel
geld.
Het uitvoeren van stap 1 is geen kwestie van “gewoon even doen”; dat vergt
vakmanschap en een degelijke opleiding.
Het behelst onder andere: elicitatie, identificatie, analyse, modellering, validatie
en management van eisen. Zowel voor de
functionele als niet-functionele eisen zoals
performance security, availability, reliability, enzovoort.
Maar nu de test: is dit waar? Ik wens u
er veel plezier mee! En kijk ook eens in dit
artikel: “Comparing Systems Engineering
and Project Success in Commercial-focused versus Government-focused Projects” http://bit.ly/2qn6f2V
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Alle kaarten op
Op het iBestuur Mobility Congres 2017
gaven Theo Peters van KING en ik een korte
uiteenzetting over het thema mobility in relatie
tot de Omgevingswet. We hebben een stip aan
de horizon gezet en kwamen tot de conclusie
dat er mooie kansen liggen, maar dat er nog veel
werk aan de winkel is rond het Digitale Stelsel
Omgevingswet (DSO).

Gelijke informatiepositie
Die gegevens moeten wel op orde zijn. En dat
gaat nog een behoorlijke klus worden. Gelukkig
hoeft u dat als gemeente, provincie of omgevingsdienst niet alleen te doen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet is
een gelijke informatiepositie voor initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag. Stel
dat u daar nu eens mee begint en uw bestaande
informatie beter gaat delen? Om te beginnen
bijvoorbeeld met uw ketenpartners, maar misschien ook met uw inwoners. Locatiegebonden
en ontsloten via een kaartje. Gebruikers van die
gegevens moeten uiteraard eenvoudig aan u kunnen terugmelden.

W

e krijgen gelukkig een steeds beter beeld bij de mogelijkheden van het DSO en de voordelen voor burgers,
bedrijven en bevoegd gezag. Uw rol als bevoegd gezag gaat ook
veranderen: faciliteren en regievoeren staan centraal; digitaal
samenwerken met ketenpartners wordt een must. Hoe zorgt u dat
u de juiste informatie beschikbaar stelt ten behoeve van het DSO?
Theo schetste het beeld van de impact van de Omgevingswet
voor het gemeentelijke gegevenslandschap en de informatiehuishouding. De strategie van het DSO op het gebied van API’s
(application programming interfaces) en Linked Data biedt
niet alleen kansen om de gemeentelijke informatievoorziening te vereenvoudigen, maar ook om burgers en bedrijven via
geheel andere kanalen te bedienen. U kunt zich voorstellen dat
de afstemming over wat wel en niet mag ten aanzien van een
schuur in de achtertuin plaatsvindt bij de bouwmarkt in plaats
van bij de gemeente.
Binnen Centric zetten we momenteel in op de mogelijkheden
van Augmented Reality (AR). We hadden een Microsoft HoloLens
meegenomen die bezoekers konden uitproberen. AR heeft
de afgelopen jaren een grote vlucht genomen met als meest
bekende voorbeeld het populaire spel Pokémon GO. Toegevoegde realiteit lijkt in relatie tot de Omgevingswet voor iedereen
handig: direct relevante informatie over wat je om je heen ziet
en een beeld van de (on)mogelijkheden daarbij.
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de Omgevingswet
het eenvoudiger te vinden is voor computers en
software via het web. Het DSO moet in de periode
2019-2025 leiden tot een veel slimmer antwoord
op vragen van burgers en bedrijven dan via de
huidige voorzieningen, waarbij een enorme hoeveelheid gegevens eenvoudig is te combineren tot
bruikbare informatieproducten.

Sander Meinders

Het DSO wordt ontwikkeld als ‘open stelsel’. Iedereen kan
straks aanvullende toepassingen ontwikkelen op basis van de
data en de API’s van het stelsel. Een interessante ontwikkeling
daarbij is het gebruik van Linked Data, een gestandaardiseerde
manier om (DSO-)data op het web te publiceren, waardoor

C e n t r i c

Data op orde: een stappenplan
Kunt u zelf nóg eerder aan de slag? Ja, het
strekt tot aanbeveling om alvast op zoek te gaan
naar de ‘gaten’ in uw informatie over regels, vergunningen, voorschriften, gebruiksfuncties, activiteiten, risico’s, uitgevoerde controles, bekende
betrokkenen en documenten. Deze stappen kunt u
bijvoorbeeld zetten in het kader van het verbeteren van gegevens:
1. C onfronteer de Activiteiten binnen uw Inrichtingen met de
gebruiksdoelen uit de Basisregistratie Adressen en gebouwen
(BAG) en met de maatschappelijke activiteiten binnen het
Handelsregister. Zijn er conflicten? Welke gegevens kunt u
aanvullen?
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2. Confronteer uw inrichtingen, opslagen en vergunningen vervolgens met de regels in bestemmingsplannen voor een nog
completer beeld.
Vervolgens kunt u op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een basiskaart met functies van uw
huidige situatie maken. Een dergelijke kaart toont snel de
knelpunten met het oog op de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen die u aan het maken bent. Zo ziet u snel welke plannen
(programma’s) u moet opstellen om uw doelen te behalen.
Verder is het belangrijk uw huidige ruimtelijke-plannenvoorraad op te schonen en uw huidige omgevingswaarden in kaart te
brengen.
Monitoren van de leefomgeving
Data op orde is niet alleen fijn voor burgers en bedrijven.
Zelf heeft u daar als gemeente of Omgevingsdienst ook veel aan.
Een duidelijk beeld bij zaken als het naleefgedrag van ondernemers en particulieren biedt u een goede basis voor bijvoorbeeld
het risicogestuurd plannen van activiteiten rondom toezicht: u
kunt de kwaliteit van de leefomgeving beter monitoren.
Het Omgevingscollectief: samen aan de slag
Meer weten en ook op tijd beginnen? Ga naar HetOmgevingscollectief.nl en ontdek hoe u zich kunt voorbereiden op
de Omgevingswet. Als leveranciers binnen het fysieke domein
zijn we actief op het gebied van 3D-visualisatie, e-participatie, toezicht, handhaving, vergunningen, veiligheid, milieu,
omgevingsvisies en omgevingsplannen. Samen bieden we een
complementair en volledig producten- en dienstenaanbod voor
de optimale uitvoering van de Omgevingswet.

Sander Meinders is Product Marketing Manager
Centric.
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C G I
CAK kiest voor omnichannel

leggen ze de focus volledig op het digitale kanaal. Andere
organisaties proberen gelijktijdig ook andere kanalen te
optimaliseren. Daarbij is het wellicht wel te begrijpen dat
men bij elk nieuw kanaal kiest voor een eigen systeem, maar
handig is anders. Want dat maakt het lastig om een integraal
klantbeeld op te bouwen, en dat heeft weer een nadelige
impact op de dienstverlening. “Ik ben ervan overtuigd dat een
omnichannelaanpak op termijn veel efficiënter en effectiever
is dan de optimalisatie van één kanaal. Mensen blijven toch via
verschillende kanalen contact zoeken; kanalen die naast elkaar
zullen blijven bestaan. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat
alle informatie op één plek terechtkomt.”
Appen met de overheid
De invoering van een omnichannelstrategie kent
verschillende aspecten. Technologisch gezien is er integratie
nodig met de backofficesystemen, om de gegevens die nodig
zijn voor klantinteractie in diverse kanalen beschikbaar te
maken. In een omnichannelstrategie wordt gekozen voor één
behandelsysteem, waar meerdere kanalen aan te koppelen zijn.

Foto: Shutterstock

Omnichannel:
De overheid digitaliseert haar
dienstverlening. Maar vergeet ook al die
andere kanalen die burgers gebruiken
niet. In deze digitale transformatie is
het voor een eenduidige dienstverlening
en klantbeleving van belang om de
verschillende kanalen te integreren.
Marieke Vos
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S

elfservice via de website, chatten, Whatsapp: er
komen steeds meer kanalen bij voor het contact met
de overheid. Dat is prettig voor burgers en bedrijven, want
zij kunnen het kanaal kiezen dat op dat moment voor hen
het beste is. Maar het betekent wel een forse uitdaging voor
de overheid, want hoe zorg je ervoor dat de communicatie
eenduidig is en dat de informatie die via al deze kanalen
binnenkomt, wordt gebundeld? Dat is de reden dat organisaties
kiezen voor omnichannel. Zoals het CAK, dat haar nieuwe online
klantportaal op deze manier integreert met het telefoniekanaal
(zie kader).
Integraal klantbeeld
Johan de Jong, thought leader Digital Government bij
CGI, ziet dat overheden in de praktijk kiezen voor een diverse
aanpak bij de inrichting van hun dienstverlening. Soms

Het CAK voert voor het ministerie van VWS een
aantal wettelijke taken uit, zoals het vaststellen en
innen van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige
zorg. De organisatie wilde een nieuwe website met een
persoonlijke beveiligde klantomgeving voor zijn 1,5
miljoen klanten. Voor het CAK blijft naast het digitale
kanaal het telefoniekanaal belangrijk. Een belangrijk
deel van de doelgroep geeft namelijk de voorkeur
aan telefonisch contact. Het koos daarom voor een
omnichannelaanpak, waarin de fysieke en digitale
kanalen worden geïntegreerd. Op MijnCAK kunnen
klanten nu hun eigen gegevens inzien en een twintigtal
diensten afnemen. Dit digitale klantportaal werd in acht
maanden gerealiseerd, met inachtneming van strenge
toegangs- en beveiligingseisen.

Online en offline
CGI begeleidt organisaties bij de implementatie van omni
channel en heeft daarvoor een transformatiemodel ontwikkeld.

digitaal is ook niet alles
Ook kanalen die er in de toekomst bijkomen. De Jong: “In de
praktijk zien we dat alle kanalen die al bestonden nog steeds
bestaan. Er komen steeds nieuwe bij, ook kanalen die we nu
nog niet kennen. Wie had vijf jaar geleden kunnen voorzien dat
burgers via Whatsapp contact zouden zoeken met de overheid?
Het is daarom van belang dat je alle kanalen, ook in de
toekomst, goed aan het behandelsysteem kunt koppelen.”
Het invoeren van een omnichannelstrategie is echter meer
dan technologie, benadrukt hij. Het gaat ook over processen
en organisatie. Want voor een integrale en snelle behandeling
van vragen zullen afdelingen moeten samenwerken of
misschien zelfs worden samengevoegd. En door meer
selfservice, een trend in dienstverlening, zal er werk van de
overheid naar burgers verschuiven. De Jong ziet organisaties
hier op verschillende manieren mee omgaan: “Sommige pakken
het meteen breed aan, andere gebruiken de veranderingen
in IT als een hefboom om de organisatie en processen te
veranderen.”
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Daarin komen alle aspecten, van technologie tot processen
en organisatie, aan bod. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met
klantreizen en persona’s om te ontdekken wat de optimale
dienstverlening is en hoe kanalen zijn te gebruiken. Een
conclusie in zo’n traject kan zijn dat het digitale kanaal niet het
meest optimale is. De overheid zet sterk in op digitalisering,
wat logisch is in deze tijd. De omnichannelaanpak is echter
breed en kijkt naar alle kanalen. CGI doet momenteel onderzoek
bij een aantal grote uitvoeringsorganisaties en ziet een
kentering, zegt De Jong. “Men zet fors in op online, maar
realiseert zich ook dat de doelgroep niet altijd even digitaal
vaardig is. Het uitgangspunt voor dienstverlening is dat alle
persona’s, alle typen klanten, op een goede manier worden
geholpen. Online en offline. Afhankelijk van de doelstellingen
van de overheidsinstelling en haar type klanten zullen er altijd
verschillende kanalen naast elkaar blijven bestaan. Dan heb
je een goede omnichannelstrategie nodig, want daarmee is de
behandeling een uniform en efficiënt proces.”
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Sinds enkele jaren is er veel aandacht voor het vergroten
van de transparantie van het overheidsoptreden. Een van
de instrumenten daarbij is de ‘armchair audit’, waarbij
burgers zich kunnen informeren over bijvoorbeeld
overheidsuitgaven en de effecten daarvan. Daarbij worden
steeds vaker thematische kaarten gebruikt.
Welke rol hebben die kaarten?

Deelnemers pilot

Overheid monitoren
vanuit je luie stoel
A

rmchair auditing: burgers die, met behulp van open data, kritisch
meekijken naar de besteding door de overheid van belasting- en
premiegeld; gewoon vanuit de eigen leunstoel. Het idee erachter sprak Saskia
Stuiveling, de op 20 april 2017 overleden voormalig president van de Algemene Rekenkamer, enorm aan. Het was dan ook niet vreemd dat armchair
auditing en open data centraal stonden bij haar afscheid van de Rekenkamer
in mei 2015. Stuiveling was er stellig van overtuigd dat openheid rond overheidsprocessen er uiteindelijk toe zou leiden dat diezelfde overheid beter zou
presteren. Die overtuiging kwam niet uit de lucht vallen. Stuiveling kende
de succesvolle initiatieven in landen als de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en Australië.

Door Frits de Jong
Beeld iBestuur
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De pilot
Armchair Auditing is een initiatief van
Geonovum, de Algemene Rekenkamer,
Imagen, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en iBestuur. Tijdens de
pilot Armchair Auditing, die maximaal
zes maanden duurt, wordt een tweetal
gemeenten bezocht: Oudewater (circa
10.000 inwoners) en Eindhoven (circa
225.000 inwoners).

Ook in Nederland wordt het principe van armchair auditing, zij het op
bescheiden schaal, toegepast. Zo is de Open State Foundation in 2013 gestart
met het ontsluiten van financiële data van Amsterdam Stadsdeel Centrum in
het project Openspending. Eind 2015 heeft dat geresulteerd in de duurzame
ontsluiting van alle financiële data van Nederlandse regionale en lokale overheden als open data. Of neem Breda Begroot. Het streven van dit project is
dat inwoners de begroting van hun stad niet alleen kunnen lezen en begrijpen, maar ook betrokken worden bij de totstandkoming ervan en kunnen
kiezen waar de stad een deel van het geld aan besteedt. Een ander Nederlands
voorbeeld is het initiatief van de Groninger Bodem Beweging. Volgens Stuiveling een van de voorbeelden van hoe het zou moeten. In een interview met
de Volkskrant (mei 2015) zei zij daarover: ‘Je ziet een combinatie van harde
data - op een kaart kun je alle aardbevingen uit het verleden zien -, foto’s van
scheuren, NAM-kaarten, van de seismologische dienst en eigen bevindingen

Relevante links:
Groninger Bodem Beweging:
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
Landelijke Monitor Leegstand:
http://tabsoft.co/2lqoe90
Buurtthermometer Eindhoven:
http://www.buurtthermometer.nl
Brochure Anders Kijken:
http://bit.ly/2siN9MH
Begroting Breda:
http://bit.ly/2rYuZ5E
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Samen veilig
verbonden

Eén partner voor
veilige communicatie
Als vertrouwde IT- en telecompartner biedt KPN een ICT-landschap
dat functioneert als één sterk geheel. Wij verbinden overheden,
zowel landelijk als lokaal, met het bedrijfsleven én de burger.
Met deze verbindingen is veilige communicatie mogelijk, wat de
samenwerking onderling versterkt en de dienstverlening vanuit
de overheid verbetert. Samen veilig verbonden, met KPN.
kpn.com/overheid

via de sociale media. Ze houden bij wie er langs komt, wat de
taxatie van de schade is. Je volgt dus het hele proces terwijl
het bezig is, als een Rekenkamer-rapport dat zichzelf schrijft.’
Thematische kaarten
De (lokale) initiatieven passen in een trend van burgerparticipatie en wijkgericht aanpakken van problemen, vaak
ondersteund met apps. Wat opvalt aan deze nieuwe vormen van
informatie-uitwisseling is het gebruik van thematische kaarten, iets wat tot dusverre vrijwel ontbrak in rapportages over
overheidsmonitoring. Dat steeds vaker thematische kaarten
worden gebruikt, bijvoorbeeld door steeds meer gemeenten,
ligt voor de hand. De winst van kaarten zit er niet alleen in
dat ze online zijn te raadplegen, zij bieden ook een krachtig
visueel communicatiemiddel en maken patronen en trends
inzichtelijk die in een andere vorm (tekst, tabel, grafiek) niet
zonder meer zijn af te leiden. De mogelijkheden zijn inmiddels
zo dat ingezoomd kan worden op postcodeniveau, een optie
die interessant kan zijn voor besturen van gemeenten bij het
opstellen van beleid.
Een aantal partijen (zie kader) heeft de gezamenlijke ambitie om de kaart als relevant monitoringsinstrument verder te
ontwikkelen en kennis te verspreiden over de toepassingsmogelijkheden, zodat kaarten een vanzelfsprekende manier van
weergave wordt in de monitoring van overheidspartijen. Een
kortlopend pilotproject Armchair Auditing, uitgevoerd bij een
aantal gemeenten, geeft daartoe de aanzet.
Transparantie en accountability
Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is deelname aan het pilotproject een vanzelfsprekendheid, aldus
Henri Rauch, coördinerend beleidsmedewerker bij de koepelorganisatie. “Als VNG vinden wij transparantie en accountability
voor gemeenten van groot belang. Met name in het kader van
de legitimatie van een goed werkende democratie. Gemeentebestuurders nemen beslissingen die direct invloed hebben op
de leefomgeving van inwoners. Om hun om uitleg te kunnen
vragen over verschillen binnen en tussen gemeenten, is het
nodig dat raadsleden en inwoners beschikken over inzicht en
informatie. Je moet weten wat er speelt om betrokken te kunnen zijn. Dat geldt zeker ook voor informatie op het terrein van
de gemeentefinanciën. Al in 2014 stelde de Commissie Depla
dat gemeentefinanciën te belangrijk zijn om exclusief aan specialisten over te laten. Alleen daarom al is dit project voor ons
erg interessant. Dat blijkt ook uit de interne belangstelling.
De ontwikkelingen rond deze pilot worden niet alleen
gevolgd vanuit de VNG Commissie Raadsleden & Griffiers, de
VNG Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid, maar ook
vanuit het standpunt van Control en de ontwikkelingen rond
Burgerbegrotingen.”
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Ook Geonovum was snel overtuigd van het nut van het
pilotproject, schetst Paul Padding. Vanuit Geonovum is hij
als procesmanager verantwoordelijk voor het publiek-private
samenwerkingsverband Anders Kijken, een project met als
oogmerk het gebruik van geo-informatie bij maatschappelijke
vraagstukken te stimuleren. “Het programma Anders Kijken
gaat over het slimmer benutten van overheidsdata voor een
beter beleid en een betere beleidsuitvoering. Daarbij zijn wij
met name gericht op het visualiseren van informatie op kaarten. Wat voegt informatie op een kaart toe aan ons inzicht in
de werkelijkheid, aan ruimtelijke patronen, aan ruimtelijke
trends? De overheid staat een zelfredzame burger voor en vindt
het belangrijk om burgers meer te betrekken bij wat ‘de overheid’ doet. Het pilotproject Armchair Auditing sluit op alle drie
deze doelen aan.”
Informatie op de kaart
In de pilot is een centrale rol weggelegd voor ‘de kaart’.
Terecht, vindt Paul Padding. “Het is een enorm krachtig middel
om grote hoeveelheden informatie in één oogopslag inzichtelijk te maken. Onze indruk is dat steeds meer bestuurders
bij gemeenten en andere overheden dat inzien. Wij zijn ervan
overtuigd dat over een aantal jaren de kaart een logisch onderdeel is van de informatiehuishouding van de overheid.”
Ook voor de VNG past de kaart goed in de lijn die zij voor
staat, aldus Henri Rauch. “Dit pilotproject gaat over de kaart
als relevant monitoringsinstrument en de verdere ontwikkeling over de toepassingsmogelijkheden, zodat kaarten een
vanzelfsprekende manier van weergave worden in de monitoring van overheidspartijen. Dat is een van de instrumenten die
armchair auditing kunnen faciliteren. Daarbij hopen wij beter
inzicht te krijgen in vragen als welke doelgroepen (inwoners,
rekenkamer(commissies), media, gemeenteraden) belangstelling hebben voor meer inzicht in de financiën. Voor wie doen
we het? Welke data willen gemeenten uiteindelijk delen?”

Opzet pilotproject
Tijdens de pilot zullen bij een beperkt aantal gemeenten
gesprekken plaatsvinden met leden van het college van Burgemeester en Wethouders, directie/management, raadsleden,
ambtenaren en burgers. De selectie van de onderwerpen wordt bij
voorkeur bepaald door de inwoners van die gemeenten. Daarbij heeft het de voorkeur om (maximaal tien) onderwerpen te
benoemen die de burger direct raken, bijvoorbeeld daar waar zij
direct financieel voordeel ondervinden. De uitkomsten van het
pilotproject, dat maximaal zes maanden duurt, worden gedeeld
via iBestuur.
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An offer
you can refuse...
I

n het digitale tijdperk hebben we 24/7,
elk moment van de dag, informatie en
nieuws gratis tot onze beschikking. Een
simpele muisklik brengt ons naar nieuwsberichten, achtergrondartikelen, opiniestukken of social media. Gratis en voor
niks. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, en
dat is het dan ook.
Want ongemerkt maken we op een dag
eindeloos veel van die simpele muisklikken. En elke klik is geld waard. De persoonsgegevens die we daarmee vrijgeven
zijn een goudmijntje voor adverteerders.
Op hun beurt vormen adverteerders een
belangrijke bron van inkomsten voor onder
meer uitgevers en nieuwssites.
Die uitgevers en nieuwssites zien
dan ook met lede ogen de komst van een
nieuwe zogeheten e-Privacy verordening
tegemoet. Deze EU-Verordening is een
modernisering van een Richtlijn die ooit
werd opgesteld voor communicatie per
telefoon met een vaste lijn. Herziening is
dus hard nodig.

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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De nieuwe e-Privacy verordening
vervangt de lappendeken van nationale
wetten door één enkele Europese wet. De
verordening stelt de voorwaarden waaronder gebruikers via hun apparaat kunnen
worden gevolgd. Zoals via internetcookies
of wifi-tracking. De Verordening breidt
ook de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie uit naar diensten als
WhatsApp en Facebook Messenger.
De concept-verordening voorziet dat de
gebruiker vooraf toestemming moet verlenen voor het gebruik van zijn gegevens,
of het volgen van zijn communicatie. Dat
kan met gebruikersvriendelijke en simpele

methodes, zoals bijvoorbeeld een Do-NotTrack-functie in browsers en apps.

Maar uitgevers en nieuwssites vrezen
dat als gebruikers de vrije keuze krijgen, ze
ervoor zullen kiezen om te worden gevrijwaard van tracking en profiling. Dus zijn ze
fel tegen. Dit is een nogal eigenaardig businessmodel, dat uitgaat van het welbewust
opdringen van ongewenste marketing aan
de consument.
We betalen voor ‘gratis content’ met
onze persoonsgegevens. Dat zou inzichtelijk
moeten worden en gebruikers moeten de
keuze krijgen om anoniem te kopen en met
geld te betalen. Gewoon zoals de ouderwetse krant aan de kiosk. Privacy is een grondrecht en daar hoort vrije keuze bij.

Adverteerders kunnen nog steeds tracking gebruiken, maar alleen met toestemming van de gebruiker. En advertenties
kunnen ook gewoon worden aangeboden
in de context van de publicatie. Het belang
van tracking-adverteren is volgens de
branchevereniging van digitale contentbedrijven circa 4 procent van het totaal, dus
de nieuwe regels zullen niet meteen tot de
totale ineenstorting van de branche leiden.
En een prikkel om te komen tot nieuwe
businessmodellen is niet verkeerd.
In de komende maanden wordt het
voorstel voor de verordening behandeld.
Alle belanghebbenden kunnen hun standpunten en belangen inbrengen in de discussie, zodat de uiteindelijke verordening
alle ruimte biedt voor bedrijven, terwijl
de gebruiker de controle houdt over zijn
privacy.
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en bijvoorbeeld ons applicatieportfolio delen, dan kunnen we miljoenen
besparen. Dat is echt gevonden geld.”

VenJ iTour 2017

Samen uitgeven
én besparen
Dat zich veel te veel mensen hadden aangemeld voor de tweede VenJ iTour
was een mooie indicatie van de behoefte aan informatie- en
kennisuitwisseling, aldus Ronald Barendse, pSG en CIO VenJ.
“Collectief kan iedere partij beter zijn werk doen.”
Karina Meerman

D

e VenJ iTour bestempelt zichzelf
als ‘een fysiek ontmoetingsmoment voor iBestuurders, iProfessionals
en iPartners in het VenJ-domein’. In de
praktijk uitte zich dat in een dag van
presentaties, lezingen, vergaderingen
en workshops rondom informatievoorziening en ICT. Waarom een dergelijk
evenement nodig is? CIO en pSG van VenJ
Ronald Barendse geeft zonder haperen
drie redenen. In de eerste plaats omdat
ICT en informatievoorziening aan het
hart liggen van de samenleving en aan
de processen binnen VenJ. In de tweede
plaats omdat een ontmoetingsdag de
collectiviteit en samenwerking bevordert tussen de verschillende diensten
en ten derde omdat er behoefte is aan
kennisuitwisseling.
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Op de dag zelf was veel te horen over
de groeiende complexiteit van ICT en de
exponentiële snelheid van verandering;
hier en daar zelfs met een bijna paniekerige ondertoon. “De urgentie is er”, zei
Barendse. “We weten dat het razendsnel
gaat, iedereen heeft die zorg. Daarom
geeft zo’n conferentie rust. Anderen – de
politie, de Koninklijke Marechaussee,
noem ze maar – vragen zich ook af hoe
ze de complexiteit moeten beheersen. Je
ziet onrust in de ogen van mensen, omdat
ze nog zoveel moeten doen, maar dat
onbehagen wordt gedempt wanneer ze
zien dat iedereen met hetzelfde worstelt.
Daarom is collectiviteit zo belangrijk. Je
kunt de implementatie van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG
en per mei 2018 de opvolger van de Wet

bescherming persoonsgegevens) wel in
je eentje willen aanpakken, maar waarom
zou je?”
Buzzword
Het geruststellende kijkje bij de
buren was in ieder geval heel divers.
Deelnemers konden in vier rondes kiezen
uit 32 sessies. Veel aandacht voor digitale
veiligheid en beveiliging, van praktijk tot
en met beleid. Daarnaast ook nieuwe ontwikkelingen als Virtual Reality bij forensische opsporing en High Impact Crimes,
biometrie bij de politie, data-analytics bij
de Raad voor de Kinderbescherming en
blockchain in juridische processen. Op de
iTour 2017 ontbrak geen enkel buzzword.
Op de vraag of VenJ vooroploopt in
overheidsland, geeft Barendse echter

geen direct antwoord. Hij legt uit dat
Veiligheid en Justitie “een bijzondere
wereld” is en anders dan bijvoorbeeld
die van de Sociale Verzekeringsbank, waar hij indertijd aan tafel zat
met partijen als de Belastingdienst
en UWV. Dat zijn grote organisaties
met veelal administratieve processen, die duidelijke diensten leveren
aan de burger. “De bijdrage van het
ministerie van Veiligheid en Justitie
aan de samenleving is anders. ICT is
bijvoorbeeld een oplossing voor risicogestuurd werken bij de politie. Of
denk aan de hoeveelheid dossiers die
de Immigratie en Naturalisatiedienst
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(IND) beheert en waarop ze beslissingen moeten nemen.” Het is ICT
die meer datagedreven is en minder
gericht op dienstverlening rondom
een product voor de burger.
Gevonden geld
In de plenaire sessie van de iTour
zei Barendse dat samenwerking op ICTgebied binnen VenJ vrij snel kan leiden tot kostenbesparing. Hij doelde in
het bijzonder op strategisch leveranciersmanagement. “Wij kopen nu ieder
voor zich in en de leverancier is de
lachende derde. Als wij onze inkoopverantwoordelijkheid meer bundelen

Informatierotonde
De winst van het delen van data
kan nog groter zijn. In de evaluatie
van de Commissie Hoekstra kwam naar
voren dat diensten van elkaar niet
wisten welke gegevens ze hadden. Het
concept van een informatierotonde
zou dat kunnen voorkomen. “Politie,
Openbaar Ministerie, NFI, IND, strafen civielrecht: zij werken allemaal met
informatie die veel op personen is
gericht. Stel dat zij hun data bij elkaar
brengen en die binnen de wettelijke
kaders voor specifieke doelen
aan elkaar beschikbaar stellen, dan zou iedereen voor
dezelfde persoon of zaak
met dezelfde gegevens
werken. Collectief kan
iedere partij dan beter
zijn werk doen.”
Zo’n informatierotonde kan wellicht
ook van pas komen
bij het opruimen van
legacy-systemen, zegt
Barendse. Simpel gezegd: als alle
data uit de oude, zware applicaties
ontsloten kunnen worden in een nieuw
systeem, dan kunnen de oude spullen worden opgeruimd. “Of we dan de
cloud in gaan? Daar is de politiek nog
niet aan toe.”
De I-Strategie 2017-2022 wordt
ieder jaar voorzien van een actueel Informatieplan, met daarin de
prioriteiten en concrete activiteiten
die nodig zijn om de doelen uit de
strategie te realiseren. Dit jaar zal het
concept van de informatierotonde
goed worden doordacht en in kleine
stappen worden uitgewerkt.
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VenJ iTour 2017

Met 500 man op

Het nautische thema was consequent
doorgevoerd op de iTour 2017, de
tweede conferentie van VenJ over ICT
en informatievoorziening binnen het
veiligheidsdomein. In de buik van het
fotogenieke stoomschip Rotterdam hadden
de vergaderzaaltjes exotische plaatsnamen
als Honolulu en Trinidad. De vijfhonderd
VenJ’ers verspreiden zich over 32 sessies
waaruit het lastig kiezen was.
Karina Meerman
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I

n de Theaterzaal wachtte het publiek geduldig op de
opening, onderwijl luisterend met strand- en meeuwengeluiden. De eerste woorden waren aan dagvoorzitter Ronald
Blok, directeur kustwacht Nederland. Hij zette de toon door
al vroeg in zijn verhaal de snelheid van de technologische
ontwikkelingen te benoemen. Een sentiment waarvan de echo
die dag in meerdere sessies te horen was. Blok vroeg zich af:
“Gaan de ontwikkelingen zo snel dat we niet meer leren van
gisteren en alleen naar de toekomst kijken?” De Kapitein Ter
Zee klonk zorgelijk toen hij sprak over het versnipperde ITlandschap van de overheid, de risico’s van kunstmatige intelligentie en de hoge kosten van schaarse expertise.
Overheidsexpertisecentrum
Voor het doorbreken van een verkokerde organisatie gaf
hij zijn eigen Kustwacht als voorbeeld, dat negen diensten en
vijf departementen kent. “Onze deskundigen staan schouder
aan schouder in eigen uniform, maar niet vanuit eigen entiteit (zoals maritieme politie, koninklijke marine of douane).

koers naar de toekomst
“Dankzij een informatiedelingsprotocol
kan de kustwacht informatie delen vanuit
die verschillende entiteiten wanneer zij
samen een case uitrollen, zonder de databases met privacygevoelige data helemaal te hoeven ontsluiten. “We moet het
samen fiksen, niet afzonderlijk.” Blok zag
een expertisecentrum informatievoorziening voor zich voor de hele overheid, met
speciale aandacht voor de koppelvlakken
waar de verschillende departementen en
diensten elkaar raken, zodat er niets tussen de naden door glipt. “We hoeven niet
alles zelf te doen, we kunnen samenwerken met de private sector, zolang we als
overheid maar wel in control blijven.”
Geen verstand van
Bij afwezigheid van minister Stef

Nummer 23, juli 2017

Blok, vertelde Ronald Barendse (pSG
en CIO VenJ) diens verhaal dat gelukkig “heel veel leek op mijn eigen input”.
Daarin werd het ss Rotterdam een voorbeeld van hoe het niet moet. Woningcorporatie Woonbron bewoog zich in 2014
ver buiten haar eigen expertise, toen zij
het voormalig cruiseschip kocht om te
verhuren voor feesten en partijen in een
poging het nabijgelegen Katendrecht uit
het slop te trekken. Door voor Woonbron onverwachte renovatiekosten werd
het project een drama, resulterend in
een verlies van 230 miljoen euro en een
parlementaire enquête. Het schip werd
verkocht aan een particulier bedrijf. De
moraal van het verhaal? Barendse: “We
moeten als overheid geen dingen doen
waar we geen verstand van hebben of het

bestaande zo slecht onderhouden dat
het verkrot zodat we moeten slopen en
opnieuw bouwen.” Het goede nieuws is
dat Katendrecht inmiddels floreert en het
ss Rotterdam ligt er behoorlijk magnifiek
bij.
Wiens portemonnee?
Ronald Blok sloot de opening af
met de vraag aan Barendse wie de grote
voortrekker gaat worden van de overheid
in het meegaan met de technologische
ontwikkelingen. “Wordt dat VenJ of wordt
het de portemonnee van het ministerie
van Financiën?” Barendse maakte geen
keuze, maar antwoordde: “De overheid
geeft jaarlijks miljarden uit aan ICT.
‘Collectief’ hoeft niet gelijk te betekenen
dat we centraliseren of bundelen, maar
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laten we gezamenlijk eens vinden dat we
tien procent gaan besparen. Dan hebben we alvast honderden miljoenen aan
gevonden geld.”
Data Jeugdzorg
Aan de hand van het motto ‘een kijkje
in de kombuis’ presenteerde de Raad voor
de Kinderbescherming in een stampvol
Honolulu hun experimenten met (big)
data in de jeugdzorg. Met de bouw en
verfijning van datamodellen hopen ze via
data-analyse nieuwe inzichten te krijgen
op het gebied van seksueel misbruik.
Concreet hoopt men een ICT-systeem te
ontwikkelen dat op basis van tekstanalyse herkent of er sprake is van seksueel
misbruik is of niet. Getrainde professionals weten waar zij op moeten letten,
maar is er meer te leren met nog meer
data? Het verhaal werd gehouden door
Jannie Busschers, informatiemanager bij
de Raad voor de Kinderbescherming en
Remco Boersma, projectleider Living Labs
bij VenJ.
De Raad voor de Kinderbescherming
opereert in een zogenoemd compe-

vertelden het systeem welke cases positief waren en welke negatief. Vervolgens
werden alle woorden geïnventariseerd
die in alle rapporten zijn gebruikt, met
het doel ze te ‘minen’. De overduidelijke
triggers zoals ‘kindermishandeling’ en
‘seks’ sloten we uit.” Wat overblijft is een
bak met tweeduizend woorden, die als
ze in bepaalde combinaties voorkomen,
iets zeggen over de kans dat misbruik is
voorgekomen. Woorden als ‘brandstichting’ en ‘dierenmishandeling’ zijn voor
professionals een rood vlaggetje. Busschers: “Wij willen dat het systeem daar
zelf achter komt en dat het weet in welke
combinatie woorden van waarde zijn.”
Geen tik op de vingers
Het datamodel wordt vervolgens
getest op de resterende 40.000 afgeronde rapporten. “Wat we hopen is dat we
de twijfelgevallen boven tafel halen, waar
misbruik niet met zekerheid kon worden
vastgesteld of ontkent. Die hopen we te
laten valideren door professionals.” Volgens Busscher wordt het echt interessant
wanneer systeem en professionals van
mening verschillen. En waar zit dat dan

Ook lezen niet alle professionals
alle rapporten, maar kijken ze vooral
naar de laatste gegevens
tentienetwerk, waarin het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) en de politie
hun expertise en aanwezige platformen
ter beschikking stellen. Voor dit experiment heeft NFI 80.000 afgeronde zaken
kindermishandeling omgezet van platte
tekst naar geanonimiseerde data. Van die
zaken is in sommige gevallen sprake van
seksueel misbruik, in sommige niet. De
helft van alle rapporten werd gebruikt om
het systeem te trainen. Busschers: “Wij
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in? “De zaken waar we nu in gezocht hebben, kregen van professionals een vinkje
‘ja’ of ‘nee’. Misschien is het vinkje het
probleem, durft niet iedereen een zaak
als seksueel misbruik te labelen. De cultuur van medewerkers speelt dus ook een
grote rol. Ook lezen niet alle professionals alle rapporten, maar kijken ze vooral
naar de laatste gegevens. Software ‘leest’
wel alle rapporten. Het doel is uiteraard
niet om professionals op de vingers te

tikken, maar om beter te worden in het
beschermen van kinderen. Het experiment loopt vooralsnog alleen met interne
data en dat is al tijdrovend genoeg.
“Stap twee kan zijn dat we naar externe
bronnen gaan kijken, naar meldingen die
elders zijn gedaan. Wellicht kunnen we
dan al eerder rode vlaggetjes gaan zetten”, aldus Busscher.

beperkte middelen. Van der Kroft gaf een
voorbeeld voor de hoofdlijn ‘wij zijn open
en transparant’. “Je kunt natuurlijk niet
alles actief naar buiten brengen, maar
wat deel je wel? Wat ontvangen wij van
de burger en wat deel je met elkaar?” En:
“Wij moeten in het kwadraat sneller. Wij
zoeken mensen met de voet op het gaspedaal en niet op de rem.

I-Strategie VenJ en het Informatieplan 2017
VenJ presenteerde in de zomer van
2016 haar Informatiestrategie 20172022 en tijdens de iTour 2017 kwam daar
het opvolgende informatieplan bij; het
wordt ieder jaar bijgesteld op basis van
actuele informatie. Ronald Barendse
en portfoliomanager Richard van der
Kroft wijdden twee keer een sessie aan
het Informatieplan 2017. Barendse: “ICT
heeft de enorme kracht alles wat we met
de hand doen te ‘elektrocuteren’. De
I-Strategie VenJ gaat over hoe we die
kracht kunnen benutten en wat de prioriteiten zijn.” Het publiek werd gevraagd
naar hun mening en ervaringen. De zes
hoofdlijnen zijn: het centraal stellen
van informatie (met onder andere de
informatierotonde), investeren in uitwisselbaarheid, openheid en transparantie
waar mogelijk, zorgen voor veiligheid
waar dat moet, innoveren en - tot slot
- de basis op orde brengen en houden.
Binnen die hoofdlijnen zijn er nogal wat
aandachtsgebieden, zoals open data,
de aanpak van legacy, cybersecurity en
de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De CIO-Raad VenJ kende 21 zaken een
prioriteit toe op de as risico-belang voor
organisatie.

De politiemobiel
Voor een luchtig intermezzo stond
op de kade het Mobiele Media Lab van
de politie #MML, waar Ed Sabel, adviseur
Innovatie en Burgerpanels bij de politie,
een rondleiding gaf in digitale com-

In deze interactieve sessie werd
vooral gesproken over de toenemende
versnelling, de verschuivingen in de
relatie tussen de overheid en de samenleving en de zware taak van innoveren met

recht, Lelystad en de jeugdinrichting in
Nijmegen.
De wereld in de penitentiaire inrichting is er een van papier. Ieder verzoek
van een justitiabele wordt vergezeld door
papier: een bezoek aan de kapper, een
bezoek van de pastoor, een verzoek aan
de medische dienst. En ook de antwoorden komen terug op papier; en tussen
vraag en antwoord zit lijdzaam wachten.
Dergelijke papierstromen – nietjes en
lijsten incluis - zijn uit de tijd en gevoelig voor fouten. Ze leggen ook een grote
administratieve last bij de PI-medewerkers. Het is uit die wereld dat de roep

Justitiabelen krijgen een eigen
wifi-netwerk dat volledig afgeschermd is
van de buitenwereld
municatie. De vrachtwagen wordt onder
andere gebruikt om in het land campagnes te toetsen aan de doelgroep, en om
de effectiviteit van apps en specifieke
social media te onderzoeken. “We kunnen
nog wel vijf van deze trucks gebruiken”,
zei een enthousiaste Sabel.
Zelfbediening voor Justitiabelen
Het was een lastige ochtend voor Rob
Janssen toen hij een jaar geleden de digitale kranten opensloeg. Zijn project Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ) bleek door
vele media te zijn samengevat als ‘een
iPad voor iedere boef’. Het liefst wilde hij
van de daken schreeuwen dat ZBJ over
zelfredzaamheid gaat en veel meer is dan
een ‘tablet in de bak’, maar hij besloot
niet te reageren en door te gaan met het
werk. Na deze zomer start de eerste echte
pilot met tablets voor medewerkers van
de penitentiaire inrichtingen in Dord-
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om grotere zelfredzaamheid kwam, zei
Janssen. “Niet uit de politiek, niet uit de
ICT, maar uit de PI’s zelf. Sommige zaken
zijn alleen nog maar online te regelen,
denk aan Belastingdienst, UWV, woningbouw. Allemaal zaken die nodig zijn voor
terugkeer in de samenleving. Wanneer
justitiabelen dit zelf kunnen regelen,
betekent dat een verlichting van de administratieve last voor PI-medewerkers.”
Een interessant gevolg is dat hun rol
daarmee zal verschuiven en er naar verwachting meer ruimte en tijd komt om op
een andere manier met justitiabelen om
te gaan. Het motto van de PI is ‘Binnen
beginnen om buiten te blijven’. Dit kan
deels een middel zijn. En in tegenstelling tot briefjes zijn digitale verzoeken
te traceren en te meten. “Een aanvraag
zou een mooie aanleiding kunnen zijn
voor een PI-medewerker om een gesprek
aan te gaan. Bijvoorbeeld wanneer drie

keer achter elkaar om een arts of imam
is gevraagd. Dat moeten mensen dan wel
kunnen en durven uitvragen.”
Digitaal uitbreken
PI-medewerkers en justitiabelen krijgen twee verschillende tablets. Justitiabelen krijgen een eigen wifi-netwerk dat
volledig afgeschermd is van de buitenwereld. Op hun apparaat kunnen ze straks
kiezen uit ongeveer twaalf apps. Dat zijn
blokjes functionaliteit die per gebruiker
kunnen worden ingesteld. Denk aan telefonie, winkelen, een agenda, een e-boeklezer, een aanvragen-app en een vertaler.
“Of ze het apparaat heel gaan houden?
Wij denken van wel, want stuk betekent
geen nieuwe en dan missen ze echt iets.”
Erg belangrijk is uiteraard de beveiliging.
Wanneer iemand digitaal probeert in of
uit te breken, moet ergens een alarm af
gaan. “Mensen die binnen zitten hebben de motivatie, de tijd en soms ook
de knowhow om de boel te hacken. Als
dat gebeurt, moet er zo snel mogelijk op
gereageerd worden.”
Het hele project vergt moed, geeft
Janssen toe. “We gaan iets doen dat er
nog niet is. We gaan een hele grote groep
gebruikers aansluiten die dat nog niet is.
Eerst piloten en ervaren.”
Trotse directeur
In de plenaire afsluiting van de dag
vroeg dagvoorzitter Ronald Blok wat
Emine Özyenici van de dag vond. De
directeur Informatisering en Inkoop antwoordde dat ze vooral trots was. “Trots op
de organisatie, de sprekers, deelnemers
en begeleiders. Omdat het uiteindelijk
allemaal draait om mensen. Techniek is
niets zonder mensen.” Wat zij tijdens de
iTour ook veel had gehoord was de noodzaak af en toe stil te staan en ‘niet alleen
met de waan van de dag bezig te zijn’”.
Bespreekbaar maken dat niet iedereen
klaar is voor de toekomst en juist “uit die
wrijving komen oplossingen tot stand.”
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ABDTOPConsult bracht
een quick scan uit over
de Wet open overheid
(Woo). De conclusie was
somber. Invoering van
de Woo zou leiden tot
jaarlijkse kosten van
meer dan een miljard
euro en de inzet van vele
duizenden extra fte’s.
Maar klopt dat wel?
Guido Enthoven,
oprichter van
het Instituut
Maatschappelijke
Innovatie, neemt
aan de hand van
vijf pittige stellingen
de impactanalyse
onder de loep.

Door Guido Enthoven
Beeld Dreamstime
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Wet open overheid

Verzet uit de

Op 9 mei 1975 kwam het ontwerp opnieuw aan de orde in
de ministerraad. Over de inbreng van minister Van Agt over het
wetsontwerp werd onder meer genotuleerd: ‘Ten aanzien van
het recht op informatie vreest spreker dat een overbelasting van
het ambtelijk apparaat en de bewindslieden het gevolg zal zijn.’
Uiteindelijk verdedigde premier Den Uyl het wetsontwerp met
succes in de Tweede Kamer. ‘Het bestuur verliest daarmee zijn
informatiemonopolie.’ Het wetsontwerp werd in februari 1977
in de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen.
Zijn opvolger Van Agt gaf later toe dat hij de Wob vervolgens
‘met lange tanden’ aan de Eerste Kamer had aangeboden. De
invoering van de Wob vond uiteindelijk plaats in 1980, met een
beperkte herziening in 1992.
Nota bene: verschillende evaluatiecommissies hebben

achterkamer

sindsdien geconstateerd dat de gevreesde overbelasting
van het ambtelijk apparaat zich in de praktijk niet heeft
voorgedaan.

2

1

De impactanalyse miskent de lessen van de geschiedenis
Enig historisch bewustzijn kan soms behulpzaam zijn om zaken in een
breder perspectief te plaatsen. Ook de huidige Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) kwam met de grootst mogelijke moeite tot stand. Het wetgevingsproces besloeg meer dan tien jaar, totdat de wet uiteindelijk in 1980 werd ingevoerd. Barend Biesheuvel verzuchtte in een terugblik op zijn premierschap:
‘Wat ik in twee jaar heb ervaren aan weerstanden uit ambtelijke kring; dat was
formidabel.’ En volgens voormalig RVD-directeur Gijs van der Wiel hebben
de departementen op alle mogelijke fronten spoken gezien waar het ging
om invoering van de Wob. ‘Je kreeg nota’s en schetsen dat er op ieder depar-

tement wel 50 man extra personeel bij moest komen. Op iedere
afdeling moest wel iemand komen te zitten die inlichtingen kon
verschaffen.’
Ook in de ministerraad zijn harde noten gekraakt over het
thema. Premier Den Uyl stelde: ‘De vierde macht is een werkelijkheid; de macht van het ambtenarenkorps is groot. Door een
grotere openbaarheid is de werkelijke invloed van de ambtenaar
verifieerbaar en te controleren.’ (MR, 26 augustus 1974).
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De impactanalyse, één grote oefening in navelstaren
Men heeft ervoor gekozen om uitsluitend ambtenaren
te horen plus een aantal verklaarde tegenstanders van de Wet
open overheid, zoals VNG en VNO-NCW. Er is bewust voor gekozen om geen andere betrokkenen te bevragen die voorstander
zijn van de Woo, zoals onderzoeksjournalisten of de Open State
Foundation, terwijl daar wel degelijk relevante kennis en ervaring zit. Topambtenaren bevroegen andere ambtenaren over
hun mening en inschatting. In zekere zin is hier de kalkoen
bevraagd over het kerstmenu. Er is uitsluitend gekeken naar
de effecten die de Woo op de overheid zal hebben. Maar de Wet
open overheid is er voor de burger en de samenleving, precies
waar de overheid voor ‘dient’. Geen woord wordt gewijd aan
de maatschappelijke impact; aan de voordelen van openbaarheid; aan de reinigende werking van openbaarheid; aan de
vele voorbeelden waarbij via openbaarheid misstanden aan de
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kaak werden gesteld; aan de voorbeelden waarbij via openbaarheid
verspilling van belastinggeld werd aangetoond; aan het belang van
transparantie in een democratie. Aan het belang van Open Overheid wijdt het kabinet mooie woorden, maar het Actieprogramma
Open Overheid moet het doen met de spreekwoordelijke ‘anderhalve man en een paardenkop’ en een budget dat in geen enkele
verhouding staat tot de geformuleerde ambities.
Hieronder enkele voorbeelden van zaken die de overheid niet
openbaar wilde maken (kst. 30214):
• Politieprestatiecontracten;
• ingrepen door de overheden in onderzoeksrapporten alvorens ze
verschijnen;
• overheidscontracten met private bedrijven als Ballast, KPMG of
Pink;
• rechtmatigheidsonderzoeken naar de jaarrekeningen van bijvoorbeeld gemeenten;
• aanbestedingen van bijvoorbeeld de Noord-Zuid-lijn;
• documenten nodig voor een reconstructie van de verzelfstandiging van het ABP;
• ziekenhuisinfecties en andere kwaliteitsindicatoren in de
zorgsector;
• hygiëne in slagerijen;
• gifstoffen in voedsel.
De Wet open overheid is er om burgers meer inzicht te geven in
wat de overheid doet met hun belastinggeld. Een impactanalyse
die geen oog heeft voor de maatschappelijke baten en die alleen
maar gericht is op het uitvergroten van de bureaucratische bezwaren is weinig geloofwaardig.
Nu is het kleuren, selecteren, uitvergroten of weglaten van
informatie een bekend fenomeen dat veelvuldig wordt toegepast in
de bureaucratie. Professor Mirko Noordegraaf concludeerde eerder
dat de belangrijkste rationaliteit van topambtenaren gelegen is
in ‘het uit de wind houden van de minister’. Ook professor Rudy
Andeweg stelt dat de informatievoorziening van het kabinet aan
de Kamer zelden evenwichtig is. Informatie die een kabinetsstandpunt zou kunnen verzwakken, wordt volgens hem bij voorkeur niet
aan de Kamer verstrekt: ‘Kritische rapporten van onderzoeksbureaus
verdwijnen in een bureaula of worden in de vorm van een eenzijdige
samenvatting aan de Kamer gestuurd.’ Deze impactanalyse is doordrenkt van gekleurde informatie. De politieke bezwaren van de
tegenstanders van de Woo krijgen alle ruimte; de argumenten van
voorstanders worden gemarginaliseerd of domweg genegeerd.
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Afhandeling van
een Wob-verzoek
kost in Nederland
het vijfvoudige ten
opzichte van de
omringende landen

5

3

Het échte probleem wordt niet besproken
De afgelopen decennia hebben ruim 30 parlementaire enquêtes en onderzoeken plaatsgevonden. In ongeveer de helft van de
gevallen werd geconstateerd dat het parlement niet adequaat is
geïnformeerd. ‘De overheid heeft haar documentaire informatievoorziening niet op orde. De commissie heeft informatie regelmatig
ontijdig, incompleet en in sommige gevallen zelfs incorrect ontvangen. Departementen hebben hun (digitale) archieven niet op
orde (…) en het is op z’n zachtst gezegd opvallend dat in sommige
gevoelige kwesties er zelfs helemaal geen documentatie voorhanden
is (Commissie Elias). Afhandeling van een Wob-verzoek kost in
Nederland het vijfvoudige ten opzichte van de omringende landen;
wat toch echt voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan het
gebrekkige informatiebeheer. Het informatieregister uit de Wet
open overheid kan een opstap zijn om ook het intern beheer beter
op orde te krijgen. De impactanalyse wimpelt dat weg.

4

Informatieregister wordt een karikatuur
De opstellers van de impactanalyse kiezen bewust voor
een formeel-juridische interpretatie van de toepassing van het
informatieregister. Daarin zouden alle e-mails en alle brieven van
bijvoorbeeld de Belastingdienst opgenomen moeten worden. ‘Die
interpretatie is in hoge mate bepalend voor de uitkomsten van onze
quick scan.’ Ze constateren tegelijkertijd dat de indieners een
andere bedoeling en uitwerking voor ogen hebben, maar trekken daaruit geen consequenties. Ze negeren daarmee het feit dat
deze bedoeling van de indieners, zoals blijkt uit de parlementaire
geschiedenis, een belangrijke rol speelt bij de implementatie van

de wet en de toekomstige rechterlijke oordeelsvorming daarover. Brieven van de Belastingdienst zullen niet opgenomen
worden in het informatieregister. De indieners willen koersen op een geleidelijke invoering van het informatieregister
waarbij aangesloten wordt bij - om andere redenen noodzakelijke - vernieuwingsoperaties op het gebied van ICT. Zie het
Digitaal Stelsel Omgevingswet dat feitelijk een opstap is naar
een Informatieregister op ruimtelijk gebied. De minister van
BZK en de uitvoerders hadden de opdracht aldus kunnen inzetten: ‘Maak een impactanalyse van de huidige Woo die recht doet
aan de brede steun van de Tweede Kamer voor dit wetsontwerp,
die de maatschappelijke baten van meer openbaarheid maximaliseert en tegelijkertijd de invoeringskosten van deze wet zoveel
mogelijk beperkt.’ De opdrachtgever en de uitvoerders van deze
impactanalyse hebben er echter voor gekozen de opdracht
zo negatief mogelijk te interpreteren: ‘Maak een impactanalyse van een strikt formeel-juridische interpretatie van de Woo,
waarbij de reikwijdte, de bezwaren en kosten maximaal uitvergroot worden.’ In andere landen noemen ze dit ‘contempt of
parliament’.
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 iskenning van belang van wettelijke verankering
m
De auteurs betwijfelen of het wetgevingsinstrument in
deze fase het geschikte instrument is. ‘Een weloverwogen
aanpak waarbij met behulp van pilots en concrete maatregelen
stapsgewijs wordt verkend wat mogelijk is en wat toegevoegde
waarde heeft.’
Op het eerste gezicht lijkt een dergelijke aanbeveling
interessant, zoals het rapport ook verder nog enkele zinvolle
overwegingen bevat. Daarbij is het wel goed te beseffen dat
dit bezwaar ook in 1972 aangevoerd werd tegen de huidige
Wob door betrokken topambtenaar Van Duyne: ‘Zonder wet
kan men zelfs beter experimenteren, van de ervaringen leren en
de resultaten vastleggen in interne instructies.’ De ambtenaren
van ABDTOPConsult zouden 45 jaar later echter beter kunnen
weten. Deze aanbeveling negeert het feit dat een Wet open
overheid een noodzakelijke wettelijke stok achter de deur is
voor het in gang zetten van deze ontwikkelingen. Noodzakelijk omdat alle indringende rapporten, adviezen, conclusies
en aanbevelingen uit Parlementaire Enquêtecommissies, de
Algemene Rekenkamer, de Raad voor het openbaar bestuur,
het Nationaal Archief en de Erfgoedinspectie van de afgelopen
25 jaar, niet tot betekenisvolle verbeteringen op het gebied
van transparantie en informatiebeheer hebben geleid.
Telkens een nieuw advies, telkens een nieuw Kamerdebat,
telkens een regering die beterschap belooft en toezeggingen
doet. Er is genoeg verkend en geconcludeerd. Eigenlijk ontbreken er in deze conclusie maar twee begrippen: wetgeving en
werken. ‘Een weloverwogen aanpak waarbij met behulp van wetgeving, pilots en concrete maatregelen stapsgewijs wordt gewerkt
aan wat mogelijk is en wat toegevoegde waarde heeft.’ Dat zou
een geloofwaardiger conclusie zijn.
Ten slotte: vlak na de instemming van de Tweede Kamer
voorspelde Vrij Nederland dat alle tegenkrachten tegen de
Wet open overheid gemobiliseerd zouden worden. Dat is nu
gebeurd. Het is aan de Eerste Kamer om tot een passend oordeel te komen.

Mr. dr. Guido Enthoven is oprichter van het Instituut Maatschappelijke Innovatie. Hij promoveerde in 2011 op het proefschrift
‘Hoe vertellen we het de Kamer’, over de informatierelatie tussen
regering en parlement.
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Data als brandstof voor de overheid van overmorgen

B

Volgens het rapport ‘Maak Waar’ van de Studiegroep
Informatiesamenleving en Overheid, kunnen overheden en publieke
uitvoeringsorganisaties baat hebben bij het versnellen van
digitalisering door nieuwe technieken en innovaties.
François Vis en Giulietta Marani over de
impact hiervan op de overheid
van overmorgen.

meer leeftijd en inkomen recht heeft op
bepaalde voorzieningen, zonder dat daarbij de daadwerkelijke
brondata uitgewisseld
hoeven worden. Een dergelijk
systeem zou dan al uit de voeten kunnen
met valideerbaar betrouwbare antwoorden als ‘deze persoon is ouder dan 18 en
verdient minder dan 50.000’. Dus zonder
dat brondata als geboortedatum of exact
inkomen uitgewisseld hoeven te worden.”

Dit soort
systemen
zouden ook
goed toegepast
kunnen worden bij
inspectiediensten.
Ook in de dienstverlening van de overheid aan
burgers en ondernemers kan
nog veel worden verbeterd door slimme
inzet van data om beter aan te sluiten
bij behoeften en verwachtingen in de
samenleving.”

Anders werken en denken
Anders kijken naar de verhouding tussen overheid en maatschappij, vraagt om
een andere manier van denken en werken
binnen die overheid. Giulietta Marani,
adviseur in het team productontwikkeling en relatiemanager bij ICTU, is ervan
overtuigd dat overheden daar klaar voor
zijn, en bereid zijn om de eerste stappen te zetten. “Wij zien dat overheden de
mogelijkheden en kansen willen verkennen die nieuwe technologieën bieden. Als
ICTU willen we hen hierbij helpen en verbinden met andere overheden, marktpartijen en kennisinstituten. Bijvoorbeeld
als het gaat om vragen als: ‘Hoe kunnen
wij aan de slag met blockchain binnen
onze organisatie?’ Ook voor ons zal het af
en toe zoeken zijn, want ook wij kunnen
nog niet alle mogelijkheden en impact
overzien. Maar dat betekent niet dat je nu
niets kunt doen.”

lockchain, big
data, kunstmatige intelligentie, Internet of Things,
robotica: stuk voor stuk technologische
ontwikkelingen die snel aan invloed winnen. Rode draad in al die ontwikkelingen
is dat het om data draait. “Als je bedenkt
dat veel van onze overheden datagedreven organisaties zijn, dan is het logisch
dat deze technologieën grote impact
gaan hebben op de bedrijfsvoering en de
werking van overheden”, aldus François
Vis, hoofd productontwikkeling bij ICTU.
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De impact en relevantie van deze
ontwikkelingen worden beïnvloed en versterkt door de manier waarop de verschillende innovaties zich tot elkaar verhouden. “Big data is niet alleen een nieuwe
manier van statistiek bedrijven, maar ook
de brandstof voor kunstmatige intelligentie. En het zorgt er ook voor dat het
Internet of Things goed kan werken. Als
je op deze manier kijkt naar al die technologische ontwikkelingen, dan ontstaat
er een beeld van hoe de overheid op een
geheel andere manier kan gaan werken.
Zo gebruikt de Amsterdamse politie data
om woninginbraken te voorspellen. Het
slimme systeem zou zo’n 40 procent van
de woninginbraken correct voorspellen.

Regie bij burger
“Met nieuwe technologieën kunnen
we misschien betere en transparantere
oplossingen bieden voor vraagstukken
zoals privacy, waarbij je meer van de
regie op data teruglegt bij de burger en
tegelijkertijd bijdraagt aan vertrouwen
en een veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling. Dat is een grote stap”,
aldus Vis. “Met blockchaintechnologie is
het bijvoorbeeld voor overheden mogelijk
om met zekerheid te kunnen vaststellen of een burger op basis van onder

Discipl
Om overheden te ondersteunen bij
vragen en oplossingen heeft ICTU medio
april Discipl (DIStributed Collaborative
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Information Platform) gelanceerd. Vis:
“In de eerste plaats is dit een community,
een digitale plek waar wij met andere
overheden, kennisinstituten en marktpartijen, kennis en kunde willen delen.
Daarnaast willen wij met Discipl een
start maken met een technisch platform
waarop we toepassingen ontwikkelen
voor activiteiten die overheden uitvoeren. Transparantie en open source spelen
daarin een belangrijke rol, want zowel
de code als ook de eindproducten willen
we delen met de community. Verder moet
Discipl de stip aan de horizon voor een
overheid van overmorgen beter zichtbaar maken. Als ICTU kunnen wij dat niet
alleen. Daarvoor heb je de kennis en wijsheid van de community nodig, mensen
die er dagelijks mee werken. Zoals de
medewerker van het Kadaster die zegt
wat hij vindt van nieuwe technologieën,
of de man of vrouw van de Belastingdienst.” Marani: “We verkennen via experimenten hoe optimaal gebruik te maken
van nieuwe technologische ontwikkelingen binnen de overheid. Met Discipl
nodigen we mensen uit om ons daarbij
te helpen en hierin samen met ons op te
trekken. Vooral door ermee aan de slag te
gaan: door samen doen en ondervinden.”

Kennisplatform
Big Data
Data is belangrijk kapitaal,
ook bij de overheid, en verdient
daarom de hoogste aandacht.
Voor de overheid wordt het steeds
belangrijker om kennis te hebben
en te delen over hoe gebruik van
data kan worden ingezet en om
databeleid of datagovernance in te
richten.
Kennisuitwisseling van dataexperts binnen de overheid kan
daarbij helpen. ICTU organiseert
via een Kennisplatform Big Data
de uitwisseling van dergelijke
ervaringen.
Meer informatie over het Kennisplatform Big Data? Stuur een bericht
naar kennisplatform@ictu.nl.

Wilt u meer weten over Discipl of
deelnemen in een verkenning? Neem dan
contact op met françois.vis@ictu.nl of
giulietta.marani@ictu.nl. Voor meer informatie over gebruik van data in de overheid,
neem contact op met louise.jong@ictu.nl
of kijk op ictu.nl.
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Doe het optimaal
digitaal
User experience, citizens experience,
gedragspsychologie: kennisgebieden
die kunnen helpen om de digitale
overheid vorm te geven voor burgers
en bedrijven. Optimaal Digitaal
biedt deze kennis gebundeld en
toegankelijk aan.

DATAGESTUURDE
BESLUITVORMING
GEBRUIK LOCATIE INTELLIGENTIE
Je hebt real-time antwoorden nodig om slimme
beslissingen te nemen. Mensen verwerken visuele
gegevens 60.000x sneller waardoor ze situaties en
trends snel kunnen begrijpen en analyseren. Wij helpen
je om satelliet- en sensorinformatie te vertalen naar
bruikbare informatie. We verbinden locatie intelligentie met
organisatorische informatie & analyses en presenteren
deze in dynamische dashboards voor besluitvorming.

VERKORT DE TIJD TUSSEN
WAARNEMING EN ACTIE.

U

it onderzoeken naar barrières voor burgers en
bedrijven om aan te kunnen sluiten bij de digitale
overheid, blijkt dat het merendeel daarvan generiek van
karakter is. Oplossingen om die barrières te doorbreken en
de kennis daarover zijn dus voor álle overheidsorganisaties
van belang. Het project Optimaal Digitaal probeert daar
overzicht en inzicht in de bieden.
Optimaal Digitaal is een initiatief van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie
van Economische Zaken en onderdeel van het Programma
Digitaal 2017. Het initiatief komt voort uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II en het project Massaal Digitaal dat in 2013 is gestart.
Doel is een betere overheidsdienstverlening. Om dat
te bereiken worden overheidsbreed ervaringen en kennis
gedeeld en wordt er meer verbinding aangebracht tussen
al die overheidsprofessionals die werken aan het verbeteren van digitale dienstverlening. Optimaal Digitaal is ook
een instrument dat in het kader van Gebruiker Centraal is
ontwikkeld, de community die in haar manifest aandacht
vraagt voor vijf ontwerpprincipes bij onlinedienstverlening.
Gebruiker Centraal organiseert op 5 september het Maak Het
Bruikbaar Festival voor professionals. En op 6 september
komen ervaringen van die dag terug op het Mensen Centraal
Congres (zie elders in dit magazine).
Frits Warnar is programmamanager van Digitaal 2017:

imagem.nl
info@imagem.nl
© 2017 IMAGEM en/of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
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”De Nederlandse overheidsorganisaties presteren
heel behoorlijk, ook in vergelijking met andere landen.
Toch is er nog veel te verbeteren. Digitalisering kan daar
zeker aan bijdragen, maar het is cruciaal om het perspectief
van burgers en bedrijven centraal te stellen. De tools van
Optimaal Digitaal kunnen daaraan bijdragen.”
De basis van Optimaal Digitaal bestaat uit ‘digitale
kaartjes’, met tips die kunnen helpen op weg naar een verdere digitalisering van overheidsdienstverlening.
Twee recente tips op Optimaaldigitaal.nl:
Tip 83: Begin waar de energie zit
Als je een innovatietraject wilt opstarten, begin dan
waar de energie zit. Zoek collega’s of bestuurders op die dat
project ook belangrijk vinden en enthousiast mee willen
doen. Ga met hen van start. Overtuig vervolgens de anderen
met jullie resultaten.
Tip 86: Focus op totale dienstverlening
Beschouw je dienstverlening als een geheel. Kijk daarbij
vanuit het proces van de klant en pas daar bijvoorbeeld je
kanaalkeuze op aan. Soms kan het helemaal digitaal, soms
is inzet van een ander kanaal of een combinatie effectiever.
Deze verschillende kanalen moeten dan wel goed op orde
zijn en naadloos aansluiten. Zorg verder dat de klant geen
last heeft van versnippering of ‘hobbels’ binnen je organisatie. Voor hem of haar moet het afnemen van de dienst een
vloeiend, éénduidig en efficiënt traject zijn.
Kijk op optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl
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Ambtenaar 2.0

Wilt u even tekenen?
Online val je zonder
plaatje of video niet meer
op. Algoritmes plaatsen
berichten met visuals
nu eenmaal hoger op
de tijdlijn. Maar ook in
de vergaderzaal neemt
visueel communiceren een
hoge vlucht. Steeds vaker
via

Door Tim Aarts
Beeld Meysa Boers
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V

isual notes is een visualisatiemethode en een
werkvorm. Het helpt om verhalen en concepten te
verduidelijken en ondersteunt het (besluitvormings)proces.
Het idee is simpel: je maakt aantekeningen in de vorm van
een illustratie. Visual notes is dus een vorm van notuleren,
maar dan veelzijdiger. Er zijn al voorbeelden te vinden van
geïllustreerde samenvattingen van conferenties en beleidsdocumenten. In de gemeente Raalte willen ze zelfs een raadsvoorstel begeleiden met een visual note. Visual notes is geen
100 procent vervanging van tekst, maar de inzet ervan
zorgt ervoor dat inhoud wordt verhelderd en informatie
langer beklijft.
Iedereen kan tekenen
Dat beelden meer zeggen dan duizend woorden is een cliché en dus waar.
Toch zetten we onze tekenvaardigheden maar weinig in. Terwijl in iedere vergaderruimte tekenmaterialen te vinden zijn. In principe kan iedereen meteen
beginnen. Bijvoorbeeld door op een flip-over te tekenen in plaats van een
laptop te pakken en informatie uit te tikken. Dit zal eerst wat ongemakkelijk
voelen, maar de voordelen worden snel zichtbaar. Mensen gaan vragen stellen over de tekening. Hoe visualiseer je bijvoorbeeld ‘samenwerken’? Waar de
een kiest voor twee schuddende handen, zal een ander misschien een harkje
tekenen. Dit leidt automatisch tot een gesprek over het concept en dus tot
een discussie over aannames die wij doen bij een concept. Zo creëer je samen
een beeld, een gedeeld concept.
In Leiden werkt het
Ceryl de Heer is bij de gemeente Leiden al tijden geleden aan de slag
gegaan met visual notes. Ze haast zich te zeggen dat je geen tekentalent hoeft
te hebben: “Je hoeft geen tekenaar te zijn, al maakt dat het natuurlijk wel
makkelijker. Vooral woorden die jargon zijn of nogal conceptueel, teken je niet
zomaar even. Door vooraf een aantal concepten te googelen deed ik inspiratie
op.”
Eenmaal aan de slag, merkte De Heer dat mensen makkelijker gingen praten over het te bespreken onderwerp. Door de beelden bleef haar verhaal beter
hangen. “Dat blijkt ook uit het feit dat bepaalde beelden na een paar jaar nog
hergebruikt worden in de organisatie. Door ‘oude’ illustraties te gebruiken,
geef je meteen context en een herkenbare rode draad aan in nieuwe stukken. Hoe vaak zie je dat bij tekstverslagen?” De Heer geeft aan dat er nog iets

anders gebeurde: “Via ons intranet was over een bepaald project
in getekende vorm gecommuniceerd. Ik had alleen voor de toelichting aan de directie een aantal exemplaren uitgeprint. Maar
kort na de presentatie zag ik de tekeningen overal in de gangen
hangen! Het verhaal in deze vorm sprak aan en werd gedeeld.
Visual notes zorgde zo voor meer discussie, meer plezier én voor
het beklijven van de informatie.”
Niet voor iedereen
Een valkuil bij de inzet van visual notes is dat het verleidelijk kan zijn om toch op tekst terug te vallen. Woorden geven
soms net even meer context dan alleen een
tekening, en we zijn nu eenmaal gewend
aan het geschreven woord. Dit kun je
visueel oplossen door steekwoorden
op te nemen in de illustratie. Visual
notes maakt gebruik van vormen, tekst,
kaders, figuren, iconen en metaforen. Dat vergt oefening, maar alleen al
verschillende lettergroottes en lettertypes zorgen snel voor een sterker visueel
effect. Alles om een zo duidelijk mogelijk
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plaatje te krijgen. En dat is volgens Ceryl de Heer meteen nog
een valkuil: “Als je aan tekeningen denkt, krijg je meteen zo’n
fantastische prent van een professional in je hoofd. Je weet dat
je dat zelf niet kunt, waardoor je terugvalt op het veilige schrijven van woorden. Toch is mijn ervaring dat de kwaliteit van
een tekening niet belangrijk is voor het doel. Uiteindelijk zorg
je met een illustratie voor veel meer interactie dan als je alleen
een gesprek voert. Door tijdens een bijeenkomst meerdere
zintuigen te prikkelen, zorg je voor een betere afstemming
van afspraken en voor een duidelijker beeld van wat er gedaan
moet worden of al gedaan is.”
Hoe leer je het?
Een korte zoekactie op Google levert al veel informatie op
over het starten met visual notes. Online zijn er vele cursussen
te vinden om visual notes te leren (soms heet het sketchnote).
Er zijn korte cursussen die gratis zijn en iets langere offlinecursussen. Daar leer je met basisvormen al snel een eenvoudige
tekening te maken. De volgende stap is de meer conceptuele
tekening. Met een beetje oefening tovert iedereen eenvoudige maar duidelijke tekeningen uit de pen. Het belangrijkste
advies blijft: probeer het uit en ervaar de effecten.
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‘Cybersecurity hoort op
de bestuurstafel’
Cybersecurity is ‘Chefsache’
stelde Rob Bertholee,
directeur-generaal
Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst, op 22
mei op het symposium in
Nieuwspoort dat iBestuur
samen met de Cyber Security
Raad organiseerde. Maar
als het onderwerp op de
bestuurstafel ligt, wat
kunnen bestuurders er dan
mee? Veel, zo bleek.
Marieke Vos

O

“

nze informatie toont een ronduit zorgelijk beeld van cyberdreigingen. Bestuurders hebben geen enkel excuus meer
om de digitale dreiging te onderschatten. Dit onderwerp hoort op
de bestuurstafel”, aldus Bertholee. Diverse sprekers schetsten een
alarmerend beeld van de dreigingen in cyberspace. Jaya Baloo, Chief
Information Security Officer bij KPN, nam de aanwezigen in sneltreinvaart mee langs de gevaren van internet. Zoals die van het Internet
of Things: “Alles wordt met elkaar verbonden. Maar als marketeers
zeggen dat een apparaat ‘smart’ is, dan moet u denken: ‘stupid’. De
beveiliging van veel van deze apparaten is onvoldoende. En door alles
met elkaar te verbinden vergroten we onze kwetsbaarheid enorm.”
Gerrit van der Burg, voorzitter College van procureurs-generaal,
benadrukte in zijn betoog dat volgens de wet elke organisatie zijn
verantwoordelijkheid moet nemen in cybersecurity. Die wettelijke
basis is omschreven in de handreiking ‘Zorgplichten’ die de Cyber
Security Raad onlangs uitbracht. “Over vijf jaar heeft vijftig procent
van onze criminaliteit een digitale component. Het strafrecht is geen
duizenddingendoekje waarmee je dit opdweilt, zeker niet als de kraan
wijd open staat. Iedereen moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen,
deugdelijke maatregelen treffen zodat het strafrecht een normatief
sluitstuk blijft op gedrag dat niet door de beugel kan.”
Leren van criminelen
Bestuurders kunnen volgens Inge Philips, director Deloitte Risk
Advisory en daarvoor werkzaam bij de politie, veel leren van criminele
organisaties. “Criminelen kennen bijna geen hiërarchische organisatiestructuren meer, want dat maakt je kwetsbaar. Ze zijn agile en
werken in netwerken, in tijdelijke teams met de specialisaties die voor
een specifieke klus nodig zijn. En ze zijn transparant naar elkaar, want
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symposium
leader cybersecurity CGI, raadt aan om in het inkoopproces
eisen te stellen aan hardware en software. En om dezelfde
eisen te stellen aan de partners in de keten. Hij wees op de
richtlijnen van het CIP, dat handreikingen geeft voor de ontwikkeling van veilige software.
Tien procent
In de discussie over cybersecurity komt herhaaldelijk een norm van tien procent voorbij: dat deel van het
IT-budget zou elke organisatie aan informatiebeveiliging
iBestuur organiseert symposia in Nieuwspoort. Hoogst actueel, kort maar
moeten uitgeven. Het cijfer wordt onder meer genoemd in
krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers.
het rapport dat Herna Verhagen, CEO van PostNL, schreef in
opdracht van de Cyber Security Raad. Tien procent lijkt veel,
Grip op cybersecurity
maar Bertholee merkte op dat “de kosten van het herstel na
Een middag over de stand van zaken in cybersecurity en wat u als
een cyberaanval bijna altijd hoger uitvallen dan de kosten
bestuurder concreet kunt doen om ‘cybersecure’ te zijn.
voor preventie”. Tijdens de paneldiscussie benoemde José
Lazeroms, lid raad van bestuur UWV, deze hoge kosten voor
De Cyber Security Raad en iBestuur organiseerden dit symposium in
cybersecurity: “Wij gaan die kant van tien procent wel op.
samenwerking met CGI, Deloitte en KPN
Een steeds groter deel van het budget gaat op aan informatiebeveiliging. Dat wringt met waartoe wij op aarde zijn:
dienstverlening. Ik vraag mij af hoe we dit gaan volhouden,
reputatie is alles. Je reputatie maakt immers of je wordt gevraagd in want dit gaat toenemen. En we moeten wel mee.”
een netwerk.” Deze principes zijn ook de principes van het internet,
Tijdens de paneldiscussie werd de Diginotar-affaire besproken.
aldus Philips. En daardoor leerzaam voor bestuurders die succesvol
Aart Jochem, Chief Information Security Officer bij PGGM en tijdens
en veilig in het internettijdperk willen opereren.
Diginotar hoofd Monitoring en Response bij het Nationaal Cyber
Security Center (NCSC), noemde het “de eerste en tot nu toe gelukDe overheid speelt als wetgever een belangrijke rol bij het veilikig enige nationale cybercrisis”. Maarten Hillenaar, tijdens de crisis
ger maken van de digitale wereld, benadrukten een aantal spreCIO Rijk, noemde de reactie op deze crisis “een goed voorbeeld van
kers. Bijvoorbeeld door af te dwingen dat leveranciers van hard- en
samenwerking”, onder meer met het NCSC. “We waren er op tijd bij,
software veilige producten leveren. Baloo noemde het onbegrijpewe zijn langs de rand van de afgrond gegaan.” Is het waarschijnlijk
lijk dat hard- en softwarefabrikanten niet hoeven te voldoen aan
dat er weer zo’n nationale crisis komt, vroeg Van den Heuvel. Hilde eisen van de Europese cybersecurityrichtlijn over netwerk- en
informatiebeveiliging van de Europese Unie, waarin andere sectoren lenaar: “Ik denk het wel. De problematiek wordt niet minder en het
tempo van ontwikkelingen en innovaties gaat omhoog. Als bestuurwel worden verplicht om hun verantwoordelijkheid in cybersecurity
ders moeten we echt zorgen dat we meekomen en dat we begrijpen
te nemen.
welke risico’s we lopen.”
“Een deel van de onveiligheid in het cyberdomein wordt veroorzaakt doordat de kwaliteit van hardware en software bedroevend is.
Dit is een verkorte versie van het verslag van het symposium. De volWat kan een bestuurder daar aan doen?” vroeg Elly van den Heuvel,
ledige versie vindt u op de iBestuur.nl.
secretaris van de Cyber Security Raad. Eelco Stofbergen, thought

verslag
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Sturen op visuele data

Eerst zien,
dan geloven

Van data naar
visuele content
De datavertalers van
Imagem zetten kennis en
informatie om in visuele content. Met name bij ruimtelijke
vraagstukken is visualisatie
een groot voordeel. Gebruikers
krijgen in een dashboard letterlijk zicht op relevante omstandigheden van een specifieke
locatie.
De datavertalers verbinden
informatiebronnen met elkaar
en maken slimme combinaties
van data. De locatie-intelligente dashboards van Imagem
bieden betrouwbare, actuele
informatie én creëren nieuwe
inzichten binnen een ruimtelijk
vraagstuk. De trends en ontwikkelingen die getoond worden,
vormen een stevige basis voor
beleids- en besluitvorming.

De overheid gebruikt data om beleid op af te stemmen, calamiteiten voor te zijn
of om beslissingen op te baseren. In Nijmegen, Almere en het Hoogheemraadschap van Delfland
bieden visuele data letterlijk zicht op het beleid.
Corry Daalhof

P

aul Geurts is Informatie Architect bij de gemeente Nijmegen. “We zijn twee jaar geleden gestart met het opzetten
van een programma om datagestuurd te werken. Dat kan omdat
we de afgelopen jaren onze data goed hebben opgebouwd.” In
Nijmegen worden data (nog) niet sec gebruikt als middel om
beslissingen te nemen. “We maken wel data-analyses en proberen die informatie te benutten in het beleid. Bijvoorbeeld een
voorspellende analyse over bijstandsfraude. Zo weten we beter
wat we nú moeten doen om erger te voorkomen. Beslissingen
nemen we op basis van data, professionaliteit en ervaring.”
Geurts stelt dat visualisatie van data prettig en vooral zeer
werkbaar is. “Grafieken en kaarten helpen om grote hoeveelheden data inzichtelijk te maken. Neem als voorbeeld de openbare ruimte. Data over klachten en de planning van onderhoud
tonen we op een kaart, waardoor we onze onderhoudsplanning
flexibeler kunnen inrichten.” Geurts raadt andere gemeenten
aan ook meer datagestuurd te gaan werken. “Data betekent
informatie en daarmee kan beleid beter afgestemd worden op
de werkelijkheid. In de ideale situatie vormt het beleid zich dan
naar de dagelijkse praktijk.”
Raad in beeld
Gerhard Dekker, manager onderzoek & statistiek in Almere
vertelt dat de gemeenteraad besloten heeft om meer informatiegestuurde besluiten te nemen. “Daarbij is het cruciaal dat
de raad goed geïnformeerd is. Wordt er bijvoorbeeld in een
raadsvergadering gesproken over zzp’ers, dan ‘vertellen’ de
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data hoeveel zzp’ers de stad heeft, wat zij doen en waar zij zich
bevinden. Dat zorgt direct voor een duidelijk beeld en is tijdbesparend, omdat alle raadsleden al vóór de vergadering over
dezelfde informatie beschikken.” Dekker stelt dat de aanpak
van Almere om de raad vooraf zo breed mogelijk te informeren,
innovatief is. “We werken ook met diep technische berekeningen, bijvoorbeeld om een prognose te maken over het aantal
uitkeringsgerechtigden in Almere over vijf jaar, zodat we een
betere begroting kunnen maken.”
Dekker over visualisatie van data: “We kiezen voor de meest
aansprekende vorm. Soms een PowerPoint-presentatie, soms
een interactief systeem met ‘live’ gegevens. Bij een buurtgesprek is het handig om met virtual reality-brillen door de wijk te
lopen, maar zo futuristisch hoeft het niet altijd te zijn. Soms is
een spontaan gesprek voor de supermarkt beter dan tweehonderd pagina’s statistieken.”
Hulp bij calamiteiten
Alous Spaanderman is gegevenscoördinator bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij vertelt: “We verzamelen data
door het inmeten op de grond en door het nemen van luchtfoto’s. Maar ook bouwtekeningen, projectplannen en vergunningen zijn data. We gebruiken die data voor watersysteemanalyses.
Maar ook om bepaalde beslissingen te nemen zoals peilbesluiten,
vergunningen en handhaving. En zelfs om beleid op te baseren.”
Delfland maakte onlangs een begin met het nemen van
beslissingen op basis van beschikbare data bij calamiteiten als
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Paul Geurts, Informatie
Architect bij de
gemeente Nijmegen:
‘Met data kan beleid
beter afgestemd worden
op de werkelijkheid’.
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wateroverlast. “We ondersteunen dat door slimme inzet van
systemen (LCMS en 3Di) en netcentrisch werken. 3Di is speciaal
ontwikkeld voor beslissingsondersteuning in het waterbeheer
rond waterveiligheid (overstroming), wateroverlast, calamiteitenbeheer en ruimtelijke planvorming.”
Spaanderman stelt dat datavisualisatie helpt om de informatie te begrijpen en patronen en verbanden te zien die ertoe
doen. “Met de inzet van GIS wordt al veel gevisualiseerd en worden ook data-analyses in beeld gebracht. Ook in het eerdergenoemde 3Di worden prachtige en realistische 3D stereovisualisaties getoond. Dat was voor het grote publiek ook goed te zien in
de televisieserie ‘Als de dijken breken’. Daarnaast werken we aan
real-time visualisatie in slimme dashboards.”
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p a r t n e r
aar voor die uitvoerbaarheid is wel een aanvullende
blik nodig. Een blik die medebepalend zou moeten
zijn bij de totstandkoming van ‘het totale pakket’. De bril dus
van de informatiedeskundige. Sterker nog: ook de bril van de
informatietechnologiedeskundige.
Politieke prioriteiten zijn al lang niet meer los te zien van
informatievoorziening en informatietechnologie. De burger, het
bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én de mede
overheden verwachten niet alleen uitvoerbaar beleid, maar ook
uitvoerbaarheid binnen moderne normen. Die normen, vertaald
in verwachtingen, zijn tegenwoordig niet mals. Zo moeten overheidsdiensten zeer snel geleverd kunnen worden. Men wil niet
meer fysiek in de rij staan voor een loket, maar ook niet voor
een digitaal loket. Dat loket - ondertussen een verouderd begrip
- moet op ieder moment van het etmaal benaderbaar zijn voor
het doen van concrete ‘zaken’. En van minstens zo groot belang:
de gegevens waarop beleid gebaseerd wordt, en activiteiten
uitgevoerd, moeten de werkelijkheid goed weergeven. Ook
wanneer de complexe wereld wordt gepresenteerd door (helaas
soms nog te) complexe systemen. Systemen, data en applicaties
die zowel de bron van beleid zijn, als de bouwstenen waarmee
beleid wordt uitgevoerd.
Onder de motorkap
De veelkoppigheid van de overheid zelf mag daarbij niet
belemmerend werken. Als een verzoek van een burger vergt
dat een deel van de oplossing geleverd wordt door overheidsorganisatie 1, de bijdrage van overheidsorganisatie 2 daarbij
essentieel is, waarbij een derde organisatie tot slot de uiteindelijke goedkeuring moet verlenen, dan is het van belang deze
complexiteit ‘onder de motorkap’ te houden. Die wordt door
burger en/of bedrijfsleven niet als interessant ervaren, eerder
als storend. ‘De’ overheid wordt aangesproken. Zij moet binnen
gepaste snelheid, beschikbaarheid en kwaliteitsnormen leveren.
Dat kán. Maar dat gaat niet vanzelf.
Een voorwaarde is dat overheidsbeleid, althans dat deel dat
gericht is op een zekere mate van tastbare uitvoering, door de
toets van die informatiedeskundige én die van de informatietechnologiedeskundige heen moet. Zijn er nieuwe systemen
nodig? Is de noodzakelijke aanpassing van bestaande systemen
wel mogelijk in de tijd die wenselijk is, ja vaker nog beloofd
dreigt te worden? Ligt het eigenaarschap van al die noodzakelijke systemen en applicaties in één (overheidsorganisatie-)
hand, of moeten er meerdere jurisdicties over beslissen? Dreigt
er een belangenconflict tussen de eigenaren van verschillende systemen, of nog simpeler een verschil in inzicht over
prioriteitstelling?
Laten we niet doen of ál dit denken uniek is. Gelukkig is dat
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Kabinet
formeren is
informatie
hanteren
Op dit moment van schrijven wordt
er nog driftig gesleuteld aan een
nieuw kabinet. Je zou je dit proces
kunnen voorstellen als het zoeken
naar een voor alle partijen maximaal
haalbare opbrengst van politieke
prioriteiten. Over die prioriteiten bestaat
onderling verschil van mening; over de
wenselijkheid van de uitvoerbaarheid van
het resulterende regeerakkoord niet.
Rob Nijman

niet zo. Er wordt gewerkt aan de hand van (open) standaarden
daar waar die vastgesteld zijn. Overheidsorganisaties kennen
in toenemende mate een CIO die verantwoordelijkheden krijgt
vanuit de primaire taken van de overheidsorganisatie of de
bedrijfsvoering en niet alleen meer vanuit de (noodzakelijke)
technologie. En er zijn processen als Gateway en toetsingsorganen als het BIT die belangrijke bijdragen leveren.
Integrale blik
De vraag is of dat genoeg is. Genoeg als je bedenkt dat een
aantal belangrijke elementen van succesvolle uitvoering van

Beeld: Stockfresh/Blinkerd
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beleid de laatste jaren wat minder aandacht hebben gekregen. Dat geldt voor het (gebrek aan) deskundigheid op politiek
niveau, zie het geringe aantal ICT-deskundigen in de Kamer.
Maar zeker ook de relatie (overheids-)opdrachtgever enerzijds
en opdrachtnemer uit het ICT-bedrijfsleven anderzijds. Die
wordt in individuele gevallen gekoesterd, maar niet bepaald
vanuit een integrale blik. Het recent verschenen rapport ‘Maak
Waar!’ van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid
stelt het nogal zwart-wit: ‘Overheden zullen zelf tot in de kern
van hun primaire processen ICT moeten begrijpen, regisseren
en, zonder afhankelijkheden van private partijen, ook moeten
kunnen uitvoeren’. Zeker dat laatste is onmogelijk, en bovendien onwenselijk. Daarbij: een paar maanden geleden nog sprak
de Rijks-CIO in zijn nieuwe ‘Strategische i-Agenda-Rijksdienst’
over het ‘optimaal gebruik maken van marktpartijen, onder
andere door een heldere en ten dele nieuwe handreiking voor
het al dan niet inzetten van oplossingen, innovaties en infrastructuur van de markt’. De ‘dialoog’ met de markt, in al zijn ver-
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schijningsvormen, maar kennelijk ook binnen de overheid zélf,
heeft op overkoepelend niveau beslist betere tijden gekend.
Al is het nooit te laat om de overheidsblik weer naar buiten te
richten. Een netwerksamenleving vergt een dergelijke houding.
En er zijn wel degelijk goede voorbeelden. Zie de Marktvisie van
Rijkswaterstaat, of het aangaan van strategische partnerships
met marktpartijen door het CBS.
Terug naar het kabinetsbeleid: een integrale toets zoals
door sommige Planbureaus wordt uitgevoerd op partijprogramma’s kennen we op informatievoorzieningsgebied nog
niet. De vraag is of dát nodig is. Maar de blik van informatiedeskundigen op een voorliggend concept(!)-regeerakkoord is
hoogstnoodzakelijk.
Deze wens kan al lang niet meer als een luxe worden gezien.
Voor uitvoerbaarheid van het beleid is het dringend nodig. Voor
de geloofwaardigheid van de politiek is het meer dan handig.
Rob Nijman is directeur Rijksoverheid IBM Nederland B.V.
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Hoe doen de
zuiderburen het? In
een bestuurlijk zeer
gecompliceerde
omgeving proberen
gemeenten er het
beste van te maken
met beperkte
middelen. Veel is
herkenbaar.

V-ICT-OR

De Belgen
deden
het beter
Een reportage

G

eflankeerd door een chocoladefabriek die dagelijks 25.000 kilo
pralines, truffels en andere aanslagen op het gebit genereert, en
een tandtechnisch laboratorium met de naam Global Smile tracht vanaf een
industrieterrein langs de E17 in Lokeren de Vlaamse ICT Organisatie lokale
overheden vooruit te helpen met hun digitalisering en informatisering. Dat
is hard nodig. V-ICT-OR luidde drie jaar terug de alarmbel, maar ofschoon
sindsdien voorwaartse stapjes zichtbaar zijn is de kou nog allerminst uit de
Vlaamse lucht.
“Wij wensen iedereen te informeren dat ten gevolge van een technisch
probleem bij Belpic onze dienst Bevolking momenteel geen elektronische
identiteitskaarten kan afleveren.” De gemeente Laarne is niet de enige die
op haar website burgers voor een vergeefse gang naar het gemeentehuis wil
behoeden. Klachten over de bedrijfszekerheid van dit systeem voor de uitgifte van elektronische identiteitskaarten, trouwens ook over die van paspoortenapplicatie Belpas, zijn er al jaren. En het verbetert niet.

Door Peter Mom
Beeld Blinkerd

De federale Belgische overheid heeft Belpic en Belpas over de schutting
geworpen bij gemeenten, die ze vervolgens moest zien in te passen in hun
lokale infrastructuur. Maar volgens Dany van Goethem, vanaf de oprichting
bij V-ICT-OR aangesloten en sinds 1995 ICT-coördinator van de gemeente
Beveren, zijn de systemen niet klaar voor de laatste Java-versie. Van twintig
Citrix-servers heeft Van Goethem er nu vijf afgezonderd, waardoor dankzij
een daarop voortdraaiende verouderde Java-versie de levering van eID-kaarten en paspoorten in Beveren geen continuïteitsprobleem kent. “Men schept
werkgelegenheid”, aldus Van Goethem, die er zijn stemming niet onder laat
lijden.
De federale overheid heeft geen geld, heeft er althans geen geld voor
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De Vlaamse ICT Organisatie, opgericht
eind 2001, is een zuidenburenkruising van
Viag (1993) en KING (2009). Vier van de vijf
leden zijn ICT’er, het vijfde is verantwoordelijk
schepen (wethouder) of gemeentesecretaris. De bijna 1300 leden werken bij Vlaamse
gemeenten (297 van de 308 herbergen V-ICTOR-leden) en bij in elke gemeente actieve
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
(OCMW’s, die onder meer bijstandsuitkeringen
en thuiszorg verlenen en bejaardenoorden runnen). Er zijn ook 70 bedrijfsleden.
In mei vindt steevast Shopt-IT plaats, 32
sessies over acht domeinen. Editie 2017 trok
zo’n 500 bezoekers. Manage-IT is een jaarlijks in december gehouden themadag voor
secretarissen en schepenen, waarop doorgaans
circa 400 mensen afkomen. Verder organiseert
V-ICT-OR jaarlijks acht kennisdagen over zaken
als informatiebeveiliging, blockchain, archivering en inkoop voor bij het onderwerp betrokken ambtenaren.
Fundament van V-ICT-OR vormen 23
regio’s, waarin Vlaamse steden en gemeenten
zijn geclusterd en die ‘kenniskring’ worden
genoemd. Vier keer per jaar komt elke kenniskring bijeen, per ronde overal met dezelfde
agenda. Daar vindt intercollegiaal overleg
plaats, worden kennis en ervaring gedeeld,
knelpunten gesignaleerd en oplossingsrichtingen verkend.
Eddy van der Stock is voorzitter van een
vierkoppig directiecomité. De drie collega’s
doen dat werk naast hun fulltimebaan bij
gemeenten. Van der Stock tot eind 2016 ook,
tot hij zijn baan als ICT-chef van Lokeren
inruilde voor de voltijdse directeursfunctie.
Tot dan lag de dagelijkse leiding in handen van
de Nederlander Johan van der Waal, als chief
operations officer sinds 2013 aan V-ICT-OR
verbonden en voordien werkzaam bij KING. Een
andere link met KING loopt via een formele
afspraak om kosteloos elkaars producten te
mogen gebruiken. KING’s Softwarecatalogus
kent Vlaams gebruik. Een Vlaamse tool die de
beveiligingssituatie beoordeelt en een actieplan genereert, wordt momenteel bekeken
door de aan KING gelieerde Informatiebeveiligingsdienst (IBD).
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over om het malheur te bestrijden. “Het valt te pas en te onpas uit. Burgers
staan in de rij en moeten dan worden weggestuurd”, zegt Eddy Van der Stock,
sedert 2008 V-ICT-OR-directeur. Wat doe je ertegen? “Het prangende van het
probleem in de picture blijven zetten. Aanklagen.”

We lieten
constant
merken dat
als ze niet
meededen,
ze de boot
zouden
missen

Maar heette een publicatie uit 2005 niet ‘Belgen doen het beter’? Van der
Stock wil de boude bewering best als juist kwalificeren, vanwege twee factoren. België kende al vroeg een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en
een Kruispuntbank van Ondernemingen, netwerken met verwijsvoorzieningen voor ketenpartijen. Andere troef was vroegtijdige introductie van elektronische identificatie. Elke Belg kreeg een elektronische identiteitskaart,
elk huishouden een kaartlezer voor gebruik van die eID-kaart online. Dat was
koplopen. Inmiddels is België teruggezakt in het peloton. Van der Stock ziet
als een van de oorzaken versnippering in de aansturing van digitalisering en
e-dienstverlening op federaal en Vlaams gewestelijk niveau.
Beveren, bijna 50.000 zielen, wil haar digitaal loket geleidelijk uitbouwen
met meer producten en diensten. Maar het werkt nog niet met een generieke
frontoffice en verbindingen naar ‘silo’s’ in de backoffice. De dienst Burgerlijke Stand kan uittreksels online verstrekken omdat de leverancier van het
bevolkingssysteem die mogelijkheid heeft ingebouwd, legt Van Goethem
uit. Van der Stock: “Met e-loketten is het nog bedroevend gesteld. Van brede
integratie tussen front-end en back-end is amper sprake. Het is nog vaak silogebaseerd. Er is beweging, maar uiterst traag.” In Beveren waren leveranciers
‘weigerachtig’ om koppelingen te realiseren. Van Goethem: “Technici zeiden
dat veel mogelijk was en vervolgens gingen op hoger niveau hakken in het
zand. Maar de aanhouder wint. We lieten constant merken dat als ze niet meededen, ze de boot zouden missen.” Inmiddels hebben Beverens huisleveranciers hun weigerachtige houding bijgesteld.
Leveranciers
Versterking van opdrachtgeverschap is dus prominent V-ICT-OR-speerpunt. De Vlaamse aanbiedersmarkt is vergelijkbaar met de Nederlandse. Drie
grote leveranciers van gemeentesystemen domineren. Twee zijn
opgericht als ‘intercommunale’, gemeentelijk samenwerkingsverband. Volgens Van der Stock opereerden
ze steeds commerciëler en werd het onduidelijk
of ze een intercommunaal belang dienden dan
wel winstmaximalisatie nastreefden. Sinds het
intercommunale rekencentrum Cipal (dat de
provincies Antwerpen en Limburg bediende)
fuseerde met het bedrijf Schaubroeck en Cevi
(provincies Oost- en West-Vlaanderen) werd opgekocht door de bank Dexia, is hun positie evident. Derde speler
is de firma Remmicom. V-ICT-OR probeert de regie te nemen door
inkopers ervaringen te laten uitwisselen.
Standaardisatie kan, naast integrale e-dienstverlening bevorderen, leveranciersafhankelijkheid evenzeer tegengaan. V-ICT-OR, oorspronkelijk een
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ICT’ers-club, startte in 2011 met koepelorganisaties van secretarissen en van
materiedeskundigen financiën, maatschappelijk welzijn en communicatie de
Stuurgroep lokaal e-government. Die publiceerde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en bij gewestelijke verkiezingen van 2014 een ‘memorandum’. Kandidaat-leden van het Vlaams Parlement en de aanstaande Vlaamse
Regering hoorden in dat laatste stuk de alarmbel luiden uit het begin van dit
verhaal. “Sommige softwareprojecten worden vanuit een hogere overheid
nog te veel doorgeduwd.” En dan blijken ze dus niet aan te sluiten op lokale
infrastructuren.
De Stuurgroep heeft zich ingezet voor OSLO, Open Standaarden voor
Lokale Overheden. Van der Stock is ervoor met de pet rondgegaan bij leveranciers, waarvan er zeven bereid waren 10.000 euro te fourneren en voor
een tweede fase nog eens 15.000. “Ze vroegen: Moeten wij het fundament
voor een overheidsgebouw financieren? Dan zei ik: Nee, wel de renovatie van
zaken die jullie verkeerd hebben opgezet.” In een derde fase stapte de gewestelijke overheid in en werd de scope interbestuurlijk. Sinds 2015 staat OSLO,
als acroniem reeds een begrip, voor Open Standaarden voor Linkende Overheden. De Stuurgroep verzamelt in kenniskringen gesignaleerde pijnpunten
(zie kader ‘V-ICT-OR’) om deze bij hogere overheden op de agenda te krijgen.
Modelgemeente
Andere instrumenten om interoperabiliteit te bevorderen zijn VlaVirGem,
een virtuele modelgemeente, die besturen ondersteunt bij stroomlijning van
hun informatiehuishouding, en een softwarecatalogus. Leveranciers zetten
daarin hun producten met informatie over conformiteit aan standaarden,
gemeenten welke producten ze gebruiken, zodat ze onderling te rade kunnen
gaan.
De aanbeveling uit het memorandum om twee miljoen uit het gemeentefonds te oormerken voor gezamenlijke digitaliseringsprojecten werd niet gehonoreerd. Wel ontstond in het kader van het programma Vlaanderen Radicaal
Digitaal (VRD) samenwerking tussen Vlaamse overheid, Vlaamse Vereniging
van Steden en Gemeenten en V-ICT-OR. Vlaanderen Radicaal Digitaal bestrijkt
daarmee de volledige Vlaamse overheid. Het is een overkoepelend programma
waarbij de inzet van informatie- en communicatietechnologie overheidsbreed moet leiden tot een digitale overheid. De ambities van VRD zijn stevig.
In 2020 moeten de volgende doelstellingen zijn behaald: alle transacties met
de overheid digitaal, een verregaande vereenvoudiging en digitalisering van
de werking van de overheid, en het benaderen van de doelgroepen vanuit een
virtueel loket. De ambities zijn vastgelegd in het regeerakkoord 2014-2019.
Over de resultaten tot nog toe is Van der Stock gematigd positief. Zo krijgen
dertig gemeenten die slecht scoorden met hun informatiebeveiliging speciale
begeleiding. Een andere aanbeveling, één verantwoordelijk minister, is ook
gehonoreerd. Althans in Vlaanderen, federaal duurt de versnippering voort.
Een aanbevolen organisatievereenvoudiging kwam er eveneens: een agentschap voor geografische informatie werd ondergebracht in het meer algemene
Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV), wat eenduidig opereren en communiceren bevordert en het aantal aanspreekpunten reduceert.
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I-monitor
In een vorig jaar verschenen rapport schetsen
Vlaams-gewestelijke overheid, Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten en V-ICT-OR
de digitale volwassenheid van gemeenten
en OCMW’s. Die is beoordeeld op zaken als
gebruik van basisregistraties, informatiebeveiliging, managementaandacht, processturing en e-dienstverlening. Een ‘type
1’-organisatie staat digitaal volledig in de
kinderschoenen, type 5 is digitaal ideaal. De
peiling was vrijwillig en gebaseerd op zelfevaluatie, zodat de uitkomst enige relativering behoeft. Een tweede editie is in voorbereiding. Als het aan V-ICT-OR-voorman Van
der Stock ligt wordt die objectiever en volgt
na signalering van onvolkomenheden meer
begeleiding.

Inwoners totaal (1-1-2016) 6.477.804
Aantal gemeenten
308
Inwoners per gemeente
21.032
		
Scores I-monitor
#
%
Gemeenten type 1
11
3,6
Gemeenten type 2
94
30,5
Gemeenten type 3
116
37,7
Gemeenten type 4
31
10,1
Gemeenten type 5
1
0,3
Niet bekend
55
17,9
Totaal
308
100

OCMW type 1
7
2,3
OCMW type 2
100
32,5
OCMW type 3
88
28,6
OCMW type 4
18
5,8
OCMW type 5
1
0,3
Niet bekend
94
30,5
Totaal
308
100
		
Samenwerking gemeente/OCMW 126
40,9
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Justitie
V a n

Bestuurlijke vereenvoudiging blijft het moeilijkst te verwezenlijken, al
heeft de Vlaamse eerste minister aangekondigd OCMW’s te gaan opheffen
en hun taken bij gemeenten onder te brengen. Bij 126 van de 308 lokale
besturen werken gemeente en OCMW al op ICT-gebied samen. Ook in Beveren is er één ICT-dienst, met dertien mensen. Ofschoon systemen logisch
gescheiden moeten functioneren is Van Goethem voorstander van samenwerking, waardoor zich efficiencyvoordeel voordoet. Hij signaleert wel
een tendens dat onderdelen van OCMW’s uit verschillende plaatsen aan de
samensmelting met hun gemeente ontsnappen door een regionaal zorgbedrijf te beginnen.

Politiek is
nu eenmaal
niet altijd
rationeel
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Justitie & onveilige ICT

Schaalvergroting
Bestuurlijke vereenvoudiging met daaraan annex verhevigde slagkracht
laat zich ook bereiken door schaalvergroting. Een heikel punt in België, waar
de laatste grote gemeentefusie dateert van 1976. Hun aantal daalde toen
landelijk weliswaar van 2359 tot 589, maar Vlaanderen telt nog immer slechts
drie 100.000+ gemeenten. Nederland (met 2,6 maal zo veel inwoners) 31.
Heeft hier een gemeente gemiddeld 44.000 inwoners, in Vlaanderen is dat
21.000. Van der Stock noemt dat een grote handicap.
Maar ook op dit punt zit beweging. De Vlaamse regering stimuleert
vrijwillig samengaan met financiële prikkels en dat heeft één zekere en
twee overwogen fusies opgeleverd. De regeling loopt tot eind 2018, maar
Van der Stock heeft een ‘vermoeden’ dat er een ‘stroomversnelling’ op
komst is.
Wie niet samengaat, kan samenwerken. Begeleid door V-ICT-OR bereiden Beveren, Lokeren en Sint-Niklaas gezamenlijke infrastructurele voorzieningen voor. Ze verwachten dat van acht overige gemeenten in hun
regio Waasland nog een aantal zal meedoen. Met de Vlaamse overheid wordt
gesproken over hosting door een gewestelijk rekencentrum en
aanhaken op het gewestelijk netwerk. Los van de personeelsreductie voorspelt de business case 25 tot 30 procent
kostenverlaging.
Voor
zo’n argument zijn bestuurders niet altijd
ongevoelig. Daarom betreurt Van der Stock
het dat het gebruik van authentieke
registraties voor personen, bedrijven
en adressen, dat weliswaar decretaal verplicht is, in de praktijk niet
wordt afgedwongen. Bij de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid
ging dat anders. Die dankt haar succes deels aan de bepaling
dat gemeenten bijstandsuitkeringen uit eigen zak moesten
betalen wanneer ze niet KSZ-conform opereerden.
Waarom zo’n straffe aanpak niet voor alle basisregistraties? Eddy van der Stock heeft het antwoord ook
niet meteen voorhanden; politiek is nu eenmaal niet altijd
rationeel. Maar intussen heeft zijn vereniging een aantal ‘mooie
dingen neergezet’ en koestert hij de stappen voorwaarts.

S c h e l v e n

D

e overheid is een vat vol tegenstrijdigheden. Terwijl de Cyber Security
Raad volop werk verzet om de aandacht
voor informatiebeveiliging te vergroten, is
de Nederlandse wetgever bezig wetgeving
die de security van ICT ondermijnt. Ik heb
het over verfoeilijke voorstel voor de Wet
Computercriminaliteit III, momenteel ter
behandeling in de Eerste Kamer.
Als de senatoren hun fiat aan het wetsvoorstel geven, wordt het wapenarsenaal
van justitie uitgebreid met het recht om bij
bepaalde ernstige strafbare feiten computers te hacken. Legaal justitieel hacken,
dus. Menigeen is inmiddels - tevergeefs - te
hoop gelopen tegen die uitbreiding van
het pakket van strafrechtelijke bevoegdheden. De mogelijkheid dat justitie heimelijk
kan gaan snuffelen in andermans computer past kennelijk in een tijd waarin het
strafrecht als Haarlemmerolie tegen alle
maatschappelijke kwalen wordt ingezet. Ik
behoor niet tot die kring van ‘true believers’ in het strafrecht.

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur ICT
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Het ligt voor de hand dat justitie bij het
hacken van iemands computer of smartphone waar mogelijk gebruik zal maken
van een of meer bestaande kwetsbaarheden in het apparaat. Wel zo handig bij het
opsporingswerk. Voor dat werk is de overheid dus gebaat bij onveilige en kwetsbare
software. Het zou dus naïef zijn om te veronderstellen dat de overheid steeds belang
heeft bij veilige en integere ICT.

Wat moet justitie doen als zij bij haar
werk tegen kwetsbaarheden in de security
van bestaande producten en diensten aanloopt? Het wetsvoorstel gaat er impliciet
vanuit dat beveiligingslekken bij de producent van de ICT worden gemeld. Mooi,
want zo kunnen de makers die informatie
betrekken bij het produceren van nieuwe
beveiligingspatches. Een fraaie gedachte,
ware het niet dat die spelregel in het wetsvoorstel een bedenkelijke uitzondering
kent. Als er een ‘zwaarwegend opsporingsbelang’ is, hoeft zo’n melding niet te
worden gedaan. Dan wint het strafrecht
het dus van de security. In zo’n geval mag
justitie willens en wetens het beveiligingslek in stand laten. Dan houdt de overheid
de kwetsbaarheid welbewust onder de pet.
Willen we in ons land zo met IT-security
omgaan?
Kijk je naar het wetsvoorstel, dan zal
justitie voor het achterwege laten van een
melding aan de producent wel eerst toestemming van de rechter moeten krijgen.
Ziet u het voor u? De rechter die achter zijn
bureautje zit te worstelen met de vraag hoe
ernstig en maatschappelijk risicovol een
beveiligingslek in een product of dienst is.
En met de vraag of de individuele strafzaak
van veel groter belang is? Een schier onmogelijke opgave. Want wat weet die arme
rechter nou echt van security? De kans
is dan groot dat de security dan aan het
kortste eind trekt. Justitie wint altijd. De
overheid is er voor de overheid, niet voor
uw IT-security.

79

p a r t n e r

P i n k R o c c a d e
apps in één keer live te zetten. Vooral
omdat het bij de processen van de Burgerlijke Stand (selfservice package 1)
gaat om relatief lage aantallen: jaarlijks
ongeveer 650 transacties. De grootste
impact wordt dus bereikt met de apps
voor verhuizingen, reisdocumenten en
rijbewijzen (selfservice package 2): in
totaal ongeveer 20.000 transacties.

Van selfservice
wordt
iedereen blij

Sanne van der Zanden

D

e gemeentelijke overheid staat op een kantelpunt. ‘Digitaal tenzij …’ wordt werkelijkheid. De zelfwerkzaamheid
en zelfredzaamheid van burgers en bedrijven worden vergroot
én de kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden verlaagd door minder werk en werkdrukvermindering.
Nu ze een tijdje onderweg zijn, willen gemeenten weten hoe
ze scoren op het gebied van digitale dienstverlening. En vooral
hoe ze de selfservicepercentages kunnen verhogen. Daartoe is
een programma opgestart waar al circa 50 gemeenten aan deelnemen: ‘De Landelijke Selfservicecompetitie voor Gemeenten’
(#LSG17).
Hoe werkt het?
#LSG17 is onmisbaar voor ambitieuze gemeentelijke professionals die méér willen betekenen voor hun inwoners en bedrijven én voor de eigen organisatie. De gemeenten die meedoen
met #LSG17 hebben als doel hun selfservicepercentages inzichtelijk te maken en waar mogelijk te verhogen. Zelfs tot meer dan
90 procent. Het is een unieke mogelijkheid tot kennisuitwisseling met concrete resultaten in de praktijk.
Het programma is gestart met de iBurgerzaken apps bij
Burgerzaken. Om het selfservicepercentage bij Burgerzaken
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Rheden ambieert 80% selfservice

J

Nieuwsgierig naar het hele verhaal? Zie
http://ow.ly/OTHe30bXsVw.

te berekenen, wordt het aantal digitale aangiften per proces
in een maand afgezet tegen het totale aantal aangiften voor
datzelfde proces. Vervolgens worden op deze data berekeningen
losgelaten die waardevolle inzichten geven. Maandelijks worden
er overzichten gepubliceerd op www.lsg17.nl. Dat maakt het
mogelijk om te vergelijken met andere gemeenten en te leren
van elkaar.
Wat is de toegevoegde waarde?
Het is in ieders belang om de selfservicepercentages te
verhogen. Het zorgt voor blije medewerkers en managers, vanwege de werkdrukvermindering die ontstaat doordat burgers en
bedrijven taken overnemen. Burgers en ondernemers hoeven
niet meer naar het gemeentehuis voor gemeentelijke dienstverlening. En dat heeft zijn weerslag op de klanttevredenheid en
daarmee op de politiek.
Voor wie?
Binnen #LSG17 worden 24 regionale workshops georganiseerd waarin verschillende onderwerpen worden belicht: beleid,
website, marketingcommunicatie en impact van selfservice op
de organisatie. Deze sessies zijn voornamelijk gericht op adviseurs Dienstverlening, managers Burgerzaken en medewerkers
van de afdeling Communicatie. En er ontstaan regionale netwerken die samenkomen in de online omgeving iCommunity.
#LSG17 wordt op vrijdag 17 november afgesloten met
het Grote Publiekszaken Selfservice Congres (#GPSC17) voor
gemeentebestuurders, management en directie.

Kijk op www.lsg17.nl voor meer informatie, de mogelijkheid tot
inschrijven en de tussentijdse resultaten.

Foto: Dreamstime

Burgers en bedrijven verwachten dat de
dienstverlening van de overheid meegaat met
de huidige ontwikkelingen. Want waarom
zou je nog naar het gemeentehuis moeten om
producten en diensten op te halen? Hoogste
tijd om de gemeentelijke dienstverlening aan te
passen aan de technische mogelijkheden.

Creatieve implementatie
De invoering van selfservice voor
burgers en bedrijven heeft impact op de
afdeling Burgerzaken én op de gehele
organisatie daaromheen. Dienstverlening is immers van ons allemaal en
raakt ook zaakgericht werken en de
communicatie met de burgers. Peter van
den Broek, projectleider implementatie iBurgerzaken bij gemeente Rheden,
koos daarom heel bewust voor een
ludieke en creatieve manier om collega’s
te informeren over de komst van iBurgerzaken: de gehele organisatie werd,
binnen het thema ‘geboorte’, meegenomen in het waarom van bepaalde
keuzes.
“Wij kozen bewust voor één implementatieproject met een korte doorlooptijd, waardoor de burgerzakenmedewerkers alle apps in één keer in
de vingers kregen. En het projectteam
kreeg daarbij de ruimte om zelf keuzes
te maken.”

eroen Wieland, Coördinator
Burgerzaken bij gemeente Rheden,
heeft hoge ambities op het gebied van
digitale dienstverlening: 80 procent
voor aangiften overlijden, 70 procent
voor aangifte geboorte, huwelijk en
verhuizen en 60 procent voor aanvragen
rijbewijzen en reisdocumenten:
en daarmee gemiddeld 70 procent
selfservice voor iBurgerzaken. “Met
deze cijfers worden de voordelen
voor zowel burgers, bedrijven als
burgerzakenmedewerkers pas echt
bereikt. En om daar te komen doen
wij mee aan #LSG17.” Daarnaast
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heeft de keuze voor selfservice met
iBurgerzaken voor Rheden ook een
intern doel: een kwalitatief betere
burgerzakenapplicatie met veel meer
controles dan het huidige systeem. En
dankzij de zaakgerichte manier van
werken, is er grip, inzicht én minder
werk.
Alle selfservice apps ineens
Waar veel gemeenten zijn begonnen
met het implementeren van alleen de
apps voor de Burgerlijke Stand, heeft
Rheden er bewust voor gekozen om,
als eerste gemeente, alle iBurgerzaken

Verleiden naar het digitale kanaal
“Ik kan iedereen aanraden om deel
te nemen aan #LSG17”, besluit Jeroen
Wieland. “Het biedt een laagdrempelige
en leuke manier om samen met andere
gemeenten aan de slag te gaan met
verleiden naar het digitale kanaal. Het
is prettig om tijdens elke workshop uitgebreid tips en voorbeelden van andere
gemeenten met elkaar te bespreken. En
zeg nou zelf, waarom zou elke gemeente
het wiel opnieuw moeten uitvinden?”
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te voldoen aan de wettelijke eisen? Welke data moeten worden
beschermd en hoe? In de tweede plaats is er behoefte aan technische oplossingen om data te beschermen. Zijn databases die
persoonsgegevens of andere gevoelige data bevatten adequaat
beveiligd? Zijn de gestructureerde data en ongestructureerde
data beschermd? Is mijn organisatie in staat om data te vernietigen waarvan de bewaartermijn is verlopen? In de derde plaats
is er behoefte aan procesmatige oplossingen. Ben ik in staat om
een verzoek tot verwijdering van data door burgers of bedrijven
te honoreren binnen de gestelde termijn? Heb ik toestemming
van burgers van wie de persoonsgegevens worden gebruikt?
In de vierde plaats is er behoefte aan structurele oplossingen.
Overheidsmanagers en experts beseffen dat de weerbaarheid
van de organisatie samenhangt met het niveau van bewustzijn
van medewerkers van veiligheid en privacy. Daarnaast is het de
vraag in hoeverre organisaties klaar zijn om adequaat te handelen bij een datalek.

In ons dagelijkse werk praten we met steeds grotere
regelmaat met klanten en partners over ‘data protection’
en dragen we daar oplossingen voor aan. Sinds de
aankondiging van de GDPR (General Data Protection
Regulation, 2016/679) is dit significant toegenomen.
Graag delen we een aantal interessante observaties.
Kim Boermans en Maxwell Keyte

Dataprotectie 2018:
bent u er klaar voor?
rganisaties en deskundigen zijn ieder op hun eigen
manier bezig met de GDPR. We zien een grote diversiteit
in benadering en urgentie; doorgaans gaat men aan de slag op
basis van een assessment, maar meestal zonder alomvattend
plan. Hopelijk kan de Nederlandse overheid ook bouwen op
ervaringen elders – zowel bij bedrijfsleven als andere overheden. Te hopen valt bovenal dat organisaties de GDPR aangrijpen
om het niveau van databeveiliging te verhogen.
Het belang van databeveiliging neemt toe
De Nederlandse overheid werkt op vele fronten aan de
optimalisatie van de ICT, bijvoorbeeld op het terrein van big
data, cloud, digitalisering en ook cyber security. De overheid
gebruikt oplossingen die aansluiten op de behoefte van burgers
en bedrijven. Daarin is de toepassing van data net zo belangrijk
geworden als de bescherming van deze data. Burgers en bedrijven vertrouwen erop dat de overheid deze data beschermt.
Vanaf 25 mei 2018 zal de GDPR worden gehandhaafd. Hoewel
op het moment van schrijven onzeker is hoe de nieuwe regels
zullen worden gehandhaafd, staat vast dat:
• Data steeds meer wordt toegepast door de overheid.
• De waarde van data toeneemt en daarmee de kans op misbruik
groeit.
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• De impact van misbruik op burgers, bedrijven en overheden
toeneemt.
• Mogelijkheden om data te beschermen steeds beter worden.
Welke trends herkennen wij?
In ieder gesprek dat we voeren wordt de ‘strakke GDPR deadline’
bestempeld als uitdagend. Dat vinden wij ook. Dat neemt niet
weg dat de periode tot vrijdag 25 mei 2018 kan worden gebruikt
om de belangrijkste zaken op orde te krijgen, onder meer door:
• Verantwoordelijkheidsverdeling binnen overheidsorganisaties
omtrent GDPR.
• Organiseren van processen, bijvoorbeeld om datalekken te
voorkomen en te dichten.
• Bescherming van persoonsgegevens in databases met
gestructureerde data en van ongestructureerde data.
• Inbedden van oplossingen voor onder meer het verlenen van
toestemming voor gebruik en verwijdering van data.
• Verhogen van bewustzijn van medewerkers omtrent de betekenis van GDPR voor burgers en bedrijven.
Regelmatig wordt gevraagd naar expertise om oplossingen
in te bedden in overheidsorganisaties. De combinatie van kennis
van publieke organisaties, privacyregelgeving, processen en
technologie is schaars. Daarom loont het om te anticiperen, te
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werken vanuit een ‘shared service center’ of partnerschap aan te
gaan met één of meerdere marktpartijen. We zien dat overheidsorganisaties worstelen met dezelfde vragen, en ieder op een
eigen manier antwoorden formuleert. Hoewel iedere organisatie uniek is, zien we in onze praktijk ‘best practices’ die voor
de meeste situaties gelden. Toepassing van deze praktijken en
het betrekken van de juiste expertise, leiden tot versnelling en
betere bescherming van data.
Vier behoeften
In onze gesprekken keren vier behoeften terug. In de eerste
plaats is er behoefte aan inzicht. Waar staan we als organisatie
met betrekking tot de GDPR? Welke acties moeten we nemen om
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Pas beschikbare kennis toe
Overheden zijn zich anno 2017 terdege bewust van de
nieuwe uitdagingen die de GDPR met zich meebrengt. We sluiten
af met vijf oplossingsrichtingen die invulling geven aan een
behoefte in de publieke sector:
1. V erkrijgen van inzicht in de actuele situatie van een overheidsorganisatie in relatie tot de GDPR en ontwikkelen van
een plan om te komen tot een situatie waarin de overheidsorganisatie maximaal voldoet aan de eisen die worden gesteld
in de GDPR.
2. Bescherming van persoonsgegevens door beveiliging van
databases die persoonsgegevens bevatten, beveiliging van
gestructureerde en ongestructureerde data, bijvoorbeeld
door deze onbruikbaar te maken wanneer een datalek zich
voordoet.
3. Verlenen van toestemming door burgers en bedrijven voor het
gebruik en verwijdering van data door toestemmingsverlening in te bedden in overheidsprocessen, en integratie met de
serviceportalen van een overheidsorganisatie.
4. Structurele oplossingen, zoals het verhogen van het bewustzijn van privacywetgeving onder medewerkers en adequaat
anticiperen en reageren op een datalek.
5. Voortdurende toepassing van ‘lessons learned’ en ‘best practices’ uit overheid en bedrijfsleven, uit binnen- en buitenland, om data van burgers en bedrijven blijvend te beveiligen.

Kim Boermans is bij Capgemini verantwoordelijk voor data protection in Europa en Maxwell Keyte voor cyber security in Europa.
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Bruggenbouwers
gezocht!
Het Sociaal en
Cultureel Planbureau
(SCP) oordeelde in 2000
in ‘De digitalisering van
de leefwereld’ dat de
Nederlandse overheid
niks hoefde te doen om
een digitale tweedeling
te voorkomen.
De almachtige vrije
markt zou deze kloof
als sneeuw voor de zon
doen verdwijnen.
Niet dus.

Door Peter Olsthoorn
Beeld Helen Milner
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ijftien jaar later bleek deze liberale opvatting verkeerd uitgepakt te
zijn. In Nederland had zo’n 8 procent van de bevolking nog nooit
internet gebruikt en een nog groter deel kon digitaal onvoldoende de weg
vinden. Nederland telde in 2015 ten minste 2,5 miljoen ‘laaggeletterden’ voor
wie ‘Qwerty’ nauwelijks toegankelijk is. In 2013 had Dialogic een nog groter
probleem geconstateerd: ‘Zo’n 20 tot 25 procent van de Nederlandse bevolking had moeite zonder hulp digitaal zaken te doen met de overheid.’
Veel ‘bewijs’ dat de situatie anno 2017 anders is, is er niet. ECP Platform
voor de InformatieSamenleving werkte sinds 2009 aan het programma Digivaardig, maar dat werd eind 2015 gestaakt. “EZ wilde dat wij ons meer richtten op de ICT-vaardigheden voor professionals. Dan krijg je wel meer ICT’ers,
maar voor de samenleving als geheel is dit niet voldoende”, zegt Margreet de
Vries van ECP.
Ondanks de inspanningen op verschillende fronten is de groep digitaal
analfabeten al vijftien jaar constant gebleven op die 2,5 miljoen Nederlanders
die niet of nauwelijks digitaal meedoen. ‘Mislukt’ durft De Vries de inspanningen van de overheid niet te noemen, maar ze beaamt wel: “De programma’s waren gericht op de aanbodzijde. Allerlei instellingen, zoals bibliotheken, bieden cursussen aan, maar hebben grote moeite om de doelgroep
te activeren. De urgentie bij de doelgroep ontbreekt en aan de stimulering
daarvan is nooit grootschalig gewerkt.”
In het nieuwe ‘E-skills’ programma dat ECP momenteel samen met EZ,
VWS, BZK, SZW, en OCW en nog wat overheden formuleert, moet die vraagkant wel worden aangeboord. Concreet is dat nog niet. De Vries: “Het wordt
een lange weg. Je moet het zoeken in persoonlijke contacten van digitaal
ongeletterden, zoals vakbonden, ouders van leerlingen op school. En je moet
bijvoorbeeld bij reorganisaties en ontslagronden direct training aanbieden.”
Het -E-skills programma zal zich richten op vier verschillende doelgroepen:
kinderen, jongeren, volwassenen en besluitvormers. Voor kinderen gaat de
aandacht naar het snel in vakken integreren van digitale vaardigheden. “Dat
gaat nu nog te traag.”
Gemeenten in touw
De initiatieven van gemeenten en uitvoeringsorganisaties kwamen mede
tot stand in een frisse aanpak van het Kloosterhoeveberaad. SVB, Belas-

tingdienst, DUO, Logius en de gemeenten Groningen, Zwolle,
Enschede, Tilburg, Utrecht, Deventer, Amsterdam, Veere,
Vlissingen, Middelburg en Apeldoorn deden van juni 2016 tot
mei 2017 het proefproject ‘Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening’. Doel: niet-digivaardigen ondersteunen bij vereisten
van de digitaliserende overheid. Burgers die uitvoeringsorganisatie belden omdat ze er online niet uitkwamen, kregen extra
aandacht. Bijvoorbeeld met doorverwijzingen naar gemeenteloketten, of naar een cursus van Digisterker/Seniorweb of naar
een ‘maatje’.
Deze ‘warme doorverwijzing’ werd door burgers die er
gebruik van maakten erg gewaardeerd, zegt projectleidster
Astrid van den Biggelaar van KING. Echter, het aantal telefonische doorverwijzingen van uitvoeringsorganisaties was
minimaal: slechts 100. “Je ziet vaak dat mensen die bellen,

direct antwoord willen en kunnen krijgen. Ook blijkt het aan de
telefoon herkennen van niet-digivaardigheid lastig.”
Beter ging het in het pilot-onderdeel ‘DUO op locatie’: DUO
stationeerde medewerkers op de stadskantoren van Tilburg en
Enschede, om de meest kwetsbare klantengroepen te helpen
met complexe vragen. Dit voorzag duidelijk in een behoefte.
Volgens Van den Biggelaar begint een oplossing met het
makkelijker maken van de dienstverlening van de overheid:
“Simpeler taalgebruik, makkelijkere processen. Er valt nog
veel te winnen. Ook met versterking van vaardigheden. Maar
burgers die het online niet kunnen, moeten een beroep kunnen doen op goed gefaciliteerde hulpstructuren. Ook moeten
medewerkers van de overheid beter getraind worden voor
omgang met deze groep. Ten slotte blijkt het beslist nodig om
ook niet-digitale loketten open te houden.”

Harde Britse strijd tegen digitale tweedeling
Waar polderend Nederland nog blijft hangen
in vele, goedbedoelde projecten, werken
de Britten krachtig aan de versterking van
digivaardigheid. iBestuur vroeg aan Helen
Milner, directeur van de The Good Things
Foundation voor ‘digital and social inclusion’
hoe de situatie is in haar land.
De Good Things Foundation helpt Britse digitale analfabeten. Niet met het accent op aansluitingen, maar op de
positieve gevolgen van digitaal meedoen. Zoals kunnen
solliciteren. Prachtige verhalen zijn het gevolg. Maar ook
cijfers: ‘40 miljoen pond bijdrage aan de economie’. Helen
Milner kreeg een plekje in de Britse Digital Hall of Fame
en is lid van de Lagerhuis hoorcommissie Digitale Democratie, terwijl haar organisatie tal van lofprijzingen kreeg
toebedeeld.
Waar bent u het meest trots op?
“We hebben in tien jaar twee miljoen mensen aan de
goede kant van de grens van de digitale tweedeling mogen
brengen. Maar dat is niet het belangrijkste. Juist de minder
harde resultaten doen ons deugd; de sociale verandering
die we velen helpen bereiken. Mensen voelen zich meer
betrokken bij hun gemeenschap, bemachtigen een baan
of uitkering. Zo zegt 49 procent zich minder eenzaam te
voelen.”
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Helen Milner, directeur van de The Good Things Foundation voor
‘digital and social inclusion’.
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Digitale initiatieven
De initiatieven van ECP staan
gelukkig niet helemaal op zichzelf.
Een kleine greep:
• De Koninklijke Bibliotheek helpt
digitaal analfabeten met een cursus en verwijzingen naar hulp.
• Bibliotheken bieden ruimte voor
spreekuren van onder meer UWV en
sociale raadslieden.
• Digitaal Hulpplein van de KB en de
Stichting Lezen en Schrijven helpt
professionals in de bibliotheken,
maar ook UWV, Belastingdienst en
gemeenten om mensen aan een
cursus te helpen.
• Bibliotheken kregen van de Belastingdienst middelen om cursussen
aan te bieden; vrijwilligers van
ouderen- en vakbonden helpen met
de belastingaangifte
• OCW biedt via ‘Tel mee met Taal’
laaggeletterden en ouders hulp
• Projecten voor toegankelijkheid,
zoals UABC.nl van Utrecht.
• Gemeenten en uitvoeringsorganisaties vangen digitaal minder vaardigen samen op om te helpen.
Eind februari nam de Tweede Kamer
een motie aan van Lea Bouwmeester (PvdA), Remco Dijkstra (VVD) en
Linda Voortman (Groenlinks) over
verbetering van digitale vaardigheden van zorgverleners en patiënten.
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Hoe meet u uw succes?
‘Op twee manieren. We tellen en monitoren het gebruik van ons online
leerplatform. Dat leggen we aan tegen de uitslagen van enquêtes en
onderzoek. We blijven mensen ook volgen, om te weten of ze vorderingen
maken en niet afhaken. Want dat is één van de grote gevaren: dan boek
je wel succes met meer aansluitingen, maar sociaal en economisch is het
effect minimaal.’
Hoe bereik je dat succes?
“De kern is motivatie creëren en vasthouden. Het best werkt de
combinatie van lokale hulp, bijvoorbeeld in een buurt- of wijkcentrum
of bibliotheek, en online instructie met verschillende niveaus. Het gaat
erom dat de lokale steun in de gemeenschap zelf goed is. Veel afstand is
funest.’
Uw jaarlijkse omzet is 7 miljoen pond (8 miljoen euro), waarvan 3
miljoen van het ministerie van Onderwijs in London. Naast geld van andere
overheden komt 20 procent uit de markt. Lucratief voor hen?
“Google, Lloyd’s Bank, telecombedrijven en goede doelen zoals de
Lottery waarderen de effecten van ons werk. Iedere nieuwe internetter
googelt en krijgt reclame te zien. En wij leren mensen ook werken met
Google-programma’s als Docs, Calender en Gmail. Bovenal heeft het voor
Google pr-waarde voor hun sociale inspanningen.
Ook de bank krijgt meer digitale klanten en wil sociaal helpen. Maar
we doen nauwelijks meer iets met verbindingen en hardware met telco’s,
die acties hielpen weinig. We gaan uit van het verbeteren van mensenlevens en niet van de technische ‘solutions’ waarmee bedrijven schermen.”

Onzichtbare boeven
A

U begon onder Labour als sociaal doel, maar waarom weet het Conservatieve bewind The Good Things Foundation te waarderen?
“Onder de Conservatieven werden we een goed doel. Hun belangstelling groeit om twee redenen: vanwege hun accent op de digitale toekomst
en onze bewezen concrete bijdrage aan economische groei. Politici willen
graag laten zien dat ze wat bijdragen en het accent ligt nu heel sterk op
innovatie. Daar dragen wij aan bij, zeker nu Australië ons model met een
netwerk en leerplatform wil kopiëren en ook Kenia interesse toont.’
Wat zijn de belangrijkste lessen voor andere landen die dit willen
opzetten?
‘Vorm een alliantie van betrokkenen. Dat is niet eenvoudig, want politici en bedrijven willen graag hun eigen naam aan vernieuwing verbinden.
Dus creëer een basis van samen sterker, oftewel synergie.
Vervolgens concrete actie genereren. Want het zoveelste praatplatform bereikt niets. Ten derde: richt je op gedrag dat mensen zelf als zinnig
en prettig ervaren. We zijn bijvoorbeeld gaan samenwerken met de JobCentres en leren online solliciteren.
Ten vierde diepgang zoeken. Er is heel veel onderzoek naar mensen
die zijn buitengesloten, ook digitaal, maar de oorzaken kunnen zeer
verschillen en die haal je alleen uit praktijkverhalen. En last but not least:
maak een businessplan met harde cijfers!”

H e e s

Marijke van Hees
Zelfstandig ondernemer en
raadslid Enschede
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ls gebruikers van smartphones en
computers in de digitale wereld
weten we dat het veilig bewaren van gegevens een eigen zorg is. In de echte wereld
kunnen we dit vergelijken met het afsluiten van deuren en ramen, het op slot doen
van fiets of auto en het niet onbeheerd
laten staan van bezittingen als tassen en
koffers. Zo heeft elke burger de plicht om
de veiligheid van huis en haard en de eigen
bezittingen te beschermen. Als we die
burgerplicht nakomen en er gaat toch iets
fout, dan hebben we de politie om de boeven op te pakken. De overheid zorgt voor
vervolging van de criminelen en straf is er
voor hen die de bezittingen van een ander
stelen of beschadigen of vernielen.
In de digitale wereld is de boef die onze
smartphone of computer ‘binnengaat’ niet
direct zichtbaar. Maar de schade die kan
worden aangericht is groot. We zien helaas
zelf het slot niet openstaan, de sleutels niet
in het slot zitten en zelfs als je denkt dat
de deur dicht is, zijn er tal van manieren
om in jouw spullen binnen te dringen. Je
ziet als burger niet of je de veiligheid van
jouw digitale wereld goed hebt geregeld;
dat is voor veel mensen een onbegrijpelijk
vraagstuk. Cookies en virussen kunnen de
gezondheid van de digitale systeemwereld
besmetten en verlammen. En al probeer je
je privacy te beschermen, de praktijk leert
dat die in de digitale wereld zo lek is als
een vergiet.
Inmiddels maken we mee dat criminelen massaal computers gijzelen en slachtoffers alleen tegen losgeld weer de beschikking krijgen over digitale eigendommen.
Het binnendringen van ongewenste soft-

ware in smartphones en computers treft
veel mensen tegelijk en kan zo een ontwrichtende werking hebben op het functioneren van onze samenleving. De politie
probeert uiteraard de daders van digitale
inbraak op te sporen, maar de afstand tussen dader en slachtoffer is grensoverschrijdend. We lopen momenteel achter de feiten
aan; het open internet is een grondgebied
en een uitnodigende voedingsbodem voor
criminelen.
Zelfs als we verplicht informatie achterlaten bij de overheid, blijkt dat die niet in
staat is onze informatie als ons eigendom
te beschermen; veel overheidssystemen
zijn onvoldoende beveiligd. Natuurlijk
moeten bestuurders zich daar druk om
maken. Maar ondertussen bekruipt me wel
het gevoel dat de overheidstaak verder
moet gaan. We ontberen een grensbewaking die op een hoger niveau dan uw en
mijn individuele apparaten de veiligheid
bewaakt. Gaat het hier niet om een vraagstuk van openbare veiligheid? De veiligheid van de totale digitale wereld waarin
wij leven, om een betere invulling van
de publieke taak. Ik ben benieuwd welke
leden van de Tweede Kamer zich hiervoor
gaan inzetten.
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Een laptop raakt zoek. Als het gegevensmanagement op orde is hoeft dit geen
groot probleem te zijn.
Foto: Dreamstime

Gegevensmanagement is essentieel voor de informatiehuishouding
van organisaties. Bijvoorbeeld om adequaat te kunnen reageren op
een datalek. Er is echter nog wel wat lobbywerk te verrichten, want
gegevensmanagement staat niet bovenaan de prioriteitenlijst.
Marieke Vos

Gegevens zijn de
grondstof van
V

orig jaar kreeg de gemeente
Edam-Volendam te maken met
een datalek. Een laptop van een leverancier was zoekgeraakt; een laptop waarop
mogelijk persoonsgegevens van inwoners van Edam-Volendam stonden. Deze
leverancier werkte tijdens het incident
voor meerdere gemeenten. Het was niet
duidelijk welke gegevens er precies op de
laptop stonden. “Je moet bij een datalek
snel kunnen handelen en daarvoor is
het nodig dat je weet welke gegevens er
gelekt kunnen zijn. Helaas bleek dat lastig te achterhalen”, zegt Remco Rekoert,
informatiebeveiligings- en privacyadviseur bij de gemeente Edam-Volendam.
“We hadden het incident hier opgeschaald tot aan de burgemeester. Ik kreeg
allerlei vragen waarop ik het antwoord
ook niet wist. Heel vervelend. Het maakte
duidelijk hoe belangrijk het is dat je je
gegevensmanagement op orde hebt.”
Rekoert spant zich al jaren in om
gegevensmanagement bovenaan de prioriteitenlijst bij gemeenten te krijgen.
Hij maakt deel uit van een landelijke
werkgroep die handreikingen opstelde

88

over dit onderwerp. “Het is helaas mijn
ervaring dat het lastig is om gegevensmanagement spontaan van de grond te
krijgen. Om begrijpelijke redenen, hoor.
Tijd is vaak een probleem: er komt zoveel
op gemeenten af dat dit erbij inschiet.
Ook ontbreekt de expertise binnen veel
gemeenten om dit goed op te pakken,
vandaar onze handreiking. Wat het lastig
maakt, is dat de voordelen van goed
gegevensmanagement pas echt duidelijk
worden bij een incident, zoals een datalek. Dat zorgde in mijn gemeente voor
extra bewustwording.”
Invuloefening
Rekoert is bezig om het gegevensmanagement in zijn gemeente in te richten. Dat kan op verschillende manieren.
Edam-Volendam koos voor het in kaart
brengen van gegevens op systeemniveau.
“We hebben eerst, aan de hand van de
Softwarecatalogus, gekeken welke hoofdsystemen we gebruiken. Dat zijn er zo’n
dertig.” Nu gaat de gemeente beginnen
met dataclassificatie: welke persoonsgegevens houdt men in welke systemen
bij? Het gaat daarbij om persoonsgege-

vens zoals naam-adres-woonplaats, BSN,
gevoelige gegevens en ook kentekens
en alle andere gegevens die te herleiden
zijn tot een persoon. Daarbij wordt onder
meer in kaart gebracht hoeveel gebruikers een systeem heeft en wie er bij de
gegevens kunnen. “Eigenlijk is het één
grote invuloefening, die ik samen met
de functioneel beheerders doe.” Het is
een taak die elk jaar terugkomt, want het
overzicht moet actueel gehouden worden.
Rekoert koppelt de vragen die moeten
worden beantwoord voor de Europese privacy verordening AVG aan het dataclassificatieproject. “In een grote gemeente
doet de chief information security officer
waarschijnlijk de dataclassificatie en de
functionaris gegevensbescherming de
registratie voor de AVG. Dit is een kleine
gemeente, dus ik doe beide.”
Inzagerecht
De invoering van de privacyverordening AVG (in mei 2018) en ENSIA (in juli
2017) zetten gegevensmanagement op de
kaart, zegt Rekoert. ENSIA (Eenduidige
Normatiek Single Information Audit) is
een nieuwe verantwoordingsmethodiek

de overheid

voor informatieveiligheid. Deze zelfevaluatie geeft gemeenten overzicht over
de stand van zaken van informatieveiligheid en bundelt onder meer de audits
voor DigiD en Suwinet. Elke gemeente
benoemt een ENSIA-coördinator, die
binnen de gemeente met alle betrokken
interne partijen de ENSIA-vragenlijsten
invult. Rekoert is de ENSIA-coördinator
voor Edam-Volendam. “Als je je gegevensmanagement op orde hebt, dan is het
gemakkelijker om verantwoording over
informatieveiligheid af te leggen. ENSIA
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stimuleert gemeenten daarom om hun
gegevensmanagement op orde te krijgen.” Voor de AVG geldt dat ook. Gegevensmanagement is geen verplichting
in de nieuwe verordening, maar organisaties moeten volgens de verordening
wel weten wat ze aan gegevens in huis
hebben. Burgers krijgen bijvoorbeeld
inzagerecht. Rekoert: “Mensen kunnen
ons straks gaan vragen welke gegevens
we van ze bewaren en met welke partijen
we die gegevens delen. Dat moet je dan
wel in beeld hebben.”

De gegevenshuishouding is in elke
gemeente anders, er is dus geen kanten-klare invulling van gegevensmanagement, zegt Rekoert. “Bij de uitrol van
de basisregistraties zie je wel dat er aan
gegevensmanagement wordt gedaan, en
bij registraties die een wettelijke basis
en audits hebben wordt het ook bijgehouden. Maar dat geldt niet voor alle
gegevens die gemeenten gebruiken. Ik
zie nog te vaak dat er bijvoorbeeld allerlei
Excelbestanden worden gebruikt, waardoor het onduidelijk is waar wat staat.
Als die bestanden niet kloppen, dan komt
het bijvoorbeeld voor dat een gemeente
brieven naar overleden mensen stuurt.
Dat soort pijnlijke voorvallen kun je
voorkomen als je gegevensmanagement
op orde is, want dan kun je er op sturen
dat medewerkers de juiste gegevens
gebruiken.” Informatie is de grondstof
van de overheid, wordt vaak gesteld. “Met
gegevens maak je informatie. Als die niet
op orde zijn, dan klopt je informatie ook
niet.”
De handreikingen voor gegevensmanagement zijn te vinden op:
http://www.gemmaonline.nl/index.php/
Thema_Gegevensmanagement
Informatie over de implementatie van
ENSIA: https://kinggemeenten.nl/ensia
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Het tweede iBestuur Mobility congres was een work
in progress. Gedurende een jaar brachten ruim twintig
overheidsorganisaties – van gemeenten tot Belastingdienst –
markt, onderwijs en start-ups in co-creatie uitdagingen
op het snijvlak van overheid en mobility in kaart. Van de
app-aanpak tot blockchain, van de mobiele werkplek tot
innovatievriendelijk aanbesteden. En een mobiele visie
op de Omgevingswet! Op 20 april presenteerden zij de
uitkomsten aan hun collega’s in de Rode Olifant in Den Haag
tijdens het iBestuur Mobility Congres 2017.

Innovatiepartnerschap

‘Niet lullen
maar testen’
Bij het tweede iBestuur
Mobility Congres draaide
alles om co-creatie.
Hoe complex is mobiele
interactie met de
burger? Wat kunnen
overheid en start-ups
leren van elkaar? Wat
zijn de voordelen van
innovatiepartnerschap bij
aanbesteden? Deelnemers
hadden er zin in om van
elkaar te leren.

Door Karina Meerman
Beeld Ronald Meekel
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Bas van Wieringen van Rotterdam Mobility Lab (RML):
“Wat willen start-ups behalve investeerders? Een plek om te
testen of hun concept technisch werkt, en interactie met de
klant om te bepalen of er behoefte aan is.”

obiel is de dominante manier van contact met de overheid”, aldus
“MMaarten
Camps. De secretaris-generaal van het ministerie van

Economische Zaken citeerde vervolgens uit het rapport Maak Waar! van de
Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid: “Nederland heeft veel te
winnen bij in de hoogste versnelling verdergaande digitalisering. De Nederlandse overheid kan daaraan in belangrijke mate bijdragen.” Voorwaarde
is een fundamenteel andere omgang met de digitale ontwikkeling en op dit
moment is die nauwelijks bij te benen. “Als je denkt dat je het snapt, komt er
alweer iets nieuws”, aldus Camps. Gelukkig heeft EZ het Start-up Officer Netwerk. Ieder bedrijf met een goed idee kan contact opnemen met een start-up
officer, die op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen.
Aangifte-app
Jeroen Dijkgraaf van het Mobile Competence Center (MCC) van de Belastingdienst sprak over interactie tussen burger en overheid. MCC ontwikkelde
al meer dan vijftig apps voor interne en externe klanten.
De uitdagingen van het MCC werden geschetst aan de hand van de app
voor de aangifte inkomstenbelasting. De app moet werken voor 10,9 miljoen
mensen, die als enige met elkaar gemeen hebben dat ze aangifte moeten
doen. De teksten in de aangifte-app moeten beknopt genoeg zijn voor een
klein scherm, begrijpelijk en fiscaal en juridisch correct. De juiste gegevens
moeten met vragen naar boven worden gehaald; maar niet te veel vragen,
want dan haakt de gebruiker af. Tot slot is er de netelige kwestie van authenticatie. De app moet net zo veilig en toegankelijk zijn als de webomgeving,

maar hoe doe je dat met een app die maar een keer per jaar wordt gebruikt?
Bijna niemand onthoudt een sterk en veilig wachtwoord door het eens per
jaar in te tikken. Misschien biedt de zojuist gelanceerde DigiD-app uitkomst,
al dan niet in combinatie met bestaande authenticatiemiddelen. Sinds de
eerste versie in 2014 is de app 8,8 miljoen keer gebruikt, weet Piet Adelerhof,
CIO DG Belastingdienst.
Rotterdam doet het met start-ups
Is samenwerken met start-ups de manier om oplossingen te ontwikkelen? Overheden kijken vaak verlekkerd naar die kleine, wendbare partijen
die – ogenschijnlijk - niet gehinderd door beleid of bestuur prachtige dingen
maken. Start-up Officer Henk Koster van het ministerie van Defensie: “Wij
vinden eigenschappen bij start-ups die we bij traditionele partners niet
vinden. We moeten nog wel leren elkaar te begrijpen, want we spreken soms
letterlijk een andere taal.”
De start-up kan dan wel de frisse ideeën hebben, de overheid heeft de
infrastructuur. Bas van Wieringen van Rotterdam Mobility Lab (RML): “Wat
willen start-ups behalve investeerders? Een plek om te testen of hun concept
technisch werkt, en interactie met de klant om te bepalen of er behoefte aan
is.” En waar vindt een start-up een brug, parkeerterrein of actuele verkeersdata om zijn concept te testen? Bij de gemeente Rotterdam.
Onder het motto ‘niet lullen, maar testen’ selecteerde het Rotterdam
Mobility Lab in september 2016 tien start-ups die ze hielpen aan investeer-
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Maarten Camps, secretaris-generaal van het
ministerie van Economische Zaken: “Ten
onrechte vinden politici, bestuurders en ambtenaren digitalisering belangrijk maar niet
urgent!”
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The Battle
Zes leerlingen van een Technasium (een bètagericht havovwo) streden tijdens Mobility 2017 met vier (oud)-bestuurders om de beste digitale oplossing voor een bestuurlijk
vraagstuk. Het Dutch Government-team bestond uit zwaargewichten: Pieter Cloo, Pieter Bindt, Maarten Hillenaar en
Ric de Rooij. En die strijd zou bikkelhard gevochten worden,
bleek aan het eind van de dag. De Technasium-leerlingen
wonnen overtuigend van het Dutch Government-team bij de
ontwerp-wedstrijd.

ders en betalende klanten. Dat zijn voornamelijk partners als
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

tijd zoeken naar een oplossing. Dat is spannend voor de overheid, maar wel nodig.” Deze aanpak is mogelijk als innovatiepartnerschap binnen de Aanbestedingswet.

Een aantal jonge bedrijven doet het erg goed, aldus Van
Wieringen. PARKEAGLE is een parkeersensor die over de grond
zoeft en parkeerruimte en –gedrag in kaart brengt. Om te testen waren parkeerterreinen nodig zijn. FeetzDock zocht plekken voor zijn volledig geautomatiseerde fietsparkeersysteem,
torens van 7 x 7 x 7 meter die enorm veel fietsen herbergen.
Semiotic Labs wilde bruggen om sensoren te testen die via
data-analyse de gezondheid van industriële installaties meten
en voorspellen. Ook daar kon de gemeente van dienst zijn.

De uitdaging ligt in de allereerste plaats bij het formuleren
van de vraag. Die moet zeer scherp zijn, maar de overheid moet
de verleiding weerstaan om al een concrete oplossing te bedenken. Dat is aan de marktpartijen. Om met Maarten Hillenaar
van de Software Improvement Group (SIG) te spreken: “Men
moet af en toe achteroverleunen en zich laten inspireren.” Om
de vraag duidelijk te kunnen articuleren is marktinzicht nodig
en kennis over de technologische ontwikkelingen, zei De Boer.
“Praat met de markt, praat met kennisinstituten. Samen doen
is de kern van innovatiegericht inkopen.” Hillenaar: “Het open
gesprek werkt heel goed. Snap waar die ander mee bezig is en
blijf oefenen.”

“Samen maken we het concept klaar voor de volgende
fase”, vertelde van Wieringen. Zijn voorbeelden gaven aan
dat de overheid als eerste klant een belangrijke rol kan spelen
en dat voor relatief kleine bedragen. De tien start-ups kregen
ieder een achtergestelde lening van 25.000 euro voor hun
pilot. Het traject loopt drie jaar. Vinden de bedrijven op termijn
investeerders die meer dan een ton inleggen, dan wordt de
lening omgezet in aandelen.
Innovatievriendelijk aanbesteden
Aankoop van innovatie is niet nieuw, maar de veranderingen in de Aanbestedingsweg 2016 bieden nieuwe mogelijkheden. Hierover sprak Floris de Boer van Pianoo, expertisecentrum aanbesteden. Het doel van innovatiegericht inkopen is
om oplossingen te laten ontwikkelen, zodat publieke taken
efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd en om te
kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen. Die oplossingen kunnen het beste
parallel worden ontwikkeld. “Laat meerdere partijen tegelijker-
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Binnen innovatiepartnerschap is ook ruimte voor de
aankoop van de ontwikkelde oplossingen zonder een nieuw
aanbestedingstraject te hoeven starten. Mocht er aangekocht
worden, dan adviseert Pianoo om het intellectueel eigendom
zoveel mogelijk bij het bedrijfsleven te laten. De Boer: “Dit
maakt het interessanter voor hen om te investeren in die oplossing en verder te ontwikkelen.” Zeker bij meerdere oplossingen
is het risico op vendor lock-in klein.
Mr Fabian Horsting van Six Advocaten legde tot slot de
vinger op de zere plek. De overheid wil wel investeren in innovatieve bedrijven, maar doen dat voor die bedrijven niet snel
genoeg. Gechargeerd gezegd, vreest de ondernemer voor zijn
concurrentvoordeel terwijl ambtenaren kaders afbakenen en
definities formuleren. Dat moet snel veranderen: beide partijen
hebben elkaar immers hard nodig.

Trends in Veiligheid 2017
In een verbonden samenleving

De burger vindt dat de overheid niet goed voorbereid is op een cyberaanval, wat betekent dit?
In ons Trends in Veiligheid-onderzoek 2017* komt naar voren
hoe de Nederlandse burger denkt over onderwerpen als privacy,
Internet of Things, cybersecurity en biometrie. Internet heeft mens,
organisatie en apparaten verbonden. Nu al is duidelijk dat vergaande digitalisering bijna elk aspect van de samenleving radicaal
heeft veranderd en het proces gaat door.
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en uw organisatie?
Download Trends in veiligheid 2017 of vraag een exemplaar
aan op: www.trendsinveiligheid.nl
* Uitgevoerd door TNS Kantar.

Meer weten?
Neem contact op met:
Erik Hoorweg, Capgemini Consulting
Vice President sector openbare
orde en veiligheid
erik.hoorweg@capgemini.com

M o b i l i t y

p a r t n e r
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Toekomstige
werkplek is
drie-eenheid

De komende jaren vindt er een
grote verschuiving plaats in de
manier waarop wij werken. De
werkomgeving van de toekomst is
in één woord: mobiel. Hoe ga je als
organisatie mee in deze transitie
en houd je tegelijkertijd je netwerk
veilig? HP adviseert de overheid
daar nu al over na te denken. “De
toekomst is eerder dan we denken.”
Marlies Ruijter

W

erk is niet waar je naartoe gaat, werk is wat je doet. Dat
is de realiteit, stelt Pieter Schouten, mobility specialist
bij HP. “Kijken maar naar de millennials - de generatie geboren
tussen 1980 en 2000. Zij maakten in 2015 nog 33 procent van
de beroepsbevolking uit, in 2020 zal dat 50 procent zijn. Deze
generatie is opgegroeid met technologie, werkt graag in wisselende teams, is ondernemend, hopt sneller tussen werkgevers
en hecht minder aan de grens tussen werk en privé. Als je weet
dat dit de gemiddelde werknemer van morgen is, beeld je dan
eens in hoe de Rijkswerkplek zal veranderen.”
De verandering in de workforce is een van de redenen dat
mobiel werken een vlucht zal nemen. Maar ook de drastische
inkrimping van het aantal vierkante meter kantoorruimte. “Kijk
naar het aantal Rijksgebouwen dat enorm is teruggedrongen”,
zegt Jan Koster, accountmanager centrale overheid bij HP. “Je
ziet bij de inrichting van de nieuwe Rijksgebouwen – waarin veel
instanties zijn samengevoegd - dat alles draait om samenwerking. Het kantoor is voor ontmoetingen en samen creëren; werken doe je thuis of daar waar het uitkomt. Dat zie je ook in het
bedrijfsleven. Bijna twee derde van de beroepsbevolking werkt
gedurende de werkdag vanaf meerdere locaties.” Voor ‘ontmoe-
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Pieter Schouten, mobility specialist en Jan
Koster, accountmanager centrale overheid
bij HP. Foto: Ruud van de Graaf

tingen’ hoeven we elkaar niet eens meer fysiek te ontmoeten.
Koster: “We spenderen 40 procent van onze tijd in conference
calls.”
Splitsing
Van flex naar mobiel, zo zou je de komende transitie kunnen
noemen. Nu hebben medewerkers gemiddeld 4,2 apparaten
nodig om flexibel te kunnen werken: meestal thin client, laptop,
tablet, smartphone en misschien nog een privé apparaat. “Op
z’n minst onhandig voor de gebruiker zelf, ronduit problematisch voor de organisatie,” vervolgt Koster. “Contracten, licenties, beheer, service, support; alles moet in drie- of viervoud
worden geregeld. Bovendien is bij veel organisaties een splitsing ontstaan tussen de afdeling die traditionele werkplekken
beheren en de afdeling die smartphones en tablets beheren. Als
deze apparaten worden geïntegreerd, zullen ook de betreffende
afdelingen moeten worden samengevoegd.”
Hoe werkt die integratie precies? Daarvoor moeten we eerst
naar de tussenstap: de twee-in-één oplossing, of de Elite x2,
zoals het bij HP heet. Schouten: “Dat is een laptop en tablet
ineen. Het scherm van de laptop kun je eraf klikken en dient
als tablet. Klik je ‘m weer aan het toetsenbord, dan heb je de
werkervaring van een laptop met toetsenbord en mousepad. Het
is een volledige werkplek voor onderweg met internetverbinding
via een simkaart.”
De Elite x3 gaat een stap verder. “Dat is een smartphone
waar Windows 10 op draait. Natuurlijk kun je op smartphoneformaat niet werken, maar je kunt de smartphone op een dockingstation klikken en vervolgens op een groot scherm met muis en

toetsenbord werken. Een andere mogelijkheid is om de x3 op
een laptop dock aan te sluiten. Dit zijn apparaten zonder moederbord, zonder intelligentie. Eigenlijk een lege huls, het neemt
nóóit informatie van jouw smartphone over. Het leent zich puur
als tijdelijk tweede scherm met toetsenbord en muis. Haal je de
smartphone uit het dockingstation, dan is alle informatie verdwenen uit het tweede apparaat. De ideale manier om licenties,
beheer en beveiliging te consolideren zonder dat de eindgebruiker inlevert op flexibiliteit. De smartphone vormt straks de basis
voor je werkplek.”
Veiligheid
“Hackers probeerden vroeger voornamelijk aan de achterkant een bedrijf binnen te komen, via websites en servers”,
legt Schouten uit. “Tegenwoordig is dit steeds beter beveiligd.
Omdat serverlocaties lastiger zijn te bereiken, hebben hackers
hun pijlen nu gericht op zogenaamde endpoint apparaten,
zoals pc’s, laptops en smartphones. Ook hier biedt de drie-inéén oplossing voordeel: één device is makkelijker te beveiligen
dan drie. De Elite x3 scheidt persoonlijke data van privédata en
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bovendien kun je het password vervangen door vingerafdruktechnologie of irisherkenning.”
HP zet de laatste jaren vol in op veiligheid, benadrukt Koster. “Printers worden bijvoorbeeld vaak vergeten in de beveiliging. Ze staan vaak de hele dag aan en maken verbinding met
het netwerk. Kortom, een ideaal target voor hackers. HP is het
eerste bedrijf dat printers beveiligt. HP laptops en tablets kunnen worden uitgerust met HP Sure View, een ingebouwd privacyfilter in het scherm waarbij de gebruiker de informatie van het
scherm perfect kan lezen, maar een ongewenste meekijker niet.
De gebruiker kan dit aan- of uitzetten. Visual hacking is daarmee
verleden tijd.”
Schouten: “Cybersecurity zal in de toekomst nog veel meer
aandacht vragen dan nu. Aanvallen nemen toe in aantal, maar
ook in vernuft. Het is een ratrace, waar HP zich op alle fronten
tegen wapent: onder, boven en in de besturingssysteem.”
Meer lezen over HP Mobiel werken of HP Security?
Ga naar www.hp.com/go/clientsecurity of www.hp.com/go/
mobility

95

M o b i l i t y

p a r t n e r

M o b i l e I r o n

Papieren formulieren, dossiers en brochures worden relieken uit het
verleden. Met mobiele apparatuur in de hand maken organisaties een
klantvriendelijke efficiencyslag. Maar is het ook veilig? MobileIron,
beveiliger van mobiele apparatuur, weet als geen ander alles over de
risico’s en hoe die te ondervangen.

Ojas Rege, Chief Strategy Officer bij MobileIron

richtlijn uit 1995 vervangt. Organisaties krijgen tot eind mei
2018 de tijd om hun bedrijfsvoering op orde te brengen. Naar
verwachting vervangt de privacyregulering vanaf dan ook de
Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. “De invoering is heel belangrijk voor ons bedrijf. We helpen organisaties
enerzijds bij het beschermen van privé- en zakelijke gegevens
op mobiele apparaten. Dat doen we door Enterprise Mobility
Management (EMM), een combinatie van wachtwoordbescher-

Jet van Eeghen

Mobile First

Nederland loopt
voorop in Europa
S

teeds meer organisaties, ook in de publieke sector,
maken gebruik van mobiele apparatuur om efficiënter
hun werk kunnen doen. Denk aan ziekenhuizen, waar een arts
de dossiers van patiënten via een tablet meeneemt tot in de
operatiekamer. Of aan nutsbedrijven die medewerkers de meterstanden direct online laten verwerken. Informatie is hierdoor
actueel en zo compleet mogelijk, én het scheelt dubbel werk.
Maar wat als zo’n apparaat – boordevol privacygevoelig materiaal – kwijtraakt of in de verkeerde handen valt? Die kans is
aanzienlijk groter bij een mobiele telefoon, laptop of tablet dan
bij een pc op kantoor.
Data-analist Computer Profile stelde in september 2016 vast
dat in de Nederlandse overheidssector ruim een derde (39%)
van de zakelijk gebruikte mobiele apparaten wordt beheerd via
Mobile Device Management (MDM). Hiermee beveiligen organisaties hun zakelijke apps en beheren ze documenten en andere
content veilig op mobiele apparaten. De overheid is koploper op
het gebied van beveiligde mobiele apparaten.
Mobile First
Ojas Rege is Chief Strategy Officer bij MobileIron, producent
van software die onder meer MDM-oplossingen mogelijk maakt.
MobileIron is marktleider in Nederland op het gebied van MDM,
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met 31,4 procent marktaandeel, blijkt uit het eerdergenoemde
onderzoek van Computer Profile. “Klanten komen bij ons wanneer ze hebben besloten dat mobiel werken deel gaat uitmaken
van hun strategie. Wij helpen ze dat veilig te doen.” Rege was
ook de man die in 2007 het motto ‘Mobile First’ muntte, een
week nadat Apple de eerste iPhone lanceerde. Hij zag in dat
mobiele apparatuur snel aan populariteit zou winnen en dat
softwareontwerpers zich beter konden richten op het maken
van mobiele apps. Deze apps kunnen inmiddels niet langer als
afgeleide van een website functioneren. “Wie nu een nieuwe
applicatie wil bouwen, start met de mobiele versie. Dat is de
manier waarop de meeste mensen de app zullen benaderen. Vier
jaar geleden verdiende Facebook 7 procent van z’n advertentieinkomsten via de mobiele app. Inmiddels is dat meer dan 80
procent. Dus als vanaf vandaag niemand meer Facebook zou
openen via een webbrowser, zouden de inkomsten ongeveer
gelijk blijven.”
De overstap naar een mobiele manier van werken, is volgens Rege heel interessant omdat de markt wordt gedreven
door consumenten. “Mensen zien een app en willen die ook
gebruiken in hun zakelijke omgeving. Dat legt grote druk op
IT-afdelingen. In het verleden kon IT maandenlang werken aan

Mensen zien een app en
willen die ook gebruiken in
hun zakelijke omgeving
ming, encryptie en een technologie die het mogelijk maakt alle
gegevens van een mobiel apparaat op afstand te wissen. Anderzijds zorgen we ervoor dat ongeautoriseerde apparaten geen
toegang krijgen tot data in de back end van het bedrijf.”
Rege raadt organisaties aan niet lang te wachten met het op
orde brengen van de beveiliging van hun mobiele apparatuur.
“Als een medewerker z’n tablet of smartphone in een taxi laat
liggen en de data liggen voor het grijpen, handel je in strijd met
de AVG en kun je forse boetes krijgen.”

een nieuwe release of een nieuwe applicatie. Nu willen we elke
drie maanden een verbeterde en gebruikersvriendelijk versie.”
Die ontwikkeling is gelijk voor organisaties in de publieke en
private sector. Beide willen gebruikmaken van apps waarmee
ze eenvoudige handelingen kunnen uitvoeren: e-mail, informatie bewaren en bewerken, het delen van documenten. “Voor de
publieke sector, vooral onderwijs, defensie en organisaties die
te maken hebben met ontwikkelingen voor smart cities, komen
er aanvullende veiligheidsbehoeften bij. Dat heeft te maken met
het afschermen van persoonlijke informatie of met veiligheid.”
Privacyregulering
In mei 2016 trad de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking, die de databeschermings-
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Is het volgens Rege mogelijk dat de Nederlandse overheidssector gaat werken volgens het ‘Mobile First’ principe? “Absoluut, Nederland loopt voorop in Europa. We zien een grote
toename in zakelijk gebruik van mobiele apparatuur en apps.
Mogelijk komt dat doordat het hogere management van grotere
organisaties het belang en de voordelen van mobiel werken
inzien. Daarnaast moet er bereidheid zijn voor verandering.
Mensen moeten trainingen volgen. De manier van werken wordt
fundamenteel anders. Zulke ontwikkelingen hebben tijd nodig.
Vooral in de publieke sector, waar veel applicaties soms wel
twintig, dertig jaar oud zijn. Die zijn niet gemakkelijk bruikbaar
te maken in een mobiele app. Voor de meeste organisaties zal
mobiel werken beginnen met het inzetten van veelgebruikte
apps. Ik verwacht dat deze ontwikkeling zo’n drie tot vijf jaar zal
nemen. Ja, dat is lang in mijn branche!”

97

a

Juli
6 juli	Ateliersessie UIVO - Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet
VNG/KING, Utrecht
www.kinggemeenten.n

5/6 september	Mensen Centraal in Digitale
Dienstverlening
Fokker Terminal Den Haag
www.mensencentraal.nl
zie pagina 20 in dit magazine!
14 september	Avond van de Digitale Economie
Nationaal Militair Museum, Soest
www.ecp.nl
20, 21, 22 sept.

Masterclass iDialoog 2017
Nederland ICT i.s.m. ministerie van BZK
www.nederlandict.nl/

Oktober
10 oktober	ICTU Grand Café Informatieveiligheid en
Alert Online
ICTU, Den Haag
www.ictu.nl
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Een abonnement op
iBestuur magazine?
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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
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iBestuur magazine, juli 2017
iBestuur magazine is een
onafhankelijke uitgave van de
Nieuw Domein Uitgever.
Uitgever Peter Lievense
Redactieadres
iBestuur magazine
Jan van Nassaustraat 57
2596 BP, Den Haag
redactie@ibestuur.nl
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> De snoepwinkel
van Stef Blok
> De overheid mon
itoren
vanuit je luie stoel
> De Belgen deden

het beter

Hoofdredactie Peter Lievense
Ontwerp en vormgeving Blinkerd
Eindredactie Quita Hendrison
Medewerkers Jet van Eeghen, Mariëlle de Groot,
Frits de Jong, Liesbeth Jongkind, Bas Linders, Karina
Meerman, Fred van der Molen, Peter Mom, Peter
Olsthoorn, Cyriel van Rossum, Marlies Ruijter, Nicole
van der Steen, Fred Teunissen, Marieke Vos, Brenno de
Winter, Marijke van Hees, Peter van Schelven, Sophie
in ‘t Veld, Chris Verhoef, Tim Aarts, Marie Louise
Borsje, Daniëlle Jansen.
iBestuur.nl Kees Brandenburg, met dank aan
textpattern
Fotografie en illustratie De Beeldredaktie, Blinkerd,
Meysa Boers, Dreamstime, Stockfresh, Shutterstock
Coverfoto voor De Beeldredaktie/Lex Draijer
Proces en realisatie Bos Uitgevers
Druk BDU
Advertenties advertenties@ibestuur.nl
Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor
bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken
voelen bij de i-overheid.
Geïnteresseerden die niet tot die doelgroep behoren
betalen 70 euro voor een jaarabonnement van vier
nummers. Abonneren kan via ibestuur.nl/service.
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de
Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder
begrepen het opslaan in een geautomatiseerd
gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, zonder
voor- afgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door:
Capgemini, Centric, CGI, Everest, IBM, Imagem, KPN,
Pegasystems, PinkRoccade Local Government, PBLQ,
en door het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
ICTU, VNG/KING.
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