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‘Den Haag wacht af, de toekomst niet’. Zo luidt de kop boven een
artikel in dit magazine over de terughoudendheid van de overheid om te investeren in
glasvezel in onrendabele gebieden. Ik kan nog wel een paar artikelen bedenken waar die
kop boven had gepast. Boven een artikel bijvoorbeeld over de technische universiteiten
die een numerus fixus hanteren omdat ze het al twaalf jaar met dezelfde begroting moeten
doen, terwijl de economie schreeuwt om technisch geschoolde mensen. Typisch gevalletje
verplichtingen-kasstelsel: de departementen gebruiken - anders dan bijvoorbeeld
gemeenten - een huishoudboekje waarin toekomstig maatschappelijk rendement niet
meetelt. Maar goed, dát artikel staat niet in deze editie en bovendien zingt het rond in Den
Haag dat dit kabinet misschien wel de overgang naar het moderne baten-lasten stelsel wil
inzetten.

‘Waarom doen we dit en voor wie?’ Het baten-lasten stelsel
volgens Raymond Knops! Een nuchtere analyse en flink wat op de KMA gevormd

IBM and its logo, ibm.com and Watson are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. See current list at ibm.com/trademark.
Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies. ©International Business Machines Corp. 2017. P32566

doorzettingsvermogen: goede tools voor een staatssecretaris voor ICT - al mogen we hem
zo niet noemen natuurlijk. Hij is weliswaar verantwoordelijk voor de digitale overheid
én ICT bij het Rijk, maar hij heeft nauwelijks middelen en geen doorzettingsmacht. En
bovendien heeft het gros van de bewindspersonen een flinke eigen ICT-uitdaging!
De nieuwe nuchterheid maakt school in Den Haag. In april zal Knops de Kamer laten
weten hoe het verder moet met de BRP. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Kamer,
half november, viel tussen de regels door al wel te beluisteren dat daar in ieder geval geen
volgend grand design aan zit te komen. En dan het Digitaal Stelsel Omgevingswet - het BIT
waarschuwde al: veel te ambitieus, dat gaat geld kosten! Kees Verhoeven, D66-Kamerlid
met IT-autoriteit, geeft in het coverinterview het nieuwe DSO-ritme aan: rustig aan, met
kleine stapjes!
Verhoeven overigens die in de oppositie tegen de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten stemde en nu als fractielid van een coalitiepartij op weg naar het
referendum campagne gaat voeren vóór diezelfde wet. Ook dat is de nieuwe nuchterheid.
Peter Lievense
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Kees Verhoeven (D66) is dé constante
factor onder de Tweede Kamerleden met
aandacht voor ICT. Hij ziet versnippering als
de grootste bedreiging voor de digitalisering
van de overheidsdienstverlening.
De verantwoordelijke staatssecretaris zal
moeten waken voor onsamenhangende
acties binnen de Rijksoverheid.

‘Pas op

voor de verkeerde

soort daadkracht’

N

a de verkiezingen van voorjaar 2017 verdwenen zo’n beetje alle ervaren ICT-woordvoerders van het toneel. Maar niet Kees Verhoeven.
De IT-politicus van het jaar 2016 had grote invloed op wat Rutte III in het
regeerakkoord heeft opgeschreven over ICT en digitalisering. Hij denkt dat
we nu het meest digitale regeerakkoord ooit hebben en wil met probleemprojecten liever stoppen dan doormodderen. Een snelle, heldere keuze is daarbij
wenselijk. “Dat vergt wel lef.”
Is Kees Verhoeven een tech-optimist die denkt dat ICT een instrument is om
maatschappelijke problemen mee op te lossen?
“Ja, maar vooral ook een tech-realist. ICT lost maatschappelijke problemen op, maar het creëert ook weer nieuwe.”

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

6

Is de maatschappij inmiddels niet vooral bezig met het oplossen van problemen die ICT veróórzaakt?
“Dat lijkt zo, omdat veel ICT-problemen nu pas zichtbaar worden. We
profiteren van heel veel voordelen die we inmiddels ook allemaal vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Schaduwzijden, zoals het grootschalig verzamelen van
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data of projecten die totaal uit de hand lopen, worden breed
uitgemeten. Dat vertekent het beeld. Dus ja, er zijn kansen en
bedreigingen. Een paar jaar geleden hebben we de commissie
Elias gehad, die heeft geconstateerd dat een aantal projecten
veel te grootschalig en te optimistisch is ingezet en dat die ook
niet altijd hebben bijgedragen aan de oplossing van de problemen waarvoor ze waren opgestart. Je moet opletten wat je
doet. In het kader van het enthousiasme over smart cities zie
je bijvoorbeeld dat er hier en daar een wildgroei is van allerlei
initiatieven waarbij van alles en nog wat wordt gemonitord en
aan elkaar gehangen, terwijl het natuurlijk dan ook moet gaan
over de vraag hoe je als overheid dat proces goed beheert. Dat
is volgens mij het allerbelangrijkste.”
Waar moet je als Kamerlid op letten?
“Je moet oppassen voor de verkeerde soort daadkracht.
Vroeger begonnen bestuurders die krachtdadig wilden overkomen weleens grote vastgoedprojecten met als motto dat ze
iets moesten ‘neerzetten voor de samenleving’ en daarna is
er een tijd gekomen dat heel veel bestuurders een groot ICTproject begonnen. Ik denk dat nu de tijd is aangebroken om te
stoppen met grootschalige, optimistische en strak geplande
grote projecten. We moeten veel meer kijken naar wat we willen bereiken en ons afvragen of ICT daar een bijdrage aan kan
leveren. We hebben inmiddels meer kennis, er is meer controle
op en er wordt ook kritischer naar gekeken voordat er wordt
begonnen.”
Die afwegingen lijken te laat te komen voor een project als de
BRP, de Basisregistratie Personen.
“Ja, dat is echt een probleemdossier waarbij je volgens
mij heel erg aanloopt tegen het feit dat je aan de ene kant het
gemak van één goed systeem wilt hebben, terwijl het aan de
andere kant heel kwetsbaar wordt als je het allemaal op één
plek 24/7 wilt organiseren.”
Dat is toch niet de voornaamste reden waarom het project is
vastgelopen?
“Nee, het is een combinatie van factoren met als hoofdrolspeler een slechte aansturing. Ik denk overigens wel dat
projecten waarvoor een heel breed politiek draagvlak is en die
iedereen erg nodig vindt over het algemeen succesvoller zijn
dan projecten waar een hele duidelijke keerzijde aan zit. Een
voorbeeld daarvan is natuurlijk het elektronisch patiëntendos-
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sier. Daar zit politiek heel veel spanning op. Als er geen duidelijk eensgezind doel is komt de aansturing van zo’n project ook
vol twijfel te zitten. Dat geldt bij de BRP net zo.”
En hoe moet het daarmee nu verder?
“De les van de commissie Elias is dat als je ziet dat een weg
doodloopt je beter kunt stoppen en opnieuw beginnen in plaats
van te blijven doormodderen. Uiteindelijk moet staatssecretaris Knops als verantwoordelijke bewindspersoon die afweging
maken. In dit geval lijkt een snel besluit over een vorm van
doorgaan of definitief stoppen wel wenselijk. Dat vergt wel lef.
Iets nieuws beginnen dat lukt altijd wel, maar stoppen, bijsturen of kiezen voor hergebruik van iets bestaands heeft niets
met digitalisering of met techniek te maken, maar met een
bestuurlijke cultuuromslag.”
Is dat geen goede reden om nog eens goed te kijken naar de
torenhoge ambities van de Omgevingswet en optimistische
aannames over de mogelijkheden van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO)?
“Die Omgevingswet is sowieso al een van de meest complexe wetten ooit. Ik herinner me nog dat Stientje van Velthoven – nu staatssecretaris – in onze fractie herhaaldelijk heeft
aangegeven hoe groot en ingewikkeld die wet op zichzelf al is.
Er zit inderdaad een hele grote digitale component aan en dat
is een grote uitdaging.”
U bedoelt een recept voor ongelukken?
“Dit is wel een wet waar politiek een vrij breed draagvlak
voor is. Ik vind de Omgevingswet nu juist iets waarbij iedereen
het erover eens is dat het op een bepaalde manier moet. Dat
kan helpen om te komen tot een goede manier om de onderliggende ICT in te richten. Ik denk ook dat hier de nieuwe inzichten over een goede manier van ICT-uitvoering kunnen helpen;
doe het gewoon werkendeweg, heel rustig in allemaal kleine
stapjes en zonder al te veel grote en centrale uitrol. Evalueer
het steeds en wees kritisch.”
De BRP is stopgezet op basis van een beoordeling door het
Bureau ICT Toetsing, het BIT. Hoe ziet u de toekomst van die
instantie? Formeel is dat een tijdelijke club die na vijf jaar
zou moeten verdwijnen.
“Eerst was de vrees – die had ikzelf ook – of het BIT wel
voldoende de waakhond met tanden zou zijn en dat hier de

slager zijn eigen vlees ging keuren. Nu zie je dat de slager dat
inderdaad doet, maar het BIT heeft wel een aantal kritische
rapporten uitgebracht. Dus ja, wat mij betreft moeten we
daarmee door. Als je ziet hoe ze nu functioneren dan zou het
me zeer verbazen als je straks na vijf jaar bij de evaluatie tot de
conclusie komt dat we wel weer zonder kunnen. Het BIT doet
het boven verwachting.”
Laatst werd er op een diner door leveranciers gemopperd dat
ze door het BIT het risico lopen aan de schandpaal te worden
genageld. Dat maakt ze een beetje kopschuw als het om overheidsprojecten gaat, zeggen ze.

Kleine gemeenten hebben juist vaak een innige relatie met
hun leverancier, bijvoorbeeld via gebruikersorganisaties.
“Je zou het liefst zien dat ook kleine gemeenten twee of
drie hele deskundige ambtenaren hebben die zowel bij de
aanbesteding als bij het technische gedeelte precies weten wat
ze nodig hebben en die dus goed beslagen ten ijs komen als ze
de markt opgaan. In de praktijk zie je nog vaak dat het gaat om
mensen die zoiets naast hun normale werk moeten doen en die
dat oplossen via een goede relatie met een of twee bedrijven
en die – als ze onder druk staan – toch vaak kiezen voor het
relatieve succes van de partij die ze nu eenmaal al kennen. Dat
kun je die ambtenaren niet kwalijk nemen, maar het zou goed

Over de Omgevingswet is nu juist
iedereen het wel eens
“Een van de problemen van de ICT bij de overheid is dat we
te afhankelijk zijn van een paar leveranciers die de opdrachtenmarkt domineren. En als dat degenen zijn die kritiek op
het BIT hebben en daardoor aarzelen om zich te melden voor
opdrachten, dan zie ik dat vooral als een mogelijkheid om de
kansen voor nieuwe toetreders op die markt te vergroten. Meer
concurrentie zou op zich geen slechte ontwikkeling zijn. Het
BIT moet geen publieke schandpaal worden, maar het moet
wel de kritische organisatie zijn die gewoon zegt wat er aan de
hand is en die daarbij ook man en paard noemt. Ik zie dat juist
als een verbetering van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap van de overheid.”
Het BIT is er voor de projecten van de Rijksoverheid. De
gemeentewereld kent zoiets niet. Zou het iets zijn om daar
ook zo’n bureau op te zetten?
“Grote gemeenten zouden kunnen overwegen om zoiets in
te voeren. Daar zou zoiets ook goed kunnen werken.”
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zijn om een mechanisme te hebben dat er echt voor zorgt dat je
uitkomt bij de beste aanbieding. Dat is met name bij kleinere
gemeenten een uitdaging.”
Volgens scheidend Digicommissaris Bas Eenhoorn is staatssecretaris Knops door de nieuwe regering eigenlijk met lege
handen op pad gestuurd. Klopt dat?
“Ik denk dat we nu het meest digitale regeerakkoord ooit
hebben, met enorm veel digitale ambities en plannen. Er is
geld vrijgemaakt voor cybersecurity, voor innovatie en nieuwe
technologieën. Op allerlei gebieden, ook voor digitalisering
van de overheidsdienstverlening, de zorg en het onderwijs, is
er meer geld gereserveerd. Daarnaast hebben de ministeries
van BZK, EZK en JenV gezegd dat ze zullen zorgen voor een
goede coördinatie. Knops is vooral verantwoordelijk voor de
digitale overheid en ook daarvoor geldt gewoon dat er middelen zijn om die te verbeteren, dus daar zal hij werk van moeten
maken.”
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K l o u s

Heeft hij wel voldoende bevoegdheden?
“Tsja, het is een coördinatievraagstuk. Ik denk dat je heel goed kunt organiseren dat verschillende ministeries samen optrekken. Er zijn verschillende
voorstellen gedaan om meer coördinatie te krijgen. Het grootste gevaar voor
alles wat met digitalisering van de overheidsdienstverlening te maken heeft
is versnippering. Er is wel een coördinerend persoon voor de cybersecurity,
dat is minister Grapperhaus; er is een duidelijke digitale component in de
economie en dat ligt bij staatssecretaris Keijzer en ik denk dat bij BZK staatssecretaris Knops, samen met onderwijs en zorg, ook voldoende mogelijkheden heeft om goed te coördineren. Maar hij zal wel aan het werk moeten.
Het zal niet vanzelf gaan en hij zal vaak zijn vinger moeten opsteken om te
voorkomen dat er onsamenhangende acties worden opgestart in de zorg, het
onderwijs of elders binnen de Rijksoverheid. Eenhoorn had liever gezien dat
het in een meer geïnstitutionaliseerd kader was gegoten. Ik neem er op dit
moment genoegen mee als Knops ervoor gaat zorgen dat per project de juiste
ministeries aan tafel zitten. Hij zal daaraan moeten trekken.”

Het BIT moet
wel man
en paard
kunnen
noemen

T

rust is in crisis, zo bleek opnieuw
uit de laatste Trust Barometer van
bureau Edelman. Het vertrouwen in het
bedrijfsleven, overheden en de media is
bedroevend. Dat zal geen verrassing zijn,
maar het rapport kent ook een interessante
constatering: Peers are now as credible as
experts. Kunnen we daar misschien wat
mee bij het borgen van vertrouwen in de
slimme samenleving?
Het antwoord is ja, waarschijnlijk wel.

Eind vorig jaar uitte de VNG kritiek op de digitaliseringsaanpak van Rutte
III. Nog te veel versnippering en te weinig oog voor de overheid als geheel.
“Ik snap heel goed dat de VNG verbeterpunten ziet. Dat is de rol die een
koepelorganisatie nu eenmaal heeft, maar de koepelorganisatie voor ministeries is de ministerraad en die moet gewoon zorgen dat er voldoende afstemming plaatsvindt tussen de ministeries. De uitdaging die daar dus ligt is dat
je over een jaar of twee duidelijk moet kunnen zien dat er meer afstemming
is dan in het verleden. Om het regeerakkoord op dit punt echt te kunnen
naleven moet je namelijk veel meer samen aan tafel; ook met gemeenten, provincies en uitvoeringsorganisaties.”
Heeft u nog een advies voor Franc Weerwind, de burgemeester van Almere,
die zich namens de VNG in Trouw beklaagde dat het kabinet verbijsterend
weinig aandacht heeft voor de samenhang van de informatiesamenleving?
“Ik denk dat Franc Weerwind niet zit te wachten op een goed bedoeld
advies van een Kamerlid van D66.”
En wat doen we ondertussen met die twintig procent van de Nederlanders die
volgens een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau en volgens de Nationale Ombudsman niet meekunnen in het tempo van de digitalisering?
“Natuurlijk moet je alles doen om die groep mee te nemen. Niet door
angstvallig vast te houden aan dingen als een blauwe envelop, maar door bijvoorbeeld die mensen dan thuis te gaan helpen. Je ziet bij het bedrijfsleven
dat er veel wordt gedaan om het klantcontact te verbeteren door bijvoorbeeld
chatmogelijkheden. En het is heel erg belangrijk dat je ‘digitale ongeletterdheid’ met allerlei programma’s gaat bestrijden en ook daar is in het regeerakkoord aandacht voor. Het kan niet zo zijn dat digitalisering uiteindelijk door
de mensen wordt ervaren als anonimisering.”
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Miljoenogenprincipe

Sander Klous
Hoogleraar Big Data
Ecosystems aan de
Universiteit van Amsterdam

Feit is dat meer transparantie ons de
afgelopen jaren weinig heeft gebracht.
Banken, overheden, accountantskantoren,
toezichthouders en pensioenfondsen probeerden vertrouwen te winnen met bijsluiters en allerhande rapportages. Dat werkte
echter niet. Waarom niet? Wie veel uitlegt,
wordt onbewust als onbetrouwbaar gezien.
Zo schijnen onze hersenen nu eenmaal te
werken.
Een leek – de gemiddelde burger –
ontleent bovendien geen vertrouwen aan
detailinformatie, omdat hij die niet kan (of
wil) interpreteren. Je koopt een pak melk
op basis van ‘blind vertrouwen’ en hebt
praktisch gezien ook geen alternatief. Heel
anders dan de wetenschapper die voortborduurt op het werk van anderen; die wil daar
(hopelijk) wel eerst meer over weten en zet
daarmee in op ‘geïnformeerd vertrouwen’.
De vertrouwenskwestie speelt ook
een rol in de nieuwe slimme samenleving
vol digitale hulpmiddelen, zo laat ik ook
zien in het boek ‘Vertrouwen in de Slimme
Samenleving’. Als leek worden we in die
samenleving overladen met informatie.
Denk aan de gebruiksvoorwaarden voor
een nieuwe app of de uitgebreide toelichting die bedrijven geven op hun beleid voor
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privacy. Ook dat heeft niet veel bijgedragen
aan het consumentenvertrouwen. Niet in
de laatste plaats omdat we wantrouwend
staan tegenover de bron van die informatie: de instituties, zoals bedrijven, onderzoekinstituten en de politiek.
Maar er is zoals de Trust Barometer
laat zien iets opmerkelijks aan de hand:
we schenken wel ons vertrouwen aan onze
peers: een paar duimpjes of sterretjes achter het profiel van een wildvreemde op platformdiensten als Airbnb, Uber of Blablacar
is klaarblijkelijk vaak genoeg. De essentie:
als je het op dergelijke platforms een paar
keer verknoeit, krijg je daar minpunten
voor en dat doet je (vertrouwens)reputatie
geen goed.
Het is helemaal niet zo gek om verder te
bouwen op dat vertrouwen in peers. Sterker
nog, dat ‘miljoenogenprincipe’ komt nu op
tal van plaatsen naar boven. Het Wikipediamodel bouwt voort op een decentrale aanpak waarin een grote groep ongeorganiseerde individuen samen verantwoordelijk
is voor betrouwbare informatie. Sommige
partijen delen algoritmes, of meer algemeen broncode, op ontwikkelplatforms als
Github, zodat andere ontwikkelaars deze
kunnen beoordelen, gebruiken en/of er de
discussie over kunnen aangaan. En ook de
blockchain is een voorbeeld van dit miljoenogenprincipe: de controle op transacties
wordt in dat model door een collectief uitgevoerd van vele duizenden systemen – in
handen van peers – die niet onder centraal
beheer staan.
Het vertrouwen is anno 2017 dus niet
weg. Het neemt alleen een andere, decentrale, vorm aan.
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D

e ‘i’ van iBestuur staat voor ICT,
maar evengoed voor informatievoorziening en soms zelfs voor innovatie. Die ‘I’ speelt natuurlijk ook een rol op vrijwel
alle departementen. Op de redactie hebben we de belangrijkste bewindspersonen en hun ‘I-uitdagingen’ op de fotowand
geprikt.

Door Peter Lievense
Beeld Blinkerd
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De minister voor ICT die bij elke formatie rondzingt, is
er opnieuw niet gekomen. Staatssecretaris Raymond Knops
komt een eind in de richting - vandaar zijn portret op pagina
14 en 15 van dit nummer. Hij is zowel eindverantwoordelijk
voor de digitale overheid - inclusief het voormalig EZ-deel
gericht op het bedrijfsleven - als voor de ‘ICT van het Rijk’.
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Er blijft genoeg over voor de collega-bewindslieden. Bijvoorbeeld voor minister Ollongren die met het
Digitaal Stelsel Omgevingswet ook een negatief BITadvies binnenhaalde. Minister Grapperhaus krijgt een
flinke dobber aan de justitieketen en de ICT bij de politie. De
staatssecretaris van Financiën moet snel aan de slag met de
Belastingdienst die zelf aangeeft vanwege de oude ICT-systemen de continuïteit van de inning niet te kunnen garanderen en tegelijkertijd de erfbelasting niet kan innen vanwege
problemen met een nieuw systeem. En hoe gaat het verder
met het PGB, Speer bij Defensie, het datacenter van UWV?
Innovatie biedt kansen: voor e-health, slimme mobiliteit en
in het onderwijs. U komt ze zeker nog tegen in iBestuur, de
bewindspersonen van de ‘I’!
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Digitaliseren:
waarom en voor wie?

Portret Raymond Knops

In het nieuwe kabinet
gaat Raymond Knops
over de portefeuille ICT
en identiteitsgegevens.
De praktische
instelling en het
doorzettingsvermogen
van de kersverse
staatssecretaris van
BZK zijn nu net wat de
moeizame relatie tussen
ICT en overheid nodig
heeft.

Door Karina Meerman
Beeld Blinkerd
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V

oor Knops staat veel ICT op stapel in 2018, zoals de uitgifte van 1,3
miljoen rijbewijzen met een vernieuwde DigiD-chip en het ontwikkelen
van een gelijksoortige chip voor de elektronische identiteitskaart, waarvoor
het indienen van een aparte wijziging van de Paspoortwet nodig is. De Wet
generieke digitale infrastructuur wil Knops nog voor de zomer omdopen tot de
Wet digitale overheid. “Die naam dekt de lading beter, denk ik.” En dan is er
nog – niet in de laatste plaats – het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens
over de mate van vrijgeven van de BRP-broncode en de vervolgacties die dan
genomen moeten worden. Kortom, Knops zal zich de komende jaren niet vervelen. Niet dat hij voor zijn benoeming duimen zat te draaien.
De voormalig wethouder van Horst aan de Maas is binnen en buiten Den
Haag een mens van oppakken en aan de slag gaan. Zijn uitgebreide cv op
www.parlement.com bevat een indrukwekkende lijst nevenfuncties en vrijwilligerswerkzaamheden dicht bij huis, met name in de muziek en het jeugdvoetbal. Zelfs zijn korte cv vermeldt dat hij trombonist was bij de fanfare in
zijn woonplaats Hegelsom. En op zijn Facebook-pagina wisselen werk- en
muziekvideo’s elkaar af. Je vraagt je af hoe de politicus, bestuurder, echtgenoot en vader dan ook nog tijd moet vinden voor fitness, skiën en tuinieren.
Het doen gaat niet gepaard met overmatig praten. Verbeet typeerde
bij zijn afscheid zijn maidenspeech als ‘een interessante, maar, tegen uw
gewoonte in, ook lange speech’ en noemde zijn ‘prettige, droge humor’ die
zijn ‘korte en krachtige inbrengen’ vaak doorspekken. In zijn eigen woorden:
“Ik ben niet iemand die vergadert om te vergaderen. Dat is niet mijn stijl. Ik
ben van de praktische oplossingen.” NRC typeerde hem als ‘een man met groot
verantwoordelijkheidsgevoel’ en ‘een regelaar op wie je altijd kunt terugvallen’. Elsevier noemde hem ‘beminnelijk maar stevig’. Knops mag dan af en toe
een grapje maken, de man laat zich niet omverduwen.
Militaire achtergrond
De Noord-Limburger zit al sinds 2005 in de Tweede Kamer. Na zijn officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda studeerde
hij bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot 2001 was
hij beroepsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht en eind 2004 werd hij als
reservist uitgezonden naar Irak. Zijn militaire achtergrond lijkt een essentieel
onderdeel van zijn werken en wordt vaak genoemd. Bij zijn (tijdelijke) vertrek

uit de Tweede Kamer in 2007 roemde voorzitter Gerdi Verbeet zijn
‘bijzondere betrokkenheid bij het
Defensiepersoneel op uitzending’.
Hij keerde terug in 2010, werd
woordvoerder van Buitenlandse
Zaken en Defensie, voorzitter van
de vaste commissie voor Europese
Zaken, fractiesecretaris en lid van
het Presidium.
Toen de portefeuilles verdeeld moesten worden door Rutte
III leek het misschien logischer
dat Knops Defensie zou krijgen,
maar zelf lijkt hij er niet onder te
lijden dat het anders liep. Zoals hij
zei op het NOS Journaal: “Het is
altijd goed om op een ander dossier actief te zijn dan waar je veel
verstand van hebt.” Zijn partijgenoot Hanke Bruins Slot, Tweede
Kamerlid, zegt dat Knops ‘een
uitdaging ziet in het oppakken
van complexe zaken. Hij zet een
koers uit en gaat dan doelgericht
en snel aan de slag. Daar zie je zijn
militaire achtergrond in terug. Hij
beschikt daarbij over het nodige
doorzettingsvermogen dat voor een
bewindspersoon ook goed van pas
komt.’
Gouden tijden
Mooie kwaliteiten voor een bestuurder die ICT en overheid
in de portefeuille heeft. Toen op 16 november in de Kamer de
begroting van Binnenlandse Zaken werd behandeld, gaf hij
toe dat overheid en ICT ‘niet altijd een gelukkige combinatie’
waren. Maar Knops ziet uit naar de uitdagingen die er liggen en
zegt zelfs enthousiast te zijn. Zijn ambitie met de digitalisering
is om die toegankelijk te houden en ‘de burgers en de bedrijven zoveel mogelijk te faciliteren’. De overheid moet als een
stel samenhangende onderdelen een aantal diensten leveren
aan de burger, zei hij. Dat moet dan wel met een realistischer
aanpak. Te beginnen bij de vraag: waarom doen we dit en voor
wie? Een houding waar VVD-politicus Jan Middendorp zich vol-
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ledig in kan vinden. “Als het
gaat om overheid en ICT willen wij ook altijd als eerste weten:
wat heeft Nederland eraan?” Middendorp zegt Knops’ ambitieuze aanpak te steunen en vertrouwen in hem te hebben.
“Deze man heeft heel veel ervaring in de Kamer en ik hoop
dat hij zijn achtergrond als militair inzet om de focus bij BZK
op digitalisering te houden. De gouden tijden bij BZK kunnen
gaan herleven.”
“Ik ben een heel praktisch ingesteld mens”, zei Knops en
zo wil hij ook het ICT-dossier gaan aanvliegen. Dat klinkt mooi,
gezien de hoeveelheid werk die er nog ligt. Het zal interessant zijn te zien hoe een praktische doorzetter omgaat met de
bevindingen van de BRP-commissie en het daaropvolgende
debat dat naar verwachting medio april volgt.
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Datagebruik vraagt
om scherpere
verantwoording
Er is steeds meer aandacht voor het verantwoord gebruik van data.
En dat is goed verklaarbaar, gelet op het toenemen van het genereren én
verwerken van grote hoeveelheden data. En die data zijn ook nog eens
afkomstig van een toenemend aantal bronnen.

H

et Internet of Things: een oneindig netwerk van sensoren die data verzamelen en delen. Data afkomstig van
ons eigen lichaam, onze auto, onze verwarmingsthermostaat,
ons sociale-mediagedrag; het zijn maar een paar voorbeelden
van zaken die ons gemak, onze veiligheid of onze gezondheid dienen. De rode draad is de enorme hoeveelheid data die
gegenereerd wordt. Iedere interactie, transactie en elk product levert niet alleen nieuwe data op, maar wordt ook in data
vastgelegd. En waar menigeen met het grootste gemak via de
app een betaalverzoek met vrienden deelt, een film huurt of
een afhaalmaaltijd bestelt, wordt een groot deel van onze data
gedeeld met partijen waarvan we het bestaan niet eens kennen.
Deze partijen stellen andere organisaties in staat met slimme
algoritmes hun bestaande diensten en producten te verbeteren. Met de introductie van dergelijke technologieën komen
echter ook nieuwe verantwoordelijkheden om de hoek kijken.
Twee fundamentele vragen staan daarbij centraal: hoe kunnen
organisaties op een transparante manier omgaan met de data
van hun stakeholders - zoals burgers, bedrijven, consumenten
en afnemers - en van wie zijn die data eigenlijk?
Grijze gebieden
De publieke discussie richt zich vooral op het beschermen
van gegevens van burgers. Maar ook de overheids- en bedrijfsdata die tussen organisaties worden uitgewisseld krijgen steeds
meer aandacht. Dat is nodig – in Nederland hebben we altijd
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de ambitie gehad om innovatie verder te stimuleren, maar de
aandacht voor de verantwoordelijkheden die daarbij komen
kijken is ondergesneeuwd. Met de nieuwe Europese Databeschermingswet (GDPR, in Nederland bekend als de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, de AVG) wordt beoogd beter
toe te zien op onze rechten ten aanzien van persoonsgegevens,
en de transformatie naar een data-driven economie beter te
stroomlijnen.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), belast met de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de AVG, benadrukt terecht
de beide kanten van de medaille. Allereerst dat persoonsgegevensbescherming nodig is, omdat daarmee essentiële rechten
van burgers gewaarborgd worden. Aan de andere kant dient een
verantwoord gebruik van de data van overheden, bedrijven en
burgers vele maatschappelijke belangen; er wordt voortdurend
gezocht naar nieuwe manieren om data te benutten voor innovatieve diensten en producten. Die ontwikkeling is van groot
belang. Daarbij zijn grijze gebieden soms onvermijdbaar. Een
voorbeeld: gebruik van persoonsgegevens zonder toestemming
is niet toegestaan. Maar op cruciale momenten kan de zorgplicht voor individu of maatschappij de verwerkers van dergelijke data wellicht nopen om zonder die toestemming te handelen.
Een ander voorbeeld: profiling, als gevolg van databewerking, kan in ultieme vorm neerslaan op een natuurlijk persoon,

waardoor het wellicht in het aandachtsgebied van de AVG terechtkomt. Maar vallen
de algemene dataverzamelingen die zijn
aangelegd als bron voor zulke analyses dan
ook onder de werking van de AVG? Dat lijkt
niet nodig, maar wordt er ook zo geredeneerd? De AP geeft ruiterlijk toe dat deze
en andere kwesties aandacht behoeven,
en soms wellicht pas aan de hand van
de praktijk, gedurende de looptijd van de AVG, echt op hun
merites beoordeeld kunnen worden. Zij verwijst dan ultiem naar
rechterlijke uitspraken die zouden kunnen volgen, maar het is
natuurlijk te verkiezen dat er al eerder duidelijkheid ontstaat.
Zorgvuldig en transparant
De data-driven economy brengt onmiskenbaar nieuwe kansen met zich mee. Tegelijkertijd is een groeiend aantal organisaties zich bewust van de gevolgen van het gebruik van externe
diensten voor hun databeleid. Dit leidt tot beter toezicht op de
locatie waar data opgeslagen worden, en de beveiligings- en
privacy maatregelen die daarbij van kracht zijn.
Die lijn moet doorgetrokken worden: iedere organisatie
heeft een verantwoordelijkheid om zorgvuldig en transparant om te gaan met de klant- en gebruikersdata waarover ze
beschikt. Daarbij moet gelden dat de belangen van de klant
vooropstaan. Organisaties die gebruikmaken van digitale dien-
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sten blijven
eigenaar van
hun eigen
data. En als
eigenaar moeten ze weten
waar data worden opgeslagen
en er zeker van
kunnen zijn dat
hun data niet toegankelijk zijn
voor derden.
Daarnaast is het van belang dat organisaties die gebruikmaken
van de nieuwste, slimme algoritmes en kunstmatige intelligentie, kunnen verklaren welke factoren een rol hebben gespeeld
in de aanbevelingen die deze diensten leveren. Door inzicht te
geven in welke data zijn gebruikt, en op welke manier, creëren
organisaties meer begrip en vertrouwen voor de wijze waarop
algoritmes tot bepaalde conclusies en aanbevelingen komen.
Vertrouwen wordt in een economie die steeds sterker leunt
op technologische innovaties belangrijker dan ooit. Het verantwoord, veilig en transparant omgaan met data is het fundament
waarop dit vertrouwen gebouwd is.
Rob Nijman
Directeur Centrale Overheid IBM Nederland B.V.
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Foto’s: Dreamstime, Wikipedia, Neit

p a r t n e r

p a r t n e r
Je zou verwachten dat je in deze tijd alle
zaken rondom een opname in een verpleeghuis centraal kunt regelen, via een aanspreekpunt of platform waar alle betrokken instanties op zijn aangesloten. Maar dat is niet de
realiteit. Foto: Dreamstime.

Overheidsinstanties
zijn binnen hun eigen
muren doorgaans goed
georganiseerd. Maar de
samenwerking tussen deze
organisaties onderling laat
nog veel te wensen over.
Dat moet anders, vindt
Frits van Endhoven van
Everest. “Deze tijd vraagt
om ketensamenwerking.
En de overheid is eraan toe.
Gelukkig zijn er al positieve
bewegingen te zien.”

ken, van anders organiseren. De klant centraal
stellen en niet de eigen organisatie.”

Ketensamenwerking

Het is tijd voor
projectministers
D

it onderwerp ligt Frits van Endhoven nauw aan het hart,
zowel professioneel als persoonlijk. Hij komt in het
dagelijks leven talloze voorbeelden tegen van zaken die veel
beter geregeld kunnen worden. “Mijn moeder zit sinds kort in
een verpleeghuis. Alle instanties die daarmee zijn gemoeid –
van zorgverzekering tot verpleeghuis, van SVB tot CIZ – doen
hun werk met de beste intenties. Maar er wordt helaas minimaal
samengewerkt; gegevens worden niet of nauwelijks digitaal
uitgewisseld en niet aan elkaar gekoppeld. Dat zorgt voor veel
onduidelijkheden, dubbel werk, irrelevante vragen en van-hetkastje-naar-de-muursituaties. Je zou verwachten dat je in deze
tijd alle zaken rondom zo’n opname in een verpleeghuis centraal
kunt regelen, via een aanspreekpunt of platform waar alle
betrokken instanties op zijn aangesloten. Maar dat is niet de
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E v e r e s t

realiteit. Je hebt als ‘klant’ geen idee waar en bij wie je op een
bepaald moment in het proces zit.”
Datzelfde gebrek aan samenwerking ziet hij in het onderwijs,
waar zijn vrouw werkzaam is. “Daar blijven zoveel kansen liggen.
Bijvoorbeeld rondom de signalering van probleemleerlingen. Als
een kind veel spijbelt, zou een leerplichtambtenaar veel meer
gegevens moeten uitwisselen met de huisarts, maatschappelijk werk en de politie. In zo’n gezin is namelijk vaak veel meer
aan de hand. Dat komt veel sneller aan het licht als men – met
inachtneming van de privacyregels – gegevens aan elkaar koppelt. Als er één dossier zou zijn, waarop iedere instantie kan
inloggen en in kan werken. Ik weet dat dit soort dingen op een
eenvoudige manier zoveel beter geregeld kunnen worden. De
techniek is er al lang. Het is alleen een kwestie van anders den-

Van verticaal naar horizontaal
“Nederland is verticaal georganiseerd, we
denken in kolommen”, legt Van Endhoven uit.
“Van oudsher hebben we alles via de departementen en bestuurslagen geregeld. Ieder
ministerie en iedere bestuurslaag organiseert
zijn eigen zaken op zijn eigen manier. Dat
heeft heel lang goed gewerkt, maar we leven
nu in een tijd die vraagt om ketensamenwerking, samenwerking
over de muren van deze departementen heen en dwars door de
bestuurslagen heen. Burgers en bedrijven zien de overheid als
één geheel. Ze verwachten – doordat de technologische oplossingen er zijn – dat overheidsorganisaties gegevens onderling
delen en uitvoeringsprocessen op elkaar afstemmen. Logisch,
een bedrijf met meerdere vestigingen zorgt toch ook dat zijn
ICT op elkaar aansluit? Een vraag of een probleem van de burger
beperkt zich vaak niet tot één departement, of tot één organisatie. Zo’n probleem gaat recht door de keten heen. Dan zou de
oplossing ook ketenbreed georganiseerd moeten worden. Dat
geldt overigens ook voor de samenwerking met partijen buiten
de overheid, zoals banken of zorgverzekeraars.”
Projectminister mét projectbudget
Die organisatieoverstijgende oplossingen zijn er. Neem Blueriq Dynamisch Case Management van Everest. “Met dit platform
kunnen verschillende organisaties, zowel binnen de overheid als
de private sector, op case- of dossierniveau samenwerken. Dat
woord dynamisch is zeker geen loos woord. Het geeft aan dat de
software heel gemakkelijk kan worden aangepast als de regelgeving verandert. Maar ook dat de vervolgstappen in de behandeling
van een case flexibel worden aangepast aan de persoonlijke situatie. Hierdoor worden bijvoorbeeld alle irrelevante zaken voor de
desbetreffende persoon er uitgefilterd. Wat je overhoudt is maat-
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werk, de mens centraal. Precies waar de overheid naartoe wil.”
Dat zo’n ketenbrede ICT-oplossing niet zo gemakkelijk is
geregeld, dat realiseert Van Endhoven zich terdege. “De vraag
is namelijk altijd: wie gaat dat betalen en wie mag bepalen? Ook
de budgetten hebben we in Nederland verticaal georganiseerd.
Ieder ministerie heeft zijn eigen pot met geld. Het zou beter zijn
om organisatie-inrichting en allocatie van budgetten af te stemmen op de vraag hoe de klant optimaal bediend kan worden. Dat
betekent dat we alles anders moeten gaan inrichten. Niet alleen
departementministers meer, zoals we
die nu kennen, maar ook projectministers. Een minister wordt verantwoordelijk gesteld voor een bepaalde zaak of
bepaald probleem en krijgt bijbehorend
budget om dat vervolgens te organiseren, dwars door alle ministeries en
bestuurslagen heen als dat nodig is. Op
die manier kunnen we echte stappen
zetten naar een snellere, betere en
menselijkere overheid.”
Van onder- en bovenaf
Dat klinkt utopisch, maar Van Endhoven ziet de eerste positieve stappen al. “Neem de strafrechtketen, een departementoverschrijdende keten, die steeds beter wordt georganiseerd.
Of de loonaangifteketen, waar de Belastingdienst, UWV en
banken samenwerken.” Bovendien ziet Van Endhoven positieve
verschuivingen zowel van bovenaf als van beneden af. En dat
stemt hem hoopvol. “In het nieuwe regeerakkoord wordt het
belang van persoonlijke dienstverlening en de daarbij horende
vernieuwingen in het ICT-landschap van de overheid al onderstreept en wordt er ook daadwerkelijk geld voor uitgetrokken.
Aan de andere kant zien we een nieuwe generatie ambtenaren
– de uitvoerders van morgen – die al veel meer over de muren
van organisaties heen kijken. Ze zijn opgegroeid met ICT en
denken van nature in digitale, persoonlijke oplossingen. Dat
zie je onder meer bij een beweging als Gebruiker Centraal, waar
overigens ook oudere ambtenaren bij zijn aangesloten.”
“Waar het om gaat is dat steeds meer mensen zich realiseren
dat het anders moet. Die verandering kost tijd en vooral veel
moed en energie. Maar het is het waard. ‘Alleen ga je sneller,
samen kom je verder’. Dat inzicht groeit gelukkig gestaag.”

Frits van Endhoven is thought leader vraaggestuurde & toekomstvaste Rijksoverheid bij Everest.
Vragen? f.van.endhoven@everest.nl
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Volstrekt doorgeslagen!
weblog Dirk-Jan de Bruijn, 5 december 2017
De daadwerkelijke verzilvering van
de ambitieuze vergezichten uit het
regeerakkoord vraagt nadrukkelijk
om het besef dat we innovaties
anders moeten besturen en anders
moeten accommoderen.
Dirk-Jan de Bruijn is directeur van de
Innovatiecentrale, iBestuur-blogger
sinds 2012. Hij blogt over het organisatorisch
implementeren van innovaties met nieuwe technologie, het verbinden van publiek, privaat, kennisinstellingen en het reduceren van complexiteit.
“Voor mij is het ook een manier om mijn denklijn
aangescherpt te krijgen, met name als je op je blog
feedback krijgt. En als ijdeltuit ben ik er trots op
als mijn blog in de lijst van meest gelezen items
verschijnt!”

Reason yourself out
of blockchains
weblog Bart Jacobs, 28 november 2017
Scherpe, kritische vragen zijn nodig als antwoord
op opdringere blockchaingurus met
hyperige beloften. Waar staan bijvoorbeeld de gevoelige gegevens en
hoe zijn ze beschermd?
Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging Radboud Universiteit, voorzitter stichting Privacy by Design,
lid Cybersecurity Raad en voorzitter
raad van advies Bits of Freedom, is
de meest invloedrijke persoon in het
publieke debat over cybersecurity (dixit Follow the
Money).
“Ik blog op persoonlijke titel over computerbeveiliging, identity management, en privacy voor mensen
betrokken bij informatisering en openbaar bestuur.”
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Smaakmakers
op iBestuur.nl

Bloggers
in beeld
Pakweg veertig experts en opiniemakers
vormen de eredivisie van iBestuurbloggers. Verdieping en polemiek op het
snijvlak van overheid en ICT. Omdat ze er
verstand van hebben, er een gepeperde
mening over hebben, en ja, een beetje
ijdeltuiterij komt er soms ook bij kijken.
Wie zijn deze smaak- en opiniemakers?
Zeven bloggers en een recente blog.

Verhullende taal
weblog Larissa Zegveld, 21 december 2017

De FG is
overbodig, dus
weg ermee!
weblog Youri Lammerts van Bueren,
20 november 2017

Ballin’ Tallinn
weblog Seger de Laaf, 3 oktober 2017
Waarom draait de digitale overheid van Estland als een geoliede
machine en die van ons niet?
Twee antwoorden: onze legacy is
gigantisch en daarnaast hebben we
gewoon te veel geld.
Seger de Laaf blogt sinds mei 2015
op iBestuur op persoonlijke titel. Hij
is programmamanager klantsignalen
en digitaal adviseur bij RVO.
“Veel publieke IT is te ingewikkeld
ontworpen en gebouwd en dat heeft
miljarden gekost. Dat kan niet langer.
Het wordt tijd dat we de gebruiker op
één zetten. Niet voor niets zijn Google
en Apple met deze filosofie ongekend
succesvol. En ja, ook de overheid is
alleen waard wat het toevoegt.”

Een van de gevolgen van
de AVG voor overheden is een
verplichte aanstelling van een
functionaris voor de gegevensbescherming. Maar of een dergelijke
FG nou ook echt waarde heeft?
Youri Lammerts van Bueren is CISO
voor de werkorganisatie BUCH, de
ambtelijke organisatie voor Bergen
(NH), Uitgeest, Castricum en Heiloo.
Dankzij een achtergrond in bedrijfskunde en informatiemanagement
kan hij informatieveiligheid begrijpelijk maken voor bestuurders en
beleidsmakers.
“Door te bloggen heb ik de vrije hand
om over aan informatieveiligheid
gerelateerde thema’s te schrijven. Ik
wil informeren en de
lezer stof tot
nadenken
geven.”

Het is erg dat jargon vaak wordt gebruikt om de
waarheid te verhullen. Dat tast niet alleen de kwaliteit van de uitvoering aan, maar ook het vertrouwen
van burgers in de politiek.
Larissa Zegveld is algemeen directeur van Wigo4it en
iBestuur-blogger sinds 2015. Zij blogt over maatschappelijke informatie-voorziening en innovatie en samenwerking binnen
de overheid. Een derde thema is het beter in balans brengen van
beleid en uitvoering; noodzakelijk om de overheid te laten aansluiten
bij de veranderende samenleving.
“Mijn gedachten en ideeën deel ik omdat ik het belangrijk vind dat we
van elkaar weten wat we doen, zodat we dingen samen kunnen aanpakken. Mijn uitgangspunt is een samenleving waarin mensen zelf hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor welzijn en gezondheid en
een overheid die de burger centraal stelt. Dat vraagt om een veilige en
betrouwbare overheid. Belemmeringen op weg daar naartoe stel ik aan
de kaak.”

Verantwoorde
digitale
samenleving
weblog Linda Kool, 13 december 2017
Er ligt een belangrijke uitdaging als
het erom gaat de kansen van digitalisering optimaal te benutten en tegelijkertijd publieke waarden te borgen.
Dat vraagt om een brede maatschappelijke visie.
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Linda Kool is senior onderzoeker aan het Rathenau Instituut. Zij richt zich daarbij met
name op maatschappelijke en
politieke vraagstukken rondom
digitalisering en ICT, big data,
kunstmatige intelligentie,
robotica of blockchain. Daarbij kan het
gaan om vraagstukken als het waarborgen van privacy, autonomie of gelijke
behandeling.

Voor het
Block gezet
weblog Ruud Leether, 30
augustus 2017
Waarom zouden we meer vertrouwen
moeten hebben in een geautomatiseerd
systeem dat in belangrijke mate afhankelijk is van Chinese miners dan in Nederlandse banken en notarissen?
Ruud Leether - voormalig legal counsel
bedrijfsvoering van het ministerie van JenV
en tegenwoordig zelfstandig legal counsel gespecialiseerd in IT-recht, IE-recht,
privacy en aanbestedingsrecht - blogt sinds
2012.
“iBestuur is dé site om nieuwe IT-ontwikkelingen te signaleren en daarbij in een zo
vroeg mogelijk stadium aandacht te vragen
voor daaraan inherente juridische aandachts- en knelpunten.”
“De overheid laat zich bij dergelijke ontwikkelingen te gemakkelijk de rol van trendsetter aanmeten. Meestal draagt dat niet bij
aan een zorgvuldig besluitvormingsproces,
waarbij behalve zin en onzin ook maatschappelijke, financiële en juridische risico’s en
consequenties in beeld worden gebracht.
iBestuur is een mooie plek om de discussie
daarover alsnog op gang te krijgen.”

zakendoen, tot ander contact, tot andere
verhoudingen of tot een andere manier
van zorg of diensten leveren. Dat roept
vragen op. Bijvoorbeeld bij de inzet van
robots in de zorg. Een ander voorbeeld is
de inzet van kunstmatige intelligentie in
de rechtspraak. Bij ons onderzoek belichten we vaak aspecten van digitalisering
die tot dan toe minder aandacht hebben
gekregen in het publieke en politieke
debat. Dat beoog ik ook met mijn blogs
voor iBestuur.”

“Digitalisering verandert onze maatschappij in hoog tempo. Digitalisering
leidt ook tot een andere manier van
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Luchtvervuiling?

Burgers die in hun eigen
omgeving waarnemingen
of metingen doen, al dan
niet ten behoeve van de
wetenschap; het is niets
nieuws. De Nationale
Tuinvogeltelling bestaat al
sinds 2003. Maar nieuwe
technieken hebben ervoor
gezorgd dat ‘citizen science’
het afgelopen decennium
een hoge vlucht heeft
genomen. Wat is precies het
nut van die zelfmetende
burgers en wat gebeurt
er met de data die ze
verzamelen?

Daar hebben
we het

Over het nut van zelfmetende burgers

helemaal niet meer over

I

n 2013 konden voor het eerst duizenden smartphonegebruikers via
een opzetstukje voor hun telefoon, de zogenoemde iSPEX, de hoeveelheid fijnstof in de lucht meten. In 2018 doen inwoners van veel Nederlandse
gemeenten met goedkope sensoren eigen lucht- en geluidmetingen. Nijmegen kent op dat gebied een eigen meetproject. In 2011 wilde de stad een
nieuwe brug over de Waal. Dat wil zeggen, op de bewoners van Nijmegen-West
na. Die waren bang dat de brug voor extra verkeer zou zorgen en dus voor
luchtvervuiling en geluidsoverlast, en daar hádden ze al zoveel last van in
hun deel van de stad, ingeklemd als ze lagen tussen een industrieterrein aan
de ene kant en de Waal met al zijn scheepvaart aan de andere kant. Om de
bewoners tegemoet te komen, beloofde de gemeente om jaarlijks de uitstoot
langs de S100 te gaan monitoren. Maar Paul Geurts, Strategisch Informatieadviseur van de gemeente, ontwikkelde samen met de Radboud Universiteit (RU) een alternatief plan. Goedkoper, en veel slimmer naar zijn idee: de
bewoners zouden de beschikking krijgen over eenvoudige sensoren waarmee
ze zelf, in hun eigen tuin, de luchtkwaliteit in de gaten konden houden en
geluid konden meten. Via een dataportaal kregen ze realtime toegang
tot de gegevens van dit burger-sensornetwerk. Voor dit Smart Emission-project gingen Nijmegen en de RU een consortium aan met
softwarebedrijven en een sensorontwikkelaar. Een subsidie van
NWO-TTW maakte het project mogelijk, als onderdeel van
programma Maps4Society.

Twee jaar lang is dagelijks door een dertigtal sensoren verspreid over de stad
de hoeveelheid stikstofdioxide, koolmonoxide, kooldioxide en ozon in de lucht
gemeten. Is de luchtvervuiling inderdaad toegenomen in Nijmegen-West sinds
de komst van de nieuwe Waalbrug in 2013? “Daar hebben we het dus helemaal
niet meer over”, zegt Geurts. “Die zorg van bewoners over verslechtering van
de luchtkwaliteit blijkt achteraf de aanleiding om met elkaar in gesprek te
gaan. Dit project heeft ertoe bijgedragen dat onze relatie met de burgers
enorm is verbeterd. Op de foto’s van de bewonersbijeenkomsten kun je het
zien: mensen die samen rondom een beeldscherm of een sensor staan en
met elkaar praten. Het is een katalysator voor een dialoog, een smeermiddel in het contact met de burgers.”
Ingewikkelde formule
Op de vraag of er niettemin iets interessants uit de burgersensormetingen is gekomen, zegt Geurts: “Goed dat je het vraagt, maar dat
weet ik eigenlijk niet.” Hij belt met zijn collega Henk Nijhuis van de
afdeling luchtkwaliteit. Die zegt: ”Voor mij als luchtdeskundige is er
weinig uitgekomen wat ik nog niet wist. Voor metingen vertrouwen
wij nog steeds op onze aloude erkende netwerken: het Landelijk
Meetnet van het RIVM, dat in Nijmegen twee locaties heeft, en
daarnaast meten we op zeven plaatsen fijnstof met zogenaamde
Osirissen. Die apparatuur is qua nauwkeurigheid niet te vergelijken met de goedkope sensoren van het Smart Emission-project. Dat is bedoeld om burgers zelf te laten meten en op die

Door Brigit Kooijman
Beeld Dreamstime

22

Nummer 25, januari 2018

23

niet
gratis
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manier betrokkenheid te creëren. Daar is het een uitstekend
middel voor gebleken.”
Wat meespeelt, vertelt Paul Geurts, is dat het veel moeilijker bleek dan vooraf gedacht om de data van de burgersensoren te relateren aan de metingen met de geavanceerde apparatuur van het RIVM. “We hebben een datascientist ingehuurd
die een grote, ingewikkelde formule heeft uitgedacht om de
meetwaarden te kunnen kalibreren, maar die methode blijkt
uiteindelijk geen betrouwbare data op te leveren. Je kunt wel
goed trends en patronen zien, maar geen absolute waarden.
Bij stikstofdioxide is dat het duidelijkst: die stof is ook met
geavanceerde apparatuur heel lastig te meten; de standaardafwijking is 25 procent. De afwijking met goedkope sensoren
is nog veel groter - te groot om te kalibreren. Ozon is dan weer
wel goed te meten met burgersensoren, daarbij is de afwijking
na kalibratie niet meer dan tien of twintig procent.”
Op (zeer) lokaal niveau ziet Geurts voor burgersensormetingen in de toekomst wel een andere nuttige functie. “Een
permanent fijnmazig netwerk van goedkope sensoren om te
laten zien dat we aan bepaalde normen voldoen, dat zal er
wel niet van komen. Maar we kunnen de burgersensoren wel
gebruiken voor ad-hocoplossingen in specifieke situaties. Stel
je hebt in een ruraal gebied overlast van mestuitstoot. Dan
hangen we sensoren op, brengen het probleem in kaart, gaan
samen met de bewoners maatregelen nemen en kijken of die
helpen. En vervolgens haal je de sensoren weer weg.”
Vernieuwd meetnet
Ook het RIVM werkt steeds meer samen met burgers om
luchtkwaliteit te meten. Op 6 december 2017 organiseerde het
voor de tweede keer het symposium Samen Meten, met als doel
overheden en burgers bij elkaar te brengen om ervaringen te
delen. Er werd een landelijk dataportaal gepresenteerd waar
overheden, burgers en andere partijen meetgegevens over de
leefomgeving kunnen uitwisselen.
Marita Voogt, coördinator innovatie milieumonitoring bij
het RIVM, vertelt dat voor haar instituut, net als voor Nijmegen, de dialoog met burgers een belangrijke drijfveer is om het
zelf meten te stimuleren en faciliteren. Voogt: “Er is nu eenmaal behoefte onder burgers om eigen waarnemingen te doen,
al dan niet vanuit een zeker wantrouwen jegens de overheid. Je
kunt je daartegen verzetten, maar je kunt er ook gebruik van
maken door het te zien als een manier om in gesprek te gaan.
Voor ons is het heel nuttig om te weten met wat voor vragen
mensen zitten.”
Daarnaast zijn burgermetingen voor het RIVM wel degelijk
ook een manier om de kwaliteit van de eigen data te kunnen
verbeteren, zegt Voogt. “In ons innovatieprogramma, waarbij we streven naar een vernieuwd meetnet in 2020, is het
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nadrukkelijk de bedoeling om naast metingen met onze eigen
referentie-apparatuur ook metingen te integreren van burgers, en van andere partijen, zoals steden die zelf een meetnet
opzetten. Met onze inhoudelijke kennis, met ons lab en ons
meetnet waarin we kunnen testen hoe sensoren reageren,
moet het lukken om oplossingen te verzinnen voor problemen
die zich voordoen, zoals de ijking aan onze apparatuur. Overigens hebben we met een ander type goedkope NO2-sensor al
betere ervaringen dan met de sensoren die in het Smart Emission project zijn gebruikt.”
Cultuuromslag
Planoloog en citizens-science-onderzoeker Linda Carton,
projectleider van het Smart Emission-project bij de Radboud
Universiteit, ziet in de toekomst ook een plaats voor burgermetingen als aanvulling op professionele netwerken. “Kijk naar

Er is nu eenmaal
behoefte onder
burgers om eigen
waarnemingen
te doen
het neerslagnetwerk van het KNMI, waar een paar honderd
vrijwilligers elke dag de neerslag meten en delen met het
KNMI. Ik geloof er wel in dat het steeds meer die kant opgaat.
Een deel van de eenvoudige sensoren zal doorgroeien naar
grotere nauwkeurigheid; onderzoek lijkt erop te wijzen dat ze
met behulp van algoritmen gekalibreerd kunnen worden, maar
vervolgstudies zijn nodig om te weten of dat inderdaad de
beste methode is.”
Maar als je Carton vraagt wat de belangrijkste uitkomst is
geweest van het Smart Emission-project tot nu toe, zegt ze vol
overtuiging: “De cultuuromslag. Dat de gemeente in gesprek
is met geraakt met inwoners over luchtkwaliteit. Vroeger werd
dat gezien als een domein van experts, iets heel ingewikkelds
waar burgers niets van snappen. Nu is er een goede dialoog.
Dat vind ik belangrijker dan de techniek.”

Écht toezicht is
niet gratis
M

ensen lezen niet, luisteren niet,
zien niet en interpreteren signalen vaak zo simpel mogelijk. Daardoor
kun je heel ver komen met fake-verhalen.
Oobah Butler wist van zijn tuinhuisje
London’s top-rated restaurant te maken,
zonder ooit een klant te hebben gehad.
Noem het een restaurant, zorg voor positieve reviews, maak een website, leen de
reputatie van sterren en misbruik de menselijke slordigheid van geest.

Ik zie gelijkenissen tussen Oohbah’s
Shed at Dulwhich en het WODC. Noem het
wetenschap en het is wetenschap. Een
begeleidingscommissie, voorgezeten door
een hoogleraar. Gemiddeld vier á vijf bijeenkomsten met als taak: toezicht houden,
toetsen aan het onderzoeksplan, het plan
eventueel aanpassen, dienen als informatiebron enzovoort. Potentieel houd je dan
toezicht op je eigen gewijzigde onderzoeksplan, lekker handig.

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

Maar toetsen of een plan gevolgd
wordt is heel iets anders dan toetsen of
het onderzoek goed is. Zo’n onderzoekscommissie doet dit voor de gemeenschap,
tegen alleen een reiskosten- en een standaard vergadervergoeding. Dat levert geen
diepgaand toezicht op; dát vergt een fikse
tijdsinspanning van de uiteraard drukbezette leden. Men besteedt onderzoek uit
en de controle daarop ook. Daar komen
ongelukken van!

op enquêtevragen over Europese subsidies
aan boeren maken onderzoekers van Ecorys op dat een bepaald type subsidie meer
is gericht op het in stand houden van een
voorzieningenniveau dan een ander type.
Wiskundig gezien betekent dit dat er een
afhankelijkheid bestaat tussen het voorzieningenniveau en het type subsidie.
Zo’n afhankelijkheid kun je testen op
significantie. Zit de uitkomst van zo’n test
onder de 0,05, dan is de afhankelijkheid er
zeer waarschijnlijk wel en daarboven niet.
Narekenen levert 0,64 op. Dus de gesuggereerde afhankelijkheid wordt door de data
helemaal niet ondersteund. Het is maar
een voorbeeldje, maar dit soort reviews
kost serieus tijd en geld. Eerst moet je zien
dat er geen analyse is gedaan, dan welke er
wel nodig is, dan begrijpen wat er precies
verondersteld wordt, en daarna heb ik dit
door een collega laten reviewen: een dag
werk voor één fluttabelletje. Vergaderen
met een begeleidingscommissie, dat gaat
hem niet worden.
Zolang als feiten gepresenteerde zaken
niet serieus bekritiseerd zijn, is het verstandiger om in het beste geval van opinies
uit te gaan. In het slechtste geval van betekenisloosheid. Maar omdat de mens een
nogal gemakzuchtige denker is, sluipt fake
er zomaar in.

Hoe kan goed toezicht eruitzien? Door
er echt werk van te maken. Uit antwoorden
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Nederland
bij digitale
überperformers
De digitale overheid ontwikkelt zich razendsnel.
Nederlandse overheidsdiensten zijn grotendeels online
beschikbaar en informatie is in driekwart van de gevallen ook
mobielvriendelijk.

O

ok ten opzichte van de meeste andere EU-landen doen
we het goed, blijkt uit de eGovernment benchmark*
die Capgemini Consulting jaarlijks voor de Europese Commissie uitvoert. We kruipen zelfs langzaam in de richting van
Europese digitale überperformers als Estland en Denemarken.
De digitale transformatie roept echter ook vragen op. Want wat
zijn nu eigenlijk de kerntaken van de overheid? Wie voert ze
uit: publieke of private partijen of combinaties? En wat zijn de
bijbehorende competentieprofielen?
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In de benchmark is onderzocht hoe de online dienstverlening van vier levensgebeurtenissen geregeld is: starten van
een bedrijf, studeren, verliezen en zoeken van een baan, en
familiezaken. Op ‘studeren’ scoort Nederland samen met Malta
het hoogst van alle EU-landen. Op ‘bedrijf’, ‘baan’ en ‘familie’
doen we het bovengemiddeld goed, maar is zeker nog verbetering mogelijk. “De uitdaging zit erin diensten zo gebruiksvriendelijk in te richten dat burgers en bedrijven hun zaken volledig
digitaal kunnen afhandelen. Met alle tijdsbesparing en flexibiliteit van dien”, aldus Principal Consultant en eGovernmentexpert Niels van der Linden van Capgemini. “Dit vraagt ook om
effectieve publiek-private samenwerking. Want waarom zouden
externe partijen die beschikken over exacte, relevante geografische informatie niet een leidende rol kunnen spelen in de
vergunningaanvraag voor bijvoorbeeld een uitbouw”, vult Zsolt
Szabo, Vice President Publieke Sector van Capgemini aan.
Een belangrijke indicator van de benchmark vormt transparantie van en daarmee samenhangend vertrouwen in de overheid. Hierop scoort de Nederlandse overheid voor ‘studeren’ en
‘bedrijf’ goed en voor ‘baan’ en ‘familie’ matig tot redelijk. Van
der Linden: “Het zou goed zijn als er meer ‘eigenaarschap’ komt
over de data die je ter beschikking stelt. Je kunt online in Nederland vaak nog wel zien welke gegevens de overheid van je heeft,
maar niet welke dienst jouw gegevens voor welke doeleinden
gebruikt en wanneer. Er is dus een betere balans tussen datagebruik door de overheid en verantwoording over dat gebruik aan
de persoon zelf nodig. Daarnaast kunnen Nederlandse overheidsdiensten hun processen zelf transparanter maken: hoeveel
tijd kost een aanvraag, wanneer krijg je antwoord, waar ben je
in het proces? Dat is voor zowel burgers als ondernemers van
belang.”
Verschil nationaal en lokaal
Gebruiksgemak en transparantie zijn beide belangrijke
ingrediënten voor het digitaliseren van overheidsdienstverlening. Van der Linden: “Een burger of ondernemer die zaken
eenvoudig digitaal regelt en eventuele vragen gemakkelijk
online kan vinden, heeft geen baliemedewerker of callcenter
nodig. Het levert dus een hogere kwaliteit en lagere kosten op.”
Hoewel Nederland redelijk goed scoort op beide indicatoren, is
er nog wel een groot verschil in volwassenheid tussen nationale
en lokale online dienstverlening. Bekende informatie is nog niet
altijd vooraf ingevuld bij gemeenten. Ook voor bijvoorbeeld het
doorgeven van een geboorte moet je nog naar het gemeentehuis. Szabo: “Je kunt je afvragen of fysieke loketten überhaupt
nog gewenst zijn. Neem fusiegemeente Molenwaard die zonder
gemeentehuis al jaren haar diensten digitaal aan burgers en
bedrijven levert. Een goed voorbeeld voor andere gemeenten
die in het kader van schaalvergroting samen zullen gaan.”

Nummer 25, januari 2018

Elektronische identificatie (eID) vormt een cruciale enabler
om eGovernment verder te laten groeien. Het maakt het gebruik
van online diensten en de functionaliteit rondom persoonlijke
of digitale data mogelijk. Nederland heeft hiervoor een goede
basis gelegd, maar het is cruciaal dat álle overheidsdiensten
uiteindelijk via een dergelijke identificatie beschikbaar zijn. Ook
voor buitenlandse ondernemers, studenten of werkzoekenden.
Voor ‘studeren’ en ‘baan’ scoort Nederland al bijna maximaal.
Van der Linden: “Studenten kunnen op één digitaal platform
inloggen waar ze al hun gegevens kunnen inzien. Voor ‘starten
bedrijf’ biedt eHerkenning mogelijkheden als online identificatiemiddel, maar is er nog ruimte voor verdere ontwikkeling.
Bij de voornamelijk lokale diensten rondom familieleven blijft
elektronische identificatie achter.”
Slimme overheid, digitale ambtenaren
De samenleving digitaliseert in rap tempo. Publieke organisaties zullen steeds meer in wisselende verbanden en ecosystemen met elkaar gaan samenwerken als één overheid. Van der
Linden: “Hiermee wordt al geëxperimenteerd, maar overheidsorganisaties lopen vaak nog tegen barrières aan. Dit vraagt om
gezamenlijke keuzes rond de inzet van technologie en standaarden over bestuurslagen heen.” Szabo: “Maar ook om een duidelijk beeld van de overheid over welke kerntaken in de toekomst
nog bij haar passen en wie wat uitvoert. Of dat nu een publieke
of private partij is, of een combinatie van beide. Het Internet of
Things zorgt er immers voor dat informatie op andere manieren
wordt verzameld en opgehaald. Hiervoor is een slimme overheid
een vereiste. Dat betekent dus ook nadenken over de specifieke
digitale vaardigheden die ambtenaren moeten bezitten.”
Szabo: “Door goede publiek-private samenwerking en
continu bijblijven om veranderingen van buitenaf te kunnen
absorberen, kunnen we ons verdienvermogen en onze maatschappelijke welvaart verder versterken. Een digitale transformatie waarbij we Estland en Denemarken voorbijstreven en een
adviserende rol hebben naar andere landen toe. Binnen, maar
ook buiten Europa.”

Zsolt Szabo (l), Vice President Publieke Sector en Niels
van der Linden, Principal
Consultant en eGovernmentexpert van Capgemini
https://www.capgemini.com/consulting/resources/
egovernment-benchmark-2017-report/
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Het behandelen van een
subsidieaanvraag voor
zonnepanelen vraagt om
heel andere kennis dan
een subsidieaanvraag
voor taalprojecten. Maar
eigenlijk bestaat veel
overheidsdienstverlening uit
een paar standaardprocessen,
zoals het verstrekken van
uitkeringen en het uitvoeren
van inspecties. Zou het niet
logisch zijn om daarvoor
dezelfde bouwstenen te
gebruiken?

Door dezelfde digitale bouwstenen op meerdere plekken
te gebruiken, kan de overheid haar digitale transformatie
aanzienlijk versnellen. Daarmee kan ze bijvoorbeeld subsidieen inspectieprocessen voor de bouw moderniseren en
verbeteren. Foto: Dreamstime

Allerlei bouwstenen kunnen een plek krijgen in deze model
store, op diverse niveaus: van architectuur en afspraken tot
concrete toepassingen.
Zo’n model store van bouwstenen kan ook de Nederlandse
overheid helpen om haar digitale transformatie te
versnellen, zegt De Jong. “Deels gebeurt dit ook al: diverse
uitvoeringsinstellingen hergebruiken componenten. Maar
ze doen dat nu alleen intern. Als dit over de grenzen van
organisaties heen gaat gebeuren, dan kunnen instellingen
grote stappen maken in hun digitalisering en daarmee hun
dienstverlening aanzienlijk verbeteren. Delen is in deze zin het
nieuwe vermenigvuldigen!”
Als je kijkt naar de taken van de overheid, dan zijn
bouwstenen uit zo’n model store goed overheidsbreed toe
te passen. Zeker wanneer deze ook nog gebruikmaken van
dezelfde technologie. De Jong laat met een overzicht zien wat
hij bedoelt:
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zijn modelgedreven. Dit betekent dat functionaliteit wordt
gemodelleerd en niet geprogrammeerd.” Het voordeel hiervan
is dat deze modellen kunnen worden hergebruikt voor hetzelfde
soort proces bij een andere organisatie of afdeling. De Jong:
“Elke organisatie die Dynamisch Case Management gebruikt, kan
deze modellen hergebruiken.”
Versnellen door hergebruik
De Jong raakte geïnspireerd door de overheid in Australië,
waar de Digital Transformation Agency de regie voert over de
digitalisering bij de overheid. “Eén van de dingen die ze daar
hebben is een model store, waarin overheden kunnen kijken
hoe anderen digitalisering aanpakten en waar ze concrete
bouwstenen vinden die ze kunnen hergebruiken.” Zo’n
bouwsteen kan een procesbeschrijving of een definitie zijn,
een model voor een aanvraagproces, een toegangssysteem om
mensen te laten inloggen of een koppeling tussen de registratie
van subsidie en een financieel systeem voor het uitkeren ervan.

Generieke Bedrijfsvoering
AWB

Generieke Bedrijfsvoering
Inspecties, subsidies, vergunningen, uitkeringen

Inspecties

Registers

Vergunningen

Centrale
Model store

Klant
Model store

Speciﬁeke Wet & Regelgeving

M

Subsidies

Rijk

Modellen

Bouwstenen voor
digitale dienstverlening
inisteries, uitvoeringsdiensten en andere overheden
zijn allemaal druk met hun digitale transformatie. Ze
passen zich aan aan de mogelijkheden van deze tijd en willen
optimaal gebruikmaken van IT. Dat doen ze veelal ieder voor
zich. “Ik ben betrokken bij verschillende digitaliseringstrajecten
bij uitvoeringsorganisaties en zie daar eigenlijk steeds
hetzelfde: bij elke organisatie zijn groepen architecten bezig
om het wiel uit te vinden. Terwijl veel dienstverlening van
uitvoeringsorganisaties vanuit architectuurperspectief veel
op elkaar lijkt. Daar liggen kansen om meer samen te werken”,
zegt Johan de Jong, bij CGI Thoughtleader Dynamic Case
Management & Digital Government. Overheden zouden elkaars
definities, procesbeschrijvingen en zelfs IT-modellen kunnen
hergebruiken, stelt hij. De technologie die overheden in
toenemende mate gebruiken, maakt dit mogelijk. “Steeds meer
organisaties binnen de overheid schakelen over op zaakgericht
werken; wij noemen dat Dynamisch Case Management. Veel
van deze moderne oplossingen voor zaakgericht werken

C G I

Klant
Model store
Modellen

Klant
Model store
Modellen

Een model store voor
subsidieverlening
In de model store vinden overheden allerlei
componenten waarmee zij de informatievoorziening voor
hun processen kunnen opbouwen. Processen bestaan
vaak uit dezelfde basisstappen. Voor het verlenen van een
subsidie zijn dat bijvoorbeeld het binnenkomen van een
aanvraag, het beoordelen en de afhandeling daarvan,
tot en met het verrichten van een eventuele betaling.
Een aantal van de stappen in dit proces zijn generiek en
daarvoor kunnen bouwstenen uit de model store gebruikt
worden. Zoals de koppeling met het financiële systeem voor
de betaling. Die haal je uit de model store en voeg je toe
aan het Dynamisch Case Managementsysteem dat dit proces
gaat ondersteunen. De onderdelen die specifiek zijn voor
dit proces, voeg je zelf toe. Zoals de specifieke beslisregels
die nodig zijn voor de beoordeling van een aanvraag voor
subsidie voor zonnepanelen, isolatie of asbestsanering.

Algemene Wet Bestuursrecht

Digitaal 2017
End-to-end digitale
dienstverlening

Wet Digitale Overheid
Aansluiting bouwstenen
eOverheid

BIR
Rijksbeleid
informatiebeveiliging

AVG
Borging privacy

Webrichtlijnen
Gebruiksgemak

Forum Standaardisatie
Open standaarden

Archiefwet
Duurzame opslag,
bewaartermijnen, substitutie

EAR
Enterprise Architectuur Rijk

Platform Zaakgericht Werken

Infrastructure as a Service

Voor overheden geldt dezelfde generieke wetgeving, ook
waar het gaat om digitale dienstverlening. Dat maakt dat
bouwstenen die dit ondersteunen goed zijn te gebruiken bij
meerdere overheden, zegt hij. Waar het gaat om de specifieke
inrichting van processen, kunnen de bouwstenen uitgebreid
worden met waar in dat proces behoefte aan is. Niet alleen
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helpt deze manier van werken om de digitale transformatie van
de overheid te versnellen, ook wordt de dienstverlening van
de overheid als geheel op deze manier eenduidiger. En dat is
wel zo prettig voor het bedrijf of de burger die zaken doet met
de overheid. De Jong: “De overheid wil veel dienstverlening
digitaal aanbieden en daarbij zoveel mogelijk met één gezicht
naar buiten treden. Door in de informatievoorziening dezelfde
bouwstenen op diverse plekken te gebruiken, bereikt ze beide
doelen.” Hoewel de toegevoegde waarde van deze aanpak voor
zich spreekt, vraagt het wel om een coördinerende rol. Het ligt
voor de hand dat de Shared Service Organisaties ICT binnen
de overheid hier de handschoen oppakken. Zij leveren immers
generieke ICT-voorzieningen aan de uitvoeringsorganisaties die
zij als klant hebben.
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Nederlandse militairen assisteren bij de reparatie van
het dak van een ziekenhuis op Sint Maarten na orkaan
Irma. Nico Zuurmond (clustermanager Nationale Hulp):
“Een paar dagen voor de orkaan huis zou houden hebben
we met behulp van satellietbeelden het eiland in kaart
gebracht. Nadat de orkaan was langs geweest hebben
we met drones gekeken naar de schade. Beide kaarten
hebben we over elkaar heen gelegd, zodat voor ons direct
duidelijk was waar de hulp het meeste nodig was.”
Foto: ANP

Wat doe je als onverwacht
80.000 vluchtelingen op
je stoep staan, of als je
organisatie een nieuwe
eigenaar krijgt die totaal
andere opvattingen
hanteert? Hoe wendbaar
ben je dan?

Wendbaarheid als DNA
van de organisatie
ga je als organisatie om met crises en veranderingen en wat leer
‘Hoeje ervan?’
Het was een van de vragen die centraal stonden tijdens

de rondetafeldiscussie ‘De wendbare organisatie’ die op maandag 13 november in Den Haag (Nieuwspoort) werd gehouden, onder leiding van Marcel
Thaens. Door iBestuur en Pegasystems waren vier sprekers uitgenodigd die
vrijwel dagelijks ondervinden wat het betekent om met je organisatie wendbaar te zijn.

Hans Damen was één van die vier. Damen is brigadegeneraal bij de
Koninklijke Landmacht en verantwoordelijk voor onder meer buitenlandse
noodhulpoperaties. Het reageren op de gevolgen van de Kosovo-oorlog was
zo’n operatie. De oorlog zorgde ervoor dat een groot aantal mensen op de
vlucht sloeg en behoefte had aan hulp. Snelheid was daarbij geboden en zo
kon het gebeuren dat Damen op zaterdag werd opgeroepen en een dag later
al in Albanië zat om hulp te bieden. “Dat kan alleen als de organisatie waar je
voor werkt niet alleen wendbaar is, maar ook robuust.”
Door Frits de Jong
Beeld Dreamstime
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Het is niet makkelijk om een baan bij Defensie voor jongere werknemers
uitdagend te houden. “Een groot deel is één of meerdere keren op uitzending

sing is, dan is het wel het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat bleek ook in 2015, toen een relatief groot deel
van de wereldbevolking (met name vanuit Syrië) op de vlucht
sloeg. Peter Siebers, bij het COA in het bestuur verantwoordelijk voor bedrijfsvoering: “Op een gegeven moment hadden we
een tekort van vijftienhonderd bedden. Gelukkig is dat allemaal goed opgelost.”
Geleerd heeft het COA ook van die noodsituaties. “Doe aan
scenarioplanning. Leer verder je personeel om te gaan met
digitale systemen en zorg voor goed werkende wifi. Dat is een
van de eerste dingen waar vluchtelingen om vragen.”
Ook VIVAT Verzekeringen moet wendbaar zijn. Dat heeft
vooral te maken met de huidige eigenaar van het bedrijf, de
Chinese verzekeraar Anbang Insurance Group. “Het ‘huwelijk’
verliep in de beginfase niet goed”, aldus Constant Molenaar,
directeur Customer Care. “De komst van de Chinezen was een
cultuurschok. Zo werd geadviseerd om afscheid te nemen van
driehonderd tijdelijke personeelsleden omdat zij ‘geen onderdeel van de familie’ zouden zijn. Ik heb erg op de Chinezen in
moeten praten om dat voorstel terug te draaien.”
De overname heeft ook gevolgen gehad voor de relatie met
klanten. “Wij communiceerden richting onze klanten dat er
door de overname niets zou veranderen, maar hun beleving
bleek toch anders. Dat heeft ertoe geleid dat wij nu anders naar
communicatie kijken.”

geweest. Ze hebben veel meegemaakt en hebben verantwoordelijkheid moeten nemen. De grote worsteling is hoe je daarmee omgaat als ze weer terug zijn. Geef je hun dan net zoveel
verantwoordelijkheid?”
Rode Kruis
Wendbaarheid is ook voor het Nederlandse Rode Kruis
cruciaal. In zijn bijdrage ging Nico Zuurmond (clustermanager
Nationale Hulp) onder meer in op hoe je een crisis herkent, wie
de crisis binnen organisaties ziet aankomen en wie de eigenaar
is van een crisis.
Zo’n crisis speelde in 2015 toen een groot aantal vluchtelingen Nederland binnenkwam. “Op dat moment is het crisismanagementplan van kracht geworden”, aldus Zuurmond, die
in crises ook een ‘mooie’ aanleiding ziet om te veranderen.
“Neem de ramp op Sint Maarten. Een paar dagen voor de orkaan
huis zou houden hebben we met behulp van satellietbeelden het eiland in kaart gebracht. Nadat de orkaan was langs
geweest hebben we met drones gekeken naar de schade. Beide
kaarten hebben we over elkaar heen gelegd, zodat voor ons
direct duidelijk was waar de hulp het meeste nodig was.”
Als wendbaarheid op één organisatie goed van toepas-
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Persoonlijk leiderschap
Een van de dingen waar de sprekers het over eens waren, is
de aanwezigheid van persoonlijk leiderschap. Het ontbreken
daarvan kan ervoor zorgen dat wendbaarheid wordt tegengehouden. Molenaar denkt daarvoor een oplossing te hebben:
“Laat de leiding een dagje meelopen op de afdeling die contact
heeft met klanten.” Wat Nico Zuurmond betreft mag je niet alle
managers over één kam scheren. “Bij ons is de persvoorlichter
erg wendbaar en anderen minder. Bijvoorbeeld omdat zij zich
bezighouden met basisprocessen.”
Zuurmond had een tip voor organisaties als het gaat om
wendbaarheid. “Kijk hoeveel mail je intern en extern verstuurt. In de meeste gevallen gaat het om interne mail.” Peter
Siebers raadde organisaties aan om medewerkers mee te laten
denken over hoe het anders kan. Damen stak vooral praktisch
in. “In Irak werd de helft van de manschappen ziek omdat
zij hun handen niet hadden gewassen. Neem ook dergelijke
scenario’s door.” Constant Molenaar had een tip waar niet
iedereen binnen zijn organisatie blij mee was. “Wij hebben een
prijzenkast der mislukkingen. Ook dat hoort bij wendbaarheid
van je organisatie.”
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Startup Officer maakt weg vrij voor innovatie

Start-ups durven het

anders te doen’

Start-ups weten de weg naar overheidsinstanties vaak moeilijk te
vinden. Het netwerk van Startup Officers brengt hier verandering in.
En dat is mooi, want de innovatieve en flexibele start-ups kunnen
veel voor de ‘logge’ overheid betekenen. En andersom!
zijn hip. Iedereen wil opeens iets met een start-up. Een
“Start-ups
event hier, een prijsvraag daar”, Katrien Westendorp, Startup Officer

Door Marlies Ruijter
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van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), geeft maar meteen toe
dat er iets hyperigs rondom start-ups hangt. “Daardoor zien veel start-ups
door de bomen het bos niet meer. Startup Officers willen orde scheppen in al
die enthousiaste initiatieven en waar mogelijk ook initiatieven aan elkaar
koppelen.”
Het netwerk van Startup Officers is een landelijk netwerk. Alle ministeries, grote gemeenten, een aantal provincies en overheidsinstellingen als
Rijkswaterstaat en ProRail hebben er een. Deze officers moeten start-up en
overheid op een constructieve manier bij elkaar brengen.
“De overheid is groot en niet altijd even transparant”, gaat Westendorp
verder. “Start-ups – die vaak geen ervaring hebben met samenwerking met
de overheid – weten niet waar ze moeten aankloppen. Dat is zonde, want dan
komt zo’n innovatief idee dus niet bij de overheid terecht. Met de komst van
de Startup Officer is dat een stuk gemakkelijker geworden. Als start-up benader je één persoon die jou de weg wijst binnen de organisatie.
Soms heeft een startup nog niet eens een concreet product, maar zoekt
het een plek om te experimenteren. Een mooi voorbeeld is een bedrijf dat een
grote vlieger heeft ontwikkeld die windenergie opwerkt. Het bedrijf zocht een
locatie waar ze hun prototype kunnen testen. Die plek kregen ze op een terrein van defensie. Defensie kijkt geïnteresseerd mee naar de ontwikkelingen.

Zo’n windenergievlieger zou handig kunnen zijn op missies naar afgelegen
gebieden.”
Open blik
Start-ups kijken vaak op een andere manier naar vraagstukken dan
traditionele bedrijven of overheidsinstanties. Ze denken anders en durven
gebaande paden te verlaten. Westendorp: “Dat is precies de reden dat we ze
binnenboord willen hebben. Maar dat betekent ook, dat je als overheid je vragen en opdrachten anders moet formuleren. Als Rijkswaterstaat een bedrijf
vraagt om een geluidswal langs de snelweg te ontwikkelen, dan krijgen ze
een geluidswal. Maar als je een oplossing vraagt voor een probleem ‘geluidsoverlast’, dan krijg je iets verrassends. Zo kwam het bedrijf 4Silence met de
Whisstone, een soort betonnen rooster langs de weg dat geluid door diffractie
– het afbuigen van geluidsgolven – reduceert. Een kostenefficiënte en duurzame oplossing. Ik geef dit voorbeeld altijd graag om instanties te leren met
een open blik naar problemen en oplossingen te kijken.”
De belangrijkste taak van de Startup Officers is om start-ups de ruimte te
geven om hun innovatieve ideeën te laten groeien, door het openstellen van
netwerken, het beschikbaar stellen van faciliteiten en waar mogelijk op te
treden als launching customer. “Want er is niks zo waardevol voor een ondernemer als een betalende klant. Bovengenoemd bedrijf kon de Whisstone
verder ontwikkelen doordat het een concrete opdracht kreeg van de overheid,
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Katrien Westendorp, Startup Officer van Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO): “Als overheid
moet je vragen anders formuleren. Als je vraagt om
een geluidswal, dan krijg je een geluidswal. Maar als
je een oplossing vraagt voor een probleem ‘geluidsoverlast’, dan krijg je iets verrassends.” Foto: 4Silence
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SBIR: in het kort
Het woord start-up en SBIR (Small
Business Innovation Research) zijn
tegenwoordig onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Wat is het precies?
SBIR is overgewaaid uit Silicon Valley
waar het erg populair is. SBIR is géén
subsidie. Het is een competitie waarbij
de overheid startende en gevestigde
bedrijven uitdaagt om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. De
beste inzendingen krijgen de opdracht
- met financiële tegemoetkoming - om
hun ideeën op papier op haalbaarheid
te testen: organisatorisch, juridisch,
technisch en financieel, en commercieel. Vervolgens krijgen de bedrijven
met de meest kansrijke producten een
budget om een prototype te ontwikkelen. Alle ministeries en andere
aanbestedende diensten kunnen een
SBIR-traject uitschrijven.

waarbij de gebruikelijke test- en bewijsfase drastisch werd ingekort. Hierdoor werd het voor de start-up financieel haalbaar om van idee tot product te
komen. Juist de overheid heeft de mogelijkheid en de ruimte om innovatie
op die manier te stimuleren. Dat kan door middel van SBIRS (zie kader), maar
ook door de juiste verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod, of beter
gezegd tussen probleem en oplossing en creatieve manieren te bedenken om
te testen en te implementeren.”
Social learning
Zo kwam Jos Maassen, oprichter en mede-eigenaar van MOOCFactory via
via in contact met Diederik van Leeuwen, Startup Officer en programmadirecteur van V-Lab van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR).
MOOCFactory is een bedrijf dat gespecialiseerd is in social learning via MOOC
(Massive Open Online Course) en SPOC (Small Private Online Courses). Van
Leeuwen zag meteen de potentie van het bedrijf van Maassen.
“Ik ben opgeleid als onderwijskundige”, vertelt Jos Maassen, “dat verbaast mensen nog weleens. Veel mensen denken bij de oprichter van een
start-up toch vaak aan een techneut. Ik ben mijn bedrijf begonnen vanuit de
diepe overtuiging dat kennis delen de wereld verder vooruit gaat helpen. Ik
geloof heilig in social learning, kort gezegd, samenwerkend leren. Ik keek
dan ook tien jaar geleden met grote interesse naar de Verenigde Staten waar,
onder aanvoering van Stanford University, de MOOC ontstond. Het idee van
een MOOC is: iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan meedoen,
ongeacht vooropleiding of nationaliteit. In het begin waren MOOC’s weinig
anders dan hoorcolleges die je met z’n tienduizenden tegelijk online kon
bijwonen en waarna je bijbehorende opdrachten kon maken. Maar de ontwikkelingen gingen snel. Zeker toen de cMOOC opkwam, raakte ik geïnteresseerd.
Die c staat voor connectivity. Een cMOOC is veel interactiever, meer gericht op
netwerken, community-denken en social learning. Toen ik een platform vond
waarmee ik deze manier van leren kon faciliteren ben ik, samen met mijn
zakenpartner, MOOCFactory gestart.”

Start-ups kijken vaak op een
andere manier naar vraagstukken
dan traditionele bedrijven of
overheidsinstanties
34

Startup in Residence
Amsterdam
Hoe houden we de stad schoon? Hoe reduceren we
voedselverspilling?
In de derde editie van Startup in Residence Amsterdam
vraagt de gemeente start-ups om innovatieve oplossingen
voor deze en andere vraagstukken. In dit innovatieprogramma werken de geselecteerde start-ups zes maanden
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lang samen met de gemeente. Ze krijgen de
kans om te testen in de stad, een trainingsprogramma, worden begeleid door ervaren ondernemers en door de inhoudelijk verantwoordelijke ambtenaar. Daarna heeft de gemeente de
mogelijkheid om de oplossing in te kopen en
de start-up een snelle start te bezorgen.
“We hebben dit programma drie jaar geleden opgezet als manier voor de gemeente om
meer innovatie in te kopen”, vertelt Minouche Cramer, Startup Officer van de gemeente
Amsterdam. “In de stad zijn veel jonge,
creatieve en vernieuwende ondernemers. Het
is zonde om daar niet mee samen te werken.
Maar deze startende ondernemers bereik je
niet met een traditionele aanbesteding.”
In het programma draait het om samenwerking, om cocreatie, benadrukt Cramer. “Het is
niet de klassieke vorm van opdrachtgever en
opdrachtnemer. Ondernemers en ambtenaren
werken gezamenlijk aan innovatieve producten en diensten waarbij de Amsterdammer
centraal staat. Deze samenwerking is soms
wennen aan beide kanten. Ondernemers en
ambtenaren denken en werken nu eenmaal
anders. Daar hebben we tijdens deze editie
nog meer aandacht voor. Ambtenaren worden getraind te werken met de flexibiliteit en
snelheid van een start-up, jonge ondernemers leren hoe je je weg kunt vinden in een
overheidsorganisatie.”
De vorige twee edities van Startup in Residence leverden de stad al bruikbare oplossingen op. “Een app die bezoekers van Amsterdam
via een alternatieve route naar de topattracties in de binnenstad leidt. Dit vermindert de drukte in de stad. En een
app die Amsterdammers helpt om afval beter te scheiden,
met een bijbehorende pop-up store waar spullen ingeleverd
kunnen worden voor recycling.”
Ook dit jaar zijn er volgens Cramer weer veel creatieve
inzendingen. “Het bijzondere vind ik dat Startup in Residence een programma is dat groeit. We leren met vallen en
opstaan en passen ons aan. Eigenlijk werken we zelf ook als
een start-up.”

35

We krijgen
een jaar de
tijd om ons
te bewijzen

“Ik kende MOOCs al uit de universitaire wereld”, vertelt Diederik van
Leeuwen. “En we hebben binnen de overheid natuurlijk onze eigen oMOOC.
Maar ik had net als Jos het gevoel dat er meer in moest zitten. Vanuit ons
innovatieprogramma waren wij op zoek naar de dynamiek die het bedrijf
van Jos kan bieden. Na een tip uit mijn netwerk over MOOCFactory, zaten we
snel aan tafel. Het mooie van MOOCFactory is dat zij niet alleen een platform
bieden waarop je groepen kunt aanmaken die met elkaar over een bepaald
onderwerp leren, maar dat er ook moderators worden opgeleid die zo’n community aanjagen. Deelnemers worden zo geactiveerd om vragen te stellen,
antwoorden te geven, zelf informatie te vergaren en dat met elkaar te delen.
En niet onbelangrijk: de training binnen de cMOOC heeft een begin- en een
einddatum. Binnen bijvoorbeeld zes weken verdiep je je met je groep in een
bepaald onderwerp. Zo heb je een stok achter de deur om steeds het aanbod
te actualiseren en voorkom je dat het onderwerp langzaam doodbloedt.”
“We gaan thema’s behandelen als cyber security, big data, internet of
things, robotisering, blockchain, enzovoorts. Een cMOOC leent zich door de
interactie uitermate goed om dergelijke complexe en veelomvattende thema’s
op te pakken. Het is belangrijk dat we leren welke impact deze ontwikkelingen concreet op ons werk zouden kunnen hebben. En hoe we deze vervolgens
implementeren. Neem robotisering. Daar zal UBR zelf niet meteen zichtbare
effecten van ondervinden, maar we werken ook voor het ministerie van
VWS en die zorgrobots komen er toch echt aan. Op dit soort thema’s moet je
daarom continu expertise opbouwen.”
Proof of concept
Dat Maassen en Van Leeuwen veel voor elkaar konden betekenen, was gauw
duidelijk. Maar hoe pak je dat nu verder aan? Van Leeuwen: “De wet- en regelgeving rondom een inkoopprogramma bij de overheid is best ingewikkeld. Het
nadeel is dat je al snel meer spreekt over hoe je het voor elkaar moet krijgen
om dit soort dienstverlening in te kopen, dan over wat dit platform allemaal
voor ons kan betekenen. En dat is jammer. Wij wilden hier echt snel mee aan de
slag en dus hebben we gekozen voor een aanpak met een beperkte looptijd en
scope om een proof of concept te realiseren. Via een manteluitvraag kwam het
aanbod van MOOCFactory ook naar voren en konden we starten met inrichten.
We testen nu het platform van MOOCFactory met een team van ongeveer dertig
mensen. Daarna kunnen we deze groep uitbreiden tot 250 deelnemers. Eind
2018 maken we de balans op: of we zijn zo enthousiast dat we dit Rijksbreed
willen uitrollen en verder gaan met de volgende fase in het inkoopprogramma,
of we trekken de conclusie dat het niet heeft gebracht wat we hoopten en leren
van dit traject wat we dan wel nodig hebben.”
Ook Maassen is blij met deze constructie. “Het is natuurlijk al fantastisch dat wij als bedrijf, dat we met twee man runnen, zo snel bij de overheid
aan tafel zitten. Als dit contact niet via het netwerk van UBR en Diederik als
Startup Officer was gelopen, zou ik niet weten waar ik überhaupt had moeten
beginnen. We krijgen een jaar de tijd om ons te bewijzen en dan mogelijk op
te schalen binnen de Rijksoverheid. Een prachtige kans.”
Geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de proof of concept van
MOOCFactory binnen UBR? Neem dan contact op met het V Lab van UBR via
v-lab@rijksoverheid.nl
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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

p a r t n e r
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Onjuiste gegevens kunnen grote consequenties hebben. In een
recent rapport van de Nationale Ombudsman wordt ook duidelijk hoe dit kan werken: de politie houdt een man ten onrechte
aan op basis van onjuiste informatie in het politiesysteem.
Foto: Dreamstime

recent rapport van de Nationale Ombudsman wordt ook duidelijk
hoe dit kan werken: de politie houdt een man ten onrechte aan
op basis van onjuiste informatie in het politiesysteem. 1
De beperkte toegang tot correctie van gegevens in deze
gevallen komt deels doordat het bij identiteitsfraude zeer moeilijk is om vast te stellen wie slachtoffer en wie dader is. Dit is de

Wanneer deze gegevens één-op-één zijn gedeeld is de
stroom nog goed te volgen. Maar in ketens kan dit al snel ingewikkelder worden, als informatie bijvoorbeeld weer verder wordt
doorgestuurd: één-op-één-op-één-op-enzovoort. Een andere
variant is één-op-meer, waar gegevens naar allerlei verschillende partijen worden verspreid. In ketens wordt soms samengewerkt tussen tientallen, honderden of zelfs duizenden autonome partijen. Informatie wordt dan gedeeld door middel van
een schakelpunt, verwijsindex of informatierotonde. Bovenop
dit probleem komt nog eens dat concepten uit de dataprotectiewetgeving, zoals verantwoordelijke of doelbinding, moeilijk te
vertalen zijn naar het niveau van de keten, zoals Marie-José
Bonthuis in haar artikel ‘Dataprotectie in ketens’ 2 beschrijft. Zo
is het bijvoorbeeld in een keten waar een veelvoud aan partijen
samenwerken voor een betrokkene onduidelijk waar de taken
van de ene verwerkingsverantwoordelijke ophouden en die van
een andere beginnen. Hoe weten we dan precies wat er, bijvoor-

Ketens maken rectificatie persoonsgegevens nog
ingewikkelder
Niemand ontkomt er meer aan: zowel overheden
als private partijen zijn druk bezig met de
invoering van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG). Ik kom het overal
tegen: opdrachtgevers doen doorlichtingen
van de organisatie, voeren privacy impact
assessments (PIA’s) uit en actualiseren of
breiden hun register met gegevensverwerkingen
verder uit. Uiteindelijk zal in mei een
hoop werk verzet zijn op het gebied van
gegevensbescherming. Iedereen wil voldoen
aan de nieuwe verordening en vooral ook uit het
vaarwater van de toezichthouder blijven.
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I

k ben zelf vooral benieuwd naar wat de AVG betekent voor
het recht op rectificatie van persoonsgegevens. En wel om
de volgende reden: voor mijn afstudeeronderzoek van de Master
Public Information Management van PBLQ heb ik onderzoek
gedaan naar identiteitsfraude. Niet alleen het slachtoffer,
ook de overheid werd in de onderzochte casussen door de
fraudeur om te tuin geleid. Met als gevolg dat er allerlei onjuiste
(persoons)gegevens van het slachtoffer door overheden
verwerkt werden. Soms waren dat voertuigen die onterecht op
iemands naam stonden geregistreerd, maar soms ook om een
BKR-registratie. En stuk voor stuk bleek het voor slachtoffers
zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om deze gegevens gecorrigeerd
te krijgen. En dat is een probleem: de overheid gebruikt deze
gegevens voor allerlei beslissingen die ten aanzien van een
persoon gemaakt worden. Onjuiste gegevens kunnen grote
consequenties hebben door de vergaande aaneenschakeling van
overheidsorganisaties, gecombineerd met de belangrijke rol die
informatievoorziening speelt bij overheidsbeslissingen. In een

essentie van identiteitsfraude. Maar in mijn onderzoek merkte
ik ook dat wanneer redelijkerwijs vaststond dat de identiteit van
een persoon was misbruikt, slachtoffers veel moeite hadden om
hun gegevens gecorrigeerd te krijgen. Bekende voorbeelden
uit het verleden zijn de casus van Kowsoleea en die van Romet.
Deze laatste was een ongewenst katvanger met 1700+ auto’s op
zijn naam en rectificatie van die gegevens (inclusief de vertakkingen in allerlei andere processen) is niet eenvoudig. De crux
zit hem daarbij, volgens mij, in ketensamenwerking.
Overheden werken steeds meer in ketens of netwerkverband
en delen daar gegevens met elkaar, en dat betekent ook iets
voor de bescherming van persoonsgegevens én de rectificatie
van gegevens. Want waar wordt samengewerkt worden gegevens
gedeeld die in bepaalde gevallen ook gecorrigeerd moeten worden. De AVG zegt hier dan ook iets over: een betrokkene kan een
verzoek tot rectificatie (artikel 16) of gegevenswissing (artikel
17) doen. En, volgens artikel 19, dient de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van de betreffende gegevens in te
lichten over het correctieverzoek (“tenzij dit onmogelijk blijkt of
onevenredig veel inspanning vergt”).
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beeld in gevallen van identiteitsfraude, allemaal gerectificeerd
moet worden? Hoe zorg je dat al die partijen op de hoogte worden gesteld van de correctie?
Het antwoord op deze vraag is volgens mij redelijk voor de
hand liggend: gebruik dezelfde methode of technologie die
gebruikt wordt om de gegevens in eerste instantie met elkaar te
delen, ook om ze weer te corrigeren. Ketenpartners werken al
met elkaar samen en gebruiken dikwijls informatietechnologie
om informatie over betrokkenen te verspreiden. De samenwerkingspatronen en verbindingen die al bestaan, kunnen voor
andere doelen zoals rectificatie of wissing hergebruikt worden.
Iets wat volgens mij nog te weinig gebeurt. Ik hoop dat de AVG
hierbij zal helpen, niet alleen via artikel 16 en 19, maar ook door
het (hernieuwde) bewustzijn van de rechten van betrokkenen.
Peter Seignette, adviseur bij PBLQ.
1

Rapport Nationale Ombudsman 2017/133
https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2017133
2
Bonthuis, M.J. (2016). Dataprotectie in ketens. Journal of
Chain-computerisation.
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Blockchainpilots publieke sector

Tijd voor een
experimenteerwet
Het stof rond de
eerste blockchainpilots
in de publieke sector is
aan het optrekken en
daarbij worden stevige
juridische obstakels
zichtbaar. De vraag
is nu of een tweede
ronde experimenten
met deze op het oog
zo veelbelovende
technologie zinvol is.

Door Fred Teunissen
Beeld Blinkerd/Dreamstime
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O

p papier ziet het er schitterend uit: de burger wordt mondiger en zelfredzamer en de overheid treedt terug en gaat aanzienlijk efficiënter
werken. Wat is er dan mooier dan een technologie waarmee je afspraken tussen overheden en derden (waaronder met name de burgers) automatiseert?
Dat is terugtreden en efficiënter werken in één daadkrachtige beweging.
Blockchaintechnologie lijkt deze droom mogelijk te maken. Afspraken
worden in code vastgelegd en volautomatisch afgewikkeld. Hiervoor is geen
intermediair – zoals een overheid in essentie is – meer nodig. Bijvoorbeeld:
als het besteedbare inkomen van een burger daalt onder niveau Y (gegevens
die automatisch worden opgehaald uit de database van de Belastingdienst)
dan volgt maandelijks aanvulling tot aan niveau Y uit fonds Z, mits aan voorwaarden q1, q2 en q3 is voldaan. Het zijn deze if-this-than-that-regels die het
hart van de blockchain vormen. Op zich niks nieuws, want het hele universum van programmacode hangt van de if-this-than-that’s aan elkaar. Het
verschil met een traditionele database zit hem vooral in de opslag van deze
regels in blokken die niet meer gewijzigd kunnen worden en in een slimme
methodiek waardoor deze hele geblokte database gedistribueerd wordt opgeslagen, dat wil zeggen verspreid over alle deelnemende ‘nodes’. Zij werken
allemaal met een identiek geheel van code. Iedere verandering wordt simultaan in alle deelnemende nodes verwerkt, waardoor alle deelnemers continu
met één en dezelfde versie van de waarheid werken.
Krappe handschoen
Zo op het eerste gezicht lijkt dit een ideale benadering voor een overheid met een diepgewortelde terugtredingswens. Op de website Pilotstarter,
die een evaluatie publiceerde van een reeks gemeentelijke blockchainpilots,
lezen we in de introductie dan ook de volgende enthousiaste stellingname:
“Blockchain heeft niet alleen een steeds grotere impact op ons betalingsverkeer – zoals het groeiende bitcoingebruik laat zien – maar ook op allerlei
gemeentelijke processen. In een samenleving waarin autonomie over eigen
gegevens en transparantie steeds belangrijker worden, past blockchain als
een handschoen.”
In theorie klopt dit, maar wie de evaluaties leest, kan zich toch moeilijk aan de indruk onttrekken dat het – op dit moment – een tamelijk krappe

handschoen betreft. Het knelt namelijk veelvuldig
bij de naleving van bestaande wet- en regelgeving
en dan vooral bij de privacywetgeving, alias de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Koen Hartog, die samen met Marloes Pomp 35
pilotprojecten in de publieke sector begeleidde,
erkent dit ‘schuren’ met de wet- en regelgeving,
maar ziet dit als een onvermijdelijke fase in een
innovatief proces. “Je moet je daar niet door laten
weerhouden. Wij zeggen: werk eerst een goede
use case uit. Analyseer je processen en kijk waar
het efficiënter kan met deze nieuwe technologie.
Kijk vervolgens waar het eventueel niet past in de
regelgeving en naar mogelijke beveiligingsissues.
In principe zijn die bezwaren vermoedelijk wel te
ondervangen. Zo niet direct, dan toch in een later
stadium van de innovatieve ontwikkeling.”`
Voer voor rechtsgeleerden
Hartog geeft het voorbeeld van een pilot bij
het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vraag
was hoe gegevens uit strafprocessen in een blockchain kunnen worden opgenomen. Hier bleek een
struikelblok dat de wet voorschrijft dat wanneer
er vrijspraak volgt, alle gegevens van de zaak uit
de database verwijderd moeten worden. “Omdat
gegevens verwijderen uit de blockchain niet mogelijk is en permanent verwijderen wel een
wettelijke vereiste is, leek opslaan
van gegevens op de blockchain het
ministerie geen geschikte optie
voor gegevens uit het strafproces.
Een alternatief – althans in theorie – zou kunnen zijn dat de private
key wordt weggegooid waardoor op
de blockchain opgeslagen gegevens
permanent ontoegankelijk worden. De
vraag is alleen of dit juridisch gelijkstaat aan verwijdering. Dit is voer voor
rechtsgeleerden.”
Een ander voorbeeld is de pilot van
vijf gemeenten die onderzoeken of stemmen via de blockchain mogelijk is. “Dat
is een heel mooi project”, zegt Hartog, “want met de blockchain kun je in
principe voorkomen dat er met stemmen
gerommeld wordt. Aan de andere kant schrijft
de Kieswet voor dat deze gegevens na een bepaalde
periode moeten worden vernietigd, althans waar het
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parlementaire verkiezingen betreft. De vraag hier is dus hoe
groot het toepassingsgebied van een stemapplicatie uiteindelijk kan zijn.”
Ook bij andere pilotprojecten deden zich knelpunten voor
en met name met betrekking tot de privacywetgeving. Daarbij
draait het vaak om de onveranderbaarheid en onverwijderbaarheid van gegevens binnen een blockchain.
Workarounds
Is daar niks tegen te doen dan? Jawel, er zijn door juristen
verschillende workarounds voorgesteld. Zo is er de mogelijkheid om in een blockchain een link op te nemen die niet
verandert en verwijst naar informatie op een locatie buiten de
ketting die wel veranderbaar is. Het is een procedure die doet
denken aan het opnemen van een side letter in een contract.
Groot nadeel: de blockchain is hierdoor niet meer volautomatisch en de vraag is wie de side letter synchroniseert. Als dit
een ‘intermediair’ is dan keren we langs een achterdeur terug
naar de situatie die we juist wilden verlaten. Ook dit is overigens weer te ondervangen met een aanpak met ‘oracles’. Dat
zijn informatiebronnen die door de deelnemers aan een blockchain worden erkend als ‘trusted’ leverancier van gegevens. Zo
kan het automatisme worden hersteld.
Maar een nadeel blijft dat een blockchain met workarounds
complex wordt en misschien veel meer aandacht vraagt dan
in aanvang beoogd werd. Hier doemt het schrikbeeld op van
een overheid die zichzelf met behulp van dusdanig veel complexiteit ‘wegautomatiseert’ dat er een soort gegevensbankier overblijft die nauwelijks in omvang is afgenomen. Met
andere woorden: de intermediairfunctie is dan niet wezenlijk
veranderd. De overheid heeft zichzelf alleen binnenstebuiten
gekeerd en komt in een andere verschijningsvorm weer ten
tonele.
Reddende engel
Om verschillende van de genoemde bezwaren serveerde
hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs de overheidsblockchain onlangs vrijwel volledig af in een bijdrage van zijn
hand op de website van iBestuur. Dit is daarin zijn conclusie:
“Een blockchain is immutable: er kan helemaal niks van verwijderd worden. Basta, exit, schluss, einde oefening, voor heel
veel gedroomde toepassingen, zoals het eerder genoemde psychiatrische patiëntenregister.” Jacobs vindt de inspanningen
om use cases uit te werken ‘voornamelijk tijdverspilling’ zolang
er geen oplossing is voor een reeks fundamentelere problemen,
zoals de authenticatie voor toegang tot de blockchain en de
versleuteling van gegevens op de blockchain.
Hij neemt daarbij de bestaande wetgeving als basis. Dat is
logisch, maar ook weinig dynamisch. Innovaties staan immers
wel vaker op gespannen voet met bestaande wetgeving. Je
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kunt ook de wetgeving (op den duur) aanpassen aan de innovatie. Wat dat betreft zou een experimentele status een uitweg
uit het juridische blockchaindilemma kunnen bieden. Een wettelijke mogelijkheid dus om voor de duur van het experiment
buiten bestaande kaders te treden.
Een goed voorbeeld hiervan is het wetsvoorstel dat experimenten met zelfrijdende auto’s mogelijk moet maken. Volgens
de huidige wetgeving moet een voertuig altijd een bestuurder
hebben, anders mag het de weg niet op. In de experimenteer-

Probleem van
een blockchain
is dat er niets in
veranderd of uit
verwijderd kan
worden
wet wordt van dit uitgangspunt afgeweken en worden allerlei
voorwaarden opgesomd waar dan aan moet worden voldaan.
Dit wetsvoorstel is momenteel ‘in consultatie’ bij de Raad van
State en gaat daarna naar het parlement.
Ook voor de blockchain is een dergelijke experimenteerwet
denkbaar. Deze zou alleen wel op Europees niveau van kracht
moeten worden, omdat ook de AVG een Europese verordening
is. Wat hier mee kan helpen is het onversneden enthousiasme
van de Europese Commissie voor de blockchaintechnologie.
Eind 2017 werd er maar liefst 30 miljard euro uitgetrokken
voor een onderzoeksfonds dat experimenten op het gebied van
blockchain en Artificial Intelligence mogelijk moet maken.
Kortom, een Europese experimenteerwet zou als een reddende
engel op dit toneel kunnen neerdalen, de weg bereidend voor
een tweede en veel bredere golf van pilots.

‘t

V e l d

America First of
America Out?
H

et zou de titel kunnen zijn van een
Agatha Christie-roman: ‘In the Matter of a Warrant to Search a Certain E-Mail
Account Controlled and Maintained by
Microsoft Corporation’. Maar het is de
officiële titel van een rechtszaak die in
2018 speelt voor het Amerikaanse Supreme
Court, de hoogste gerechtelijke instantie
in de VS. Hoewel de meeste mensen in de
EU waarschijnlijk nog nooit van deze zaak
gehoord hebben, kan hij ingrijpende gevolgen hebben voor ons dagelijks leven.

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

Waar gaat het om? Een Amerikaanse
rechter eiste de overdracht van e-mails die
nodig waren als bewijs in een strafzaak.
Die mails waren opgeslagen op servers
van Microsoft. Tot zover niks bijzonders.
Behalve dat die servers van Microsoft in
Ierland staan. En daarmee vallen ze onder
de Europese privacywetten. Microsoft weigerde aan het gerechtelijk bevel te voldoen
en stelde dat Amerikaanse jurisdictie zich
niet uitstrekt tot Europa.
Als niet-EU-landen informatie nodig
hebben voor een politieonderzoek of
rechtszaak, moeten ze de bevoegde instanties in Europa aanspreken. In dit geval
moet de Amerikaanse overheid dus een
verzoek om rechtshulp richten aan de Ierse
overheid. Voor dergelijke verzoeken zijn
er allerlei wettelijke instrumenten, zoals
de verdragen voor wederzijdse rechtshulp.
Microsoft vindt dat de Amerikaanse rechter
die weg moet bewandelen. Lagere rechtbanken gaven Microsoft eerst ongelijk,
maar Microsoft won een beroepszaak.
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Samen met een groep collega-Europarlementariërs uit fracties van links tot
rechts, heb ik een ‘Amicus brief’ ingediend
bij het US Supreme Court. In dit advies
aan de rechtbank zetten we uiteen dat in
Europa de Europese wet geldt en dat de VS
die niet zomaar mogen omzeilen. Ook de
Europese Commissie heeft een dergelijk
initiatief genomen. In diverse rechtszaken
oordeelden bovendien de hoogste Europese
rechters in het EU Hof van Justitie herhaaldelijk zeer streng over doorgifte van
persoonsgegevens aan de VS buiten de wettelijke kanalen om. En de nieuwe Europese
Privacywet is nog iets strenger op dit punt.
Als het Supreme Court oordeelt dat
Microsoft de mails inderdaad moet overdragen, betekent dat dat Amerikaanse
bedrijven die in Europa persoonsgegevens
verwerken, gedwongen zouden kunnen
worden de Europese wetten te overtreden.
Dat geldt voor zowat alle Amerikaanse
internetreuzen. De meest vergaande consequentie zou kunnen zijn dat Google,
Facebook, Amazon, Apple en vele anderen
niet meer in Europa kunnen opereren. Dat
is bijna onvoorstelbaar. Maar het antwoord
kan niet zijn dat Europa dan maar een
oogje toeknijpt. Juist de enorme dominantie van de Amerikaanse reuzen maakt
strikte handhaving van onze privacywetten
cruciaal. En Europa mag best zelfbewuster
haar belang als afzetmarkt voor ruim 500
miljoen koopkrachtige gebruikers in de
strijd gooien en eisen dat onze wetten worden gerespecteerd.
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Informatie van JenV raakt iedereen in de samenleving

I-strategie
brengt JenV
naar de stip
Foto: De Beeldredaktie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid
staat midden in de samenleving. Met als logisch
gevolg dat de informatie van JenV iedereen in
die samenleving raakt. Informatie is bovendien
een belangrijke strategische factor geworden.
Dat schreeuwt om een routeplan.

I

nteractie is het sleutelbegrip in de informatiestrategie
van JenV. “Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat
daar, in de maatschappij, de motivatie ligt voor onze informatieagenda. Interactie onderhouden met slachtoffers, justitiabelen,
advocaten en al die andere doelgroepen; dat is de prominente
opdracht in de strategische agenda van JenV en daarmee ook in
onze I-strategie. En dat doen we zoveel mogelijk open, transparant en digitaal.”
Aan het woord is Emine Özyenici, directeur Informatisering
en Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid. “In 2016
hebben we de handschoen opgepakt en een strategie uitgestippeld, met daarin actielijnen, tot 2020. Naast die strategie
maken we elk jaar een informatieplan met concrete projecten
waarmee we de strategie realiseren, onder regie van de CIOraad. Op die manier kunnen we inspelen op de vragen van de
organisatie, maar ook op de razendsnelle technologische ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving. Om een
voorbeeld te geven: vanuit de organisatie kwam de dringende
vraag om te helpen bij het AVG-proof maken van de gegevensuitwisseling. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de
nieuwe Europese privacywetgeving die in mei van kracht wordt.
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Emine Özyenici, directeur Informatisering en Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid en plaatsvervangend secretarisgeneraal Ronald Barendse.

Bij het opstellen van de I-strategie was dat nog geen issue, dus
hebben we het ingebracht in het plan van 2017. Dat is de flexibiliteit die de jaarplannen ons geven; we ademen mee met wat het
primaire proces en de bedrijfsvoering vragen. Het gaat erom dat
we dáár waarde toevoegen.”
Doelen bundelen
“We doen dit immers niet om onszelf in stand te houden,
maar voor de samenleving”, bevestigt plaatsvervangend secretaris-generaal Ronald Barendse. “En er speelt nog een factor
mee: we zijn een heel groot departement, met veel organisatieonderdelen. Dat moeten we goed organiseren en daar hoort bij
dat we het collectief bewaken. Daar bedoel ik mee dat we niet
in elk onderdeel het wiel opnieuw gaan uitvinden. Dat klinkt
eenvoudig, maar dat is het niet. We kennen hierbinnen verschillende prioriteiten en snelheden. Vanuit de Directie Informatisering en Inkoop kunnen we makkelijk roepen dat alles AVG-proof
moet zijn, maar dat is voor sommige diensten een grote opgave,

terwijl andere onderdelen al wel met data werken. En dan is er
ook nog het Europa van de verschillende snelheden… Hoe breng
je daar samenhang in? Dat is de kracht van de strategie: die
bundelt de doelen en zet een stip aan de horizon. Elk onderdeel kan dan de stappen zetten die passen; als het maar op weg
is naar die stip.” Özyenici voegt daaraan toe: “We zien dat de
informatieplannen van de taakorganisaties en zbo’s afgestemd
raken op die stip. Niet allemaal in hetzelfde tempo inderdaad,
maar niemand is meer op weg naar een compleet andere wereld.
Dat kan niet meer in deze tijd: digitalisering brengt en vraagt
om een bepaalde eenheid. Denk aan collectieve voorzieningen,
zoals een communicatieserver, die maar één keer voor de hele
organisatie wordt aangeschaft. Of strategisch leveranciersmanagement. Want het gaat ook om geld. We kijken iedere keer of
wat we erin stoppen er ook uitkomt.”
Signaal van betrokkenheid
Barendse: “In die zin bevordert de I-strategie gemeen-
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schappelijkheid. Die collectieve voorzieningen zijn een mooi
voorbeeld. Je kunt bij een gemeenschappelijk loket je applicatie
aanmelden als collectieve dienst. Als de CIO-raad daar akkoord
mee gaat, mag niemand meer een ander systeem met hetzelfde
kunstje ontwerpen. Maar die gemeenschappelijkheid zit ook
in de omgang met elkaar, in het samen willen bereiken van de
doelen. De CIO-raad heeft voor elk onderwerp in het I-plan een
portefeuillehouder aangewezen. Bij het opstellen van het plan
voor 2018 vonden wij dat er te veel op de agenda stond en dat er
wel wat af kon. Toen bleek dat de portefeuillehouders zich daartegen verzetten; niet alleen voor hun eigen onderwerp, maar
ook voor dat van de anderen. Eerst vonden we dat lastig, maar al
snel begrepen we dat dat een signaal van betrokkenheid is. Pure
winst dus. Zo is zo’n informatieplan aan de ene kant inhoud,
maar aan de andere kant ook een middel om gemeenschappelijk
een koers vast te zetten en daar met elkaar aan te werken.”
Een strategie ontwikkelen is mooi, maar als ministerie ben
je ook afhankelijk van de plannen van de regering. De PSG: “Het
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Dertienhonderd expert-interviews. Lees wat business en IT leaders wereldwijd verwachten.
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Digitale trends met impact in 2018
Wat hebben 1300 business en IT leaders gemeen? Wat verwachten zij? Waar zien zij kansen? Waaraan
moeten zij voldoen? Leiders van grote ondernemingen leven in een uitdagende tijd. Uit de CGI Client Global
Insights-rapportage blijkt dat de digitale veranderingen die we de komende jaren gaan meemaken, groot zijn
en veel impact zullen hebben. Ingrijpende digitale transformaties, toenemende globalisering, concurrentie,
cybersecurity en hoge klantverwachtingen zijn uitdagingen voor organisaties van nu. Alles raakt verbonden.
Dat vraagt om een IT-partner die verbindt en richting geeft. Een IT-dienstverlener die digitale technologie en
de business samenbrengt. De hoofdlijnen hebben we hieronder voor u samengevat. Hoe wij daarin succesvol
zijn en hoe uw peers daarover denken, leest u op cginederland.nl/global-insights.

Banken
Transformatiebehoefte rond regulering, beveiliging,
bedrijfsmodellen en gepersonaliseerde diensten

Zorg
Transformatie naar een vraaggestuurde
organisatie en persoonlijke, efficiënte zorg

Verzekeringen
Digitale, datagedreven bedrijfsvoering,
kostenbeheersing en naleving van wet- en
regelgeving

Energie
Digitalisering is key voor de energietransitie en de
continuïteit van de energievoorziening

Rijksoverheid
Digitaal transformeren, cybersecurity en naleving
van wet- en regelgeving garanderen
Defensie, inlichtingendiensten
en ruimtevaart
De noodzaak voor beveiliging, focus op
modernisering en nieuwe leveringsmodellen
Lokale overheden en provincies
Modernisering van IT en cybersecurity ten behoeve
van bedrijven, burgers en hun privacy

Maakindustrie
Digitalisering en integratie in de toeleveringsketen,
en inzet op Industry 4.0
Detailhandel
Omnichannel en security inzetten voor een
consistente, veilige merkbeleving in alle kanalen
Transport, post en logistiek
Inzet van advanced analytics voor emissiereductie
en gepersonaliseerde mobiliteitsdiensten

had zomaar gekund dat dit departement was opgeknipt in de
kabinetsformatie, maar dat is gelukkig niet gebeurd. We blijven
bij elkaar en dat is een impuls om op de ingeslagen weg te blijven. Die ingeslagen weg is zoals gezegd gemotiveerd door een
maatschappelijke opgave. Om dat te illustreren hebben we een
metafoor bedacht; die hebben we ook ingebracht in de formatie
om wat extra geld te claimen. Die metafoor noemen we de informatierotonde van JenV. Die staat voor de vier ketens: strafrecht,
executie, jeugd en de vreemdelingenketen. De ketens maken
gebruik van elkaars gegevens en dat gaat vaak goed, maar daar
is ook nog een hoop werk te doen. De rotonde staat voor al die
koppelvlakken en uitwisselingen in data- en berichtenverkeer.
Oftewel voor een goede informatie-uitwisseling waardoor je
als burger bijvoorbeeld niet jarenlang hoeft te wachten op een
vonnis. Dat is die maatschappelijke opgave en die stimuleert ons
enorm om aan de informatiestrategie te blijven werken.”
Collectief belang
Concreet betekent dat onder meer dat er allerlei projecten worden uitgevoerd in ‘living labs’. Zoals bij de Raad voor
de Kinderbescherming, waar big-data-analyse is ingezet voor

We gebruiken de metafoor
van de informatierotonde,
die staat voor de vier ketens:
strafrecht, executie, jeugd en de
vreemdelingenketen

het beter herkennen van kindermishandeling. Özyenici: “Goed
voor de betreffende dienst en vooral voor de burgers om wie
het gaat. Maar het gaat verder. Zo’n experiment brengt allerlei
vraagstukken met zich mee. Niet alleen technologische, maar
ook ethische, en vraagstukken over veiligheid en privacy. En die
zijn dezelfde voor heel JenV. Op die manier draagt het experiment bij aan de gemeenschappelijke aanpak, wat ook fijn is voor
kleinere DG’s die niet zelf een datalab kunnen bekostigen. Daar
zit ook een andere kant aan. Het komt voor dat een individueel
organisatieonderdeel iets moet inleveren ten gunste van het
Bekijk alle trends voor uw specifieke sector op:

cginederland.nl/global-insights
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collectief. Of een relatief hoog bedrag moet meebetalen voor
een gemeenschappelijke voorziening. Dat zijn niet altijd eenvoudige boodschappen voor de CIO-raadleden en hun CTO’s om
‘thuis’ te verkopen. Maar dat doen ze geweldig en als dat nodig
is, helpen we. De motivatie zit bij dat collectieve belang. En het
is goed om te zien dat we daar met elkaar open en eerlijk over
in gesprek gaan. Dat we als het lastig is met elkaar zoeken naar
oplossingen. Aan dit traject zit ook een mooie culturele kant,
wat weer aansluit op ons motto ‘JenV verandert’. Briljant!”
Discussiepunten
De I-strategie en de jaarlijkse I-plannen vormen dus de context waarbinnen JenV werkt aan de informatieagenda. Barendse: “We hebben hiermee een vehikel om die eerdergenoemde
rotonde rond te maken. Én waarbinnen we essentiële discussiepunten op tafel kunnen leggen. Hoever ga je bijvoorbeeld met
nieuwe concepten als artificial intelligence? Waar ligt de grens?
Wat is het juiste evenwicht tussen effectiviteit en rechtsbescherming? Hoe anticipeer je op ontwikkelingen? Want we gaan
naar die stip aan de horizon, maar die verandert wel geregeld;
omdat de wereld om ons heen verandert. Daarom mag een plan
niet statisch zijn; wendbaarheid is een vereiste. En verder is het
gewoon hard werken. Maar dat is door het enthousiasme en de
voortvarendheid van de CIO-raad, de CTO’s en iedereen in de
projecten geen enkel probleem.”
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Geen vonnissen poepen,
maar vooruit kijken

Cyriel van Rossum

H

Hoe komt het dat het aantal bewindvoeringen de laatste jaren
stormachtig groeit?
“De meeste zaken betreffen situaties waarin oma of opa
het allemaal niet meer zo goed op een rijtje krijgt. We worden
met zijn allen steeds ouder en bovendien is er nu een hele grote
generatie aan haar oude dag bezig. Behalve de vergrijzing is er
nog een andere oorzaak: belanghebbenden eisen steeds vaker
dat familieleden of vrienden van wilsonbekwamen die feitelijk
hun financiën waarnemen, naar de rechter gaan om zich officieel
tot bewindvoerder te laten benoemen.”

et rechtsgebied toezicht omvat alle zaken waarin een
curator wordt aangesteld, schuldsaneringszaken en
bewindvoeringen. Het gaat om tienduizenden zaken per jaar,
waarbij in de meeste gevallen niet twee maar slechts één partij
betrokken is. Erik Boerma (49), die tien jaar ervaring heeft als
faillissementsrechter, leidt het project dat ervoor moet zorgen
dat partijen dit soort zaken realtime kunnen volgen.
Het is de rechter die curatoren of bewindvoerders aanstelt. Het draait in toezichtzaken om een enorme hoeveelheid
beschikkingen en verplichte verslagleggingen. “Een grote
papierwinkel die digitaal niet goed ontsloten is”, zegt Erik
Boerma. “Deurwaarders, de Belastingdienst, het CJIB, banken
en andere partijen die relevant zijn bij toezichtzaken, kunnen er
maar moeilijk bij. Het gaat hapsnap en kost veel handelingen.”

De ontsluiting van die dataknoop is een gigantische klus die
verhoudingsgewijs een klein eigenbelang dient. Dat is toch
heel nobel?
“Rechters anno nu geven zich er meer rekenschap van dat in
juridisch opzicht correcte vonnissen desastreus kunnen uitpak-

Ontsluiting van al die data is dus vooral in het belang van partijen die feitelijk buiten het toezicht staan?
“Niet alleen van hen. Het is ook in het belang van de rechter.
Hij wijst bewindvoerders aan en als die niet goed hun werk kunnen doen, omdat die partijen langs hem heen werken of hem
zelfs onbedoeld tegenwerken, dan is dat natuurlijk heel frustrerend. En de meeste last daarvan hebben uiteindelijk de personen om wie het dossier draait. Dat zijn meestal al erg kwetsbare
mensen, bij wie bijvoorbeeld een onverantwoord incassotraject
extra hard aankomt.”

ken, zeker in deze tijd van toenemende inkomensverschillen. Je
kunt als rechter een hoop ellende voorkomen als iedereen goed
geïnformeerd is over een zaak. De rechter wil geen vonnissenpoeper zijn – hij wil problemen oplossen. En daarvoor is dus
ontsluiting van de dataknoop nodig. Bovendien is het ook een
kwestie van transparantie.”
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Wie mogen er bij de data die jullie willen ontsluiten?
“De faillissementsregisters zijn al openbaar, maar bewindszaken niet allemaal. Privacy is natuurlijk een teer punt bij de
ontsluiting. Wat mogen we en wat niet? In hoeverre moeten we
informatie anonimiseren? Hoe gaat bijvoorbeeld de politie om
met soortgelijke data? Het is een schat aan big data. Heel waardevol voor een groot aantal instellingen.”
...en voor bedrijven.
“Zeker, maar die zullen er niet bij kunnen. Ik denk eerder
aan bijvoorbeeld gemeenten: voor hen kan het heel interessant
zijn in welke wijk zich de meeste bewindszaken concentreren. En
verder natuurlijk het Kadaster, het CJIB, de fiscus, de Branchevereniging van Bewindvoerders en deurwaarders. Met die partijen willen we een informatiehub bouwen. Geen apart centrum
dus, maar een hub. We willen in februari met een eerste concept
voor de dag komen. Over de inrichting van de IT hebben we al
gepitcht.”
Tegen welke kosten?
“Het hoeft echt niet duur te zijn. Ik denk dat met het organiseren van de hub en de aanleg van het knooppunt hooguit
acht ton gemoeid is. De volumes zijn zo groot en het maatschappelijk belang zo groot. Het bespaart de samenleving heel
veel ellende, rompslomp en geld.”

Rechters realiseren zich dat
juridisch correcte vonnissen
desastreus kunnen zijn

Hoe verhoudt dit zich tot het project Kwaliteit en Informatisering (KEI) waar de rechtspraak al jaren aan werkt?
“We hebben toestemming gekregen om de mogelijkheden
van een hub te onderzoeken. We digitaliseren niet alleen voor
ons eigen belang, we willen verder kijken dan onze neus lang is.
Dat past heel goed bij de doelstellingen van KEI.”

Foto: De Beeldredaktie

Rechters willen geen vonnissenpoepers zijn,
maar betrokkenen toekomstig leed besparen
door middel van een beter databeheer. Dit
najaar besloot een aantal partijen de kansen
voor de bouw van een hub voor toezichtsdata
te onderzoeken. “Data zijn niet de spin-off van
applicaties maar hebben een eigen waarde.”

met hun plastic tasjes vol afschriften en dwangbevelen. Het
gaat om een groeiende, zwakke doelgroep.”

Hoe sterk speelt het uit elkaar groeien van inkomens mee?
“Sterk. De schuldenproblematiek is echt een groot zorgpunt
geworden. Rechters zien de armoede aan zich voorbij trekken
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Een pareltje dus. Waarom lezen we hier niets over in de media?
“Het probleem van de informatiestromen in deze rechtspraktijk is inderdaad een stil probleem. Veel partijen buiten
deze wereld weten er niets van. Ik wil er meer ruchtbaarheid aan
geven.”
Misschien is het, om maar een een rotwoord te gebruiken, niet
sexy genoeg?
“Dat zou zomaar kunnen. Maar wel urgent.”

49

Verlangen naar de snelheid van het licht

Den Haag wacht af, de toekomst niet
Nederland is
gezegend met een
heerlijk slappe
bodem en hangt
steeds meer van
internettoepassingen
aan elkaar. En toch
dreigen een aantal
gebieden verstoken te
blijven van glasvezel.
Moet Den Haag niet
eens in de buidel
tasten?

D

e Europese Commissie heeft de lidstaten ten doel
gesteld dat in 2020 iedere burger in de Unie toegang
heeft tot een internetverbinding van 30 Mb per seconde en dat
ten minste één op de twee huishoudens geniet van een snelheid
van meer dan 100 MB per seconde up en down. Of dat in Nederland – ooit een van de koplopers – zal lukken is zeer de vraag.
De aanleg van snel internet in dunbevolkte gebieden stokt.
Te duur, niet rendabel, zo is het beeld. De overheid, met name
gemeenten, kunnen veel meer ondernemen op dit vlak dan ze
beseffen en/of durven, zo was te lezen in het artikel ‘Waar een
wil is, is snel internet’ in de vorige editie van iBestuur.
Poundfoolish
Twee Amerikaanse universiteiten brachten in 2013 een studie uit die uitwees dat een aansluiting op snel internet de prijs
van een huis evenveel verhoogt als ‘een open haard of een halve badkamer’, dat wil zeggen met gemiddeld zo’n 5.500 dollar.
Steeds vaker laten met name jonge Amerikaanse huizenzoekers
huizen zonder zo’n aansluiting links liggen, zo meldde The Wall
Street Journal destijds al in een groot stuk over dit onderzoek.
Een ander onderzoek sprak een jaar later zelfs van een waardevermeerdering van gemiddeld 11.000 dollar.
Zeer recent verscheen in de Britse krant The Telegraph
een artikel met de kop ‘Slow broadband wipes 20% off house
prices’. Uit onderzoek onder 3.000 Britten die op zoek zijn
naar een huis bleek dat zij informatie over de kwaliteit van de
internetverbinding belangrijker vinden dan informatie over
bereikbaarheid en afstand tot scholen. Breedband heeft zich
voorgoed gevoegd bij de klassieke trits water, gas, licht, zo
stelt The Telegraph.
In dit licht kan afzien van glasvezel vanwege de kosten

Door Cyriel van Rossum
Beeld Nationale Beeldbank/Dreamstime
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Internet in je riool
Nederland is gezegend met een van de meest fijnmazige
rioolnetwerken ter wereld. Alle buizen achter elkaar kunnen
twee keer een rondje om de wereld maken. Klassieke riolen
hebben zich inmiddels bewezen als zeer voordelige gastheer
voor glasvezelkabel. Maar op een flink aantal plaatsen, met
name in het buitengebied, moet het afvalwater onder hoge
druk naar de afvalwaterzuivering worden gepompt. Deze
drukriolen zijn veel kleiner dan klassieke riolen: de meeste
hebben een doorsnee van maar negen centimeter of minder.
Ongeschikt om er glasvezel doorheen te jagen, althans tot
vijf jaar geleden. Kabelbedrijf Jelcer slaagde er toen voor
het eerst in om kabels ter dikte van een ballpoint – waarin
tot bijna 100 draden kunnen worden gebundeld – door een
drukriool te laten ‘meezwemmen’. Bij een afgelegen woning
of bedrijf wordt het riool geopend en een draad doorgelust naar het betreffende adres. Inmiddels zijn zo’n 1.000
boerderijen op deze manier van snel internet voorzien. “Als
je over de grote afstanden op het platteland op die manier
werkt, ben je ongeveer een derde kwijt van de prijs die
je zou moeten betalen voor het apart aanleggen van een
glasvezelkabel”, aldus Jelcer-directeur Erik Klein Nagelvoort. “Je kunt ook nog een mooie bijvangst maken voor
het rioolbeheer: via onze glasvezelkabel kun je die talloze
rioolgemalen (die kastjes langs de weg met een zwaailichtje

Maar alles wijst erop dat op de lange duur glasvezel de toekomst heeft.” Om een doodeenvoudige technische reden: de
snelheid van het licht is de hoogste snelheid in ons universum en alleen glasvezel komt daar aardig dicht bij in de
buurt. “Er is inmiddels al een holle glasvezeldraad ontwikkeld
waarin een snelheid wordt gehaald die bijna gelijk is aan de
lichtsnelheid. Daar kun je bij wijze van spreken in drie seconden het complete internet doorheen pompen. Geen enkele
andere techniek kan ook maar in de buurt van de lichtsnelheid komen.”
Het supersnelle mobiele netwerk 5G, dat in de maak is, zou
volgens velen glasvezel overbodig maken, maar niets is minder

erop, red.) online monitoren op storingen, en zelfs realtime
beschikken over heel precieze meetgegevens over bijvoorbeeld temperatuur en vervuiling van het afvalwater.”

alleen maar worden beschouwd als een schoolvoorbeeld van
pennywise, poundfoolish. De Nederlandse Vereniging van
Makelaars bevestigt dat snel internet ook een rol speelt in de
huizenprijsvorming hier te lande, maar durft die rol (nog)
niet te kwantificeren. Feit is dat mensen die hun huis te koop
zetten, glasvezel laten aanleggen om de verkoopbaarheid en
waarde ervan op te vijzelen.

gen, C2000, noem maar op. Het is dus al erg druk in de ether,
met alle kansen op storingen van dien. Bovendien is er een uitgebreid antennepark plus een enorme hoeveelheid elektronica
erachter voor nodig om zulke diensten in de lucht te brengen
en te houden. Als je je radiobundels heel smal kunt maken, valt
er nog wel wat te winnen, maar daartoe moet je flinke schotels
installeren en die heel precies kunnen richten.”

Nu is het niet zo dat breedband per se via glasvezel moet
worden geleverd. Koperdraad kan dat ook en zelfs door de
ether is heel wat mogelijk. Is het denkbaar dat glasvezel op den
duur een kostbare keuze blijkt te zijn, ingehaald door voortschrijdende alternatieve technieken?
“Ik ben een wetenschapper, dus ik praat niet gauw in
termen van ondenkbaar”, zegt Peter Baltus, hoogleraar mixed
signal micro-electronica in Eindhoven. “Maar de snelheid en
bandbreedte van glazvezel evenaren met een andere techniek
lijkt mij uitgesloten. Laat staan overtreffen.” Maar bestaande
technieken kunnen wel verbeterd worden om internetverbindingen sneller te maken. “De ether heeft twee nadelen: het
radiospectrum wordt al benut voor een groot aantal draadloze
toepassingen: radio, tv, wifi, gps, allerhande afstandsbedienin-

Lichtsnelheid
Staatssecretaris Mona Keijzer (Economie en klimaat)
reageerde op 5 december met een brief aan de Kamer op een
recent rapport waarin de brancheorganisatie Fiber Carrier
Association andermaal aandacht vraagt voor de stokkende
verglazing van Nederland. Daarin erkent ze dat er in de buitengebieden ‘uitdagingen blijven bestaan’ en kondigt aan dat ze
komend jaar na overleg met de stakeholders met nadere informatie over de brug zal komen. Ze onderstreept overigens dat
bij het streven om alle burgers en bedrijven op snel internet
aan te sluiten ‘de gekozen techniek niet relevant is’.
Hoogleraar Informatica Chris Verhoef begrijpt die uitspraak wel: “Ze houdt zich op de vlakte, want als ze zegt dat
het glasvezel moet zijn, moet de regering de beurs trekken.
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5G zou glasvezel
overbodig maken,
maar niets is
minder waar
waar. Gebruikers moeten de ether met elkaar delen, terwijl
glasvezel uit individuele verbindingen bestaat. En hoe meer
gebruikers hoe minder vreugd, want hoe trager de verbinding.
Verhoef: “Bovendien kost het in de lucht houden van mobiele
netwerken gigantisch veel energie en je moet er ongelooflijk
veel masten, base stations enzovoorts voor bouwen.” En ten
slotte is het laatste woord over de effecten van radiogolven op
de gezondheid na decennialange discussies en onderzoek nog
altijd niet gesproken.
Vastlopers
Intussen op het platteland: na vele tientallen burgerinitiatieven in deze eeuw zijn er nog altijd aanzienlijke gebieden
verstoken van snel internet. Er duiken nog altijd nieuwe initiatieven op. Hoogleraar plattelandsontwikkeling Dirk Strijker
en zijn voormalige promovendus Koen Salemink volgen elk
initiatief op de voet. “We hebben een database gebouwd waarin nu zo’n 150 initiatieven zitten”, vertelt Strijker. “Aan de
hand daarvan hebben we een stappenmodel kunnen ontwikkelen dat burgers kunnen gebruiken om hun initiatief tot een
succes te brengen. Maar er zijn natuurlijk altijd vastlopers.”
Die vastlopers kunnen volgens Strijker en consorten vaak
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worden verklaard uit de ambigue houding van de overheid.
De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor snel internet bij de burger (en het bedrijfsleven) gelegd, maar besluit
vervolgens meer dan eens dat ze invloed wil hebben. Strijker:
“Overheden tuigen dan een regeling op met allerlei voorwaarden volgens het principe one size fits all.”
In reactie daarop vallen lopende initiatieven stil: er treedt
een soort herbezinning op die uiteindelijk uitmondt in aanpassing van hun initiatief om mee te liften op die regeling.
Tegelijkertijd lokt zo’n regeling nieuwe initiatieven uit gebaseerd op die one size. “Er ontstaat dus een heel bijzondere
dynamiek van versnippering en clustering”, aldus Strijker. “De
netwerklogica van grootschalige ontsluiting en de dorpslogica
van focus op de eigen (kleine) community komen met elkaar
in botsing.”
Leegstand
Al komen er uit die dynamiek soms fijne glasvezelnetwerken voort, een aantal buitengebieden blijft achter. “De klassieke dunbevolkte gebieden met een weinig draagkrachtige
gemeenschap en een zwakke sociale samenhang. Zoals de Peel
en de Veenkoloniën. Je ziet dat in dat soort gebieden vakantieparken en campings het ontberen van snel internet bekopen met leegstand. Zo belangrijk is internet geworden.”
In Duitsland hebben Berlijn en de bondsstaten ieder 4
miljard euro ter beschikking gesteld aan gemeenten om hun
grondgebied tot in de verste uithoeken te verglazen. Strijker
denkt dat Den Haag niet snel voor dat model zal kiezen: “Niet
zolang er een neoliberale wind blijft waaien. Het is tekenend
dat oud-minister Kamp er altijd voor gewaakt heeft om snel
internet een basisvoorziening te noemen. Hij sprak altijd van
basisbehoefte, in het midden latend wie daarvoor verantwoordelijk is.” Strijker monitort samen met het ministerie van
Economische Zaken de voortgang van glasvezelinitiatieven en
merkt het maar al te goed: “Het ministerie wil absoluut niet
praten in termen van overheidsverantwoordelijkheid.”
300 miljoen
Maar vroeg of laat is er toch echt overheidsgeld nodig, om
al die hardnekkig wit blijvende vlekjes op de met burgerinitiatieven bespikkelde glasvezelkaart van Nederland weg te
werken, zo voorspelt de hoogleraar. “Ons staat het volgende
scenario voor ogen: Den Haag komt over de brug en legt de
uitvoering bij de gemeenten. Die weten het beste hoe de
situatie ter plekke is en langs welke klippen er moet worden
gelaveerd. En waar gaat het nou helemaal om? Om hooguit 200
tot 300 miljoen. Daarmee is Nederland dan meteen klaar voor
de toekomst.” De verre toekomst zelfs, want geen andere techniek zal de astronomische snelheden en volumes aankunnen
die onze kinderen heel normaal zullen vinden.
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Ambtenaar 2.0

EZ maakt waar
Een tandje erbij met de I-strategie
De overheid blijft
achter, zegt het rapport
‘Maak waar’. Als we in het
huidige tempo doorgaan
met digitalisering,
verliest de overheid
haar voorhoederol en
de aansluiting bij de
maatschappij. Overheden
moeten flink aan de slag.
Hoe pakt het ministerie
van Economische Zaken
en Klimaat dit aan?

Door Marie Louise Borsje
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A

an tafel zitten Hennie Brands (manager CIO Office) en Marleen Wijnstok (programmamanager I-strategie) van de EZK CIO-office. Samen
geven ze vorm aan de I-strategie die bij het ministerie is ontwikkeld. Die
I staat voor informatie en daar is IT onlosmakelijk mee verbonden. “Op de
begroting van een overheidsorganisatie is IT een flinke post. Voor EZ gaat het
om zo’n 250 miljoen euro. Het is dan niet vreemd dat als eerste gekeken wordt
naar IT als er bezuinigd moet worden. Kan het niet wat minder of goedkoper?
Vanuit deze invalshoek is IT een last voor de organisatie, een kostenpost of
zelfs een zorgenkindje. Terwijl we om ons heen ook zien dat IT juist ingezet
wordt om beleid en uitvoering kwalitatief te verbeteren.”
“Het gonst overal van de fantasieën over wat informatietechnologie allemaal niet mogelijk zou kunnen maken”, vult Wijnstok aan. “We willen weten
wat die mogelijkheden zijn voor het ministerie, waar het nu echt over gaat en
wat het voor onze organisatie gaat betekenen. Want hoe kunnen we met verdere digitalisering beter beleid maken? En hoe zorgen we ervoor dat bedrijven en burgers veilig zaken met ons kunnen doen? Er zijn zoveel verschillende ontwikkelingen en daarom hebben we een I-strategie gemaakt.”
Onderzoekend ontdekken
De I-strategie van EZK en LNV is geen alomvattend plan en al zeker geen
roadmap. Hennie: “Dat gaat echt niet werken. Hier passen geen projectplannen of blauwdrukken op. IT gaat zo ontzettend snel en niemand weet hoe
veranderingen gaan uitpakken of wat ze gaan opleveren. We gaan het onderzoekend ontdekken. Agile dus!”
“We zijn samen met beleidsdirecties en uitvoerende diensten op vijf
thema’s voor de I-strategie uitgekomen”, legt Wijnstok uit. “Het zijn de
onderwerpen waar we de komende tijd extra inzet op plegen. Dat zijn: Slim
gebruikmaken van data; Slim presteren in de digitale wereld, Slim samenwerken in een eigentijdse werkomgeving, Slim waarde toevoegen met I en Slim
innoveren en experimenteren.”
“Er zijn verschillende snelheden binnen het departement. Bij de uitvoerende diensten is IT de levensader voor het primaire proces. Denk bijvoorbeeld aan systemen voor subsidieverlening en gegevens over handhaving

Marleen Wijnstok, programmamanager I-strategie: “Door de I-strategie
krijgen we het gesprek over IT hoog in
de organisatie.” Foto: Bart van Vliet

en toezicht. De IT-vraagstukken
zijn daar verder dan bij het kerndepartement. De beleidsdirecties
hebben een andere dynamiek door
de hectiek rondom het politieke
proces. De urgentie voor technologische vernieuwing wordt daardoor
minder gevoeld. Juist in die hoek
verwachten we echter dat er meer uit
IT gehaald kan worden. Dat maakt
het beleidsproces beter, vooral ook
slimmer. Er zullen ingewikkelde juridische en ethische vragen bij komen
kijken als we meer technologie gaan
inzetten. Of wat denk je van de gevolgen voor organisatieontwikkeling? De
verwachting is dat er taken en banen
zullen verdwijnen.”

Brands: “We willen stevig inzetten op slimmer werken met IT. Daarbij
zullen we ook flink wat aandacht
moeten geven aan digivaardigheden. Niemand kan nu nog zeggen
dat digivaardig zijn niet nodig is. Dat
betekent bijscholing en bij selectie
van nieuw personeel zullen digitale vaardigheden en I-bewustzijn
zwaarder meewegen. We zien deze
vaardigheden overigens wel al binHennie Brands, manager CIO Office:
nenkomen. De Rijkstrainees hebben
“We gaan experimenterend te werk.”
ze meegekregen vanuit hun studie.
Dit zijn mensen met hele diverse opleidingsachtergronden. Je hoeft hiervoor
echt geen IT’er te zijn. Maar helemaal vanzelf gaat het niet.”
Legacy: taaie materie
Een stevige kluif voor het ministerie wordt de legacy, verouderde systemen die op den duur onevenredig veel tijd en geld kosten om ze in de lucht
te houden. Deze moeten je niet weerhouden om te vernieuwen. “Legacy is
nou echt zo’n probleem waar we met alle EZK- en LNV-organisaties samen aan
werken. Het is taaie materie. Niet hot of politiek gevoelig, maar dat wordt het
wel als we er niets aan doen. Sowieso is samenwerking essentieel voor vernieuwing van het I-beleid. Alle overheidsorganisaties worstelen met dezelfde
vraagstukken. Als ministeries en gemeenten staan we ongeveer op hetzelfde
punt. Laten we daarom leren van elkaars ervaring.”
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Voorbeeld data en
beleidsontwikkeling
Het ministerie van LNV kent een
soort verzekering voor schade aan
gewassen door het weer. Met name
boeren die wat krapper bij kas zitten
zouden er belang bij hebben zo’n verzekering af te sluiten. De voorwaarde is
dat de premie betaald wordt voordat de
oogst (het inkomen) binnen is. Zouden
minder draagkrachtigen het risico
nemen of sluiten ze wel de verzekering af? Combineren en analyseren van
de juiste data geeft inzicht in hoe de
regeling werkt en of deze op de juiste
manier werkt.

Voorbeeld data en
beleidsuitvoering
Voor de handhaving van het mestbeleid gaan controleurs dagelijks op
pad. Deels is het waarnemen, deels is
het de controle van de administratie
van een bedrijf. Dat is tijdsintensief
werken en controleurs kunnen niet
overal zijn. Door te onderzoeken welke
databestanden er zijn die iets zeggen
over de productie, het transport en verwerking van mest, kan de handhaving
op het naleven van de regels worden
verbeterd.
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I C T U

Vensters:
benchmark als
leerinstrument
E

fficiënter en effectiever werken.
Dat is het doel waar het gros van
de overheidsorganisaties zich de afgelopen jaren voor gesteld ziet, ook al omdat
er steeds minder budget beschikbaar is
en het aantal taken juist toeneemt. Om
dat doel te bereiken, is het voor publieke
organisaties zinvol om kritisch te kijken
naar zaken als bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarvoor gebruikt een groeiend aantal overheidsorganisaties het
benchmark-instrument Vensters. “Een
van de redenen om in 2012 met Vensters
te starten, was het grote aantal benchmarks en het niveau ervan”, aldus Daniël
van Geest (duo-programmamanager Vensters bij ICTU). “Het benchmarklandschap
was erg verbrokkeld. Of de bestaande
benchmarks hadden te weinig deelnemers waardoor er niets te vergelijken viel,
of ze richtten zich op deelonderwerpen.
Voor een aantal partijen was dat reden
om Vensters te ontwikkelen, een benchmark waarmee aan de hand van een groot
aantal indicatoren en vanuit meerdere
invalshoeken het gesprek (zie kader)
kan worden aangegaan met en tussen
overheden.”
Dat er behoefte was aan een instrument als Vensters bleek niet alleen uit het
groeiend aantal deelnemers, maar ook uit
de verbreding van de scope. Waar in eerste instantie de focus lag op de bedrijfsvoering, werd al snel ook dienstverlening
toegevoegd aan de methodiek. Dat het
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Hoe sta je er als overheidsorganisatie voor en wat
kun je leren van andere overheden? Om daarachter
te komen gebruiken inmiddels ruim 110 publieke
organisaties Vensters, een benchmarktool met een
focus op leren.
Daniël van Geest en Maik van Veldhoven, duo-programmamanagers Vensters bij ICTU. Foto: Studio Oostrum

instrument zo aansloeg, heeft volgens
Maik van Veldhoven (duo-programmamanager Vensters bij ICTU) vooral te maken
met het leereffect. “Neem gemeenten.
Die hebben – als het gaat om bedrijfsvoering en dienstverlening – de nodige
overeenkomsten en dús kunnen ze van
elkaar leren. Dat geldt zeker voor kleinere
gemeenten, die vaak minder menskracht
en middelen hebben om informatie met
andere gemeenten te vergelijken. Het
leereffect is er ook omdat het instrument
meerjarig inzicht geeft; de ontwikkeling
in cijfers biedt waardevolle informatie.”
Vensters in één dag
Vensters blijft vernieuwen, onder
andere om het invullen zo makkelijk
mogelijk te maken. Een vernieuwing op
dat vlak is ‘Vensters in één dag’. “In één
dag doorlopen wij het hele traject van
Vensters, waarbij alle mensen die van
belang zijn voor het onderzoek worden
uitgenodigd om bij te dragen”, schetst

Van Geest. “Tijdens die dag spreken wij
al die mensen, halen we informatie op
en aan het eind van de dag presenteren wij de resultaten. Het mooie van
deze werkwijze is dat er binnen één dag
erg veel mogelijk is en dat er een goed
gesprek met elkaar te voeren is over hoe
het er binnen de eigen organisatie voor
staat.” Bijkomend voordeel is volgens
Van Veldhoven dat ook degenen die de
informatie verzamelen, betrokken zijn bij
de uitkomst.
Vensters op Omgevingswet
De ontwikkeling van Vensters staat
niet stil. Naast bedrijfsvoering en dienstverlening is de methodiek van Vensters
ook gebruikt bij de ontwikkeling van
ENSIA (Eenduidige Normatiek Single
Information Audit) en in oktober 2017
is een Vensters-pilot gestart rondom de
Omgevingswet. Van Geest: “Mark Rutte
noemde de Omgevingswet bij de introductie ‘een waanzinnige doorbraak,

op de langere termijn een van de grote
revoluties van dit kabinet’. Het is een wet
die ertoe leidt dat er voor overheden veel
verandert. Wij monitoren in opdracht
van het programma ‘Aan de Slag met de
Omgevingswet’ wat die veranderingen
zijn en wat publieke organisaties daarbij
van elkaar kunnen leren. Waar wij bij de

Omgevingswet benieuwd naar zijn is of de
cultuurverandering, het anders omgaan
met vragen van burgers, ook echt zo
beleefd wordt. Met belevingsonderzoek
vangen we die zachte kant. Daarnaast
gebruiken we indicatoren zoals de termijn
waarop vergunningen worden verleend en
het aantal verordeningen, om inzicht te

Duidingsgesprek
De vraagstukken die onderdeel zijn van Vensters zijn divers en de insteek is
breed, waarmee ook de kans bestaat dat een enkel cijfer een eigen leven kan
gaan leiden. Terwijl het gaat om de samenhang tussen de cijfers en hoe deze
zich verhouden tot de gewenste organisatieontwikkeling. “Om die redenen
combineert Vensters een online omgeving met een offline ontmoeting: het
duidingsgesprek”, aldus Eelke Horselenberg (adviseur en duider Vensters bij
VNG Realisatie, voorheen KING). “In een gesprek met het topmanagement
gaan we in op wat de cijfers voor hen betekenen en spiegelen we deze
aan andere deelnemers. Hoe werkt je strategisch HRM-beleid door in het
opleidingsbudget en vergrijzing? Heb je de belasting uitbesteed en hoe
efficiënt is dit ten opzichte van gemeenten die dit zelf doen? Voldoet dit aan
het gewenste beeld? Dat soort vragen.” Naast de individuele gesprekken
ondersteunt Vensters leerkringen van deelnemers rond actuele thema’s.
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geven in de voortgang rond de Omgevingswet. Als gemeenten van vergelijkbare grootte bijvoorbeeld werken met sterk
verschillende aantallen verordeningen,
dan zegt dat iets over de manier waarop
een gemeente wordt bestuurd. Dat verschil zie je pas als je cijfers met elkaar
vergelijkt. Met Vensters kan dat.”
Vensters is in opdracht van BZK ontwikkeld, samen met de VGS. De dagelijkse leiding van het programma ligt bij
ICTU, samen met VNG Realisatie verzorgt
zij de uitvoering van het programma. Zij
worden bijgestaan door een stuurgroep
met vertegenwoordiging uit gemeenten,
provincies en waterschappen, maar ook
uit de FAMO, VIAG en VDP. In november
ontving het team van Vensters het Best
Practice-certificaat bij de European
Public Sector Award (EPSA) 2017.
Meer informatie:
www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl
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Nederlandse blockchainstakeholders binnen de
overheid en het bankwezen
togen medio november
naar het sterk innoverende
Singapore. Doel was
kennisuitwisseling en
samenwerkingsverbanden
opzetten. Blockchainpilots.nl
organiseerde de missie en ICTU
en het ministerie van JenV
waren ook van de partij.

V

eel processen stoppen niet bij
de Nederlandse grens. Het heeft
dus geen zin om in Nederland een use
case op te bouwen, als je die vervolgens niet internationaal kunt inzetten, stelt Marloes Pomp, die samen met
Koen Hartog van blockchainpilots.nl op
uitnodiging van de Nederlandse ambassade de blockchainmissie naar Singapore
leidde. “Daarom bouwt onze organisatie
een netwerk om internationaal kennis en
prototypes uit te wisselen en projecten op
te starten. Singapore is een belangrijke
internationale blockchainhub. De Nederlandse ambassadeur ter plaatse heeft
voor ons de eerste contacten gelegd,
geregeld dat we tijdens het Singapore
Fintech Festival op missie konden en
werkt nu met ons aan een vervolg.”
Pomp heeft overheidsorganisaties
meegevraagd die Singapore iets te bieden
hadden en ook zelf iets konden ophalen.
“Zo heeft ICTU met Discipl een duidelijke
visie geformuleerd op hoe ze blockchain
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Stakeholders
leggen contacten
in innovatief
epicentrum

Blockchainmissie naar Singapore
binnen de overheid ziet. Het ministerie
van JenV heeft binnen de Nederlandse
overheid de meeste ervaring opgedaan
met blockchain. Verder waren onder meer
het CJIB en de RvIG mee, maar ook enkele
banken en de Haven Rotterdam.”
Kennisdeling
ICTU wil bijdragen aan kennisdeling
tussen innoverende overheden en breed
bruikbare toepassingen aan anderen
beschikbaar stellen, zodat de hele overheid erop kan voortbouwen, vertelt
Giulietta Marani, adviseur innovatie. “Wat
ik heb opgehaald, is het concept van de
regulatory sandbox, een gecontroleerde
omgeving voor het testen van innovatieve concepten die niet worden beschermd
door de huidige regelgeving of onder toezicht staan van regelgevende instanties.
Het past goed bij het ‘inspiratielab’ waar
ik binnen ICTU aan werk – een learn-doshare-lab, een netwerk van collectieve
intelligentie, waar overheden samen

nieuwe impactvolle ontwikkelingen en
bepalende technologieën kunnen verkennen, (sectoroverstijgende) kennis kunnen
opdoen, samen kunnen prototypen of
gebruikmaken van andermans kennis,
prototype of leerervaring. De Nederlandsche Bank en de AFM doen nu de eerste
ervaringen op met een eigen regulatory
sandbox. Ik denk dat de verschillende
partijen en overheidsorganisaties er baat
bij hebben als het concept in Nederland
breder wordt ingezet.”
Het belangrijkste dat blockchain realiseert, vindt datafluisteraar Steven Gort,
is dat je connected kunt zijn, zonder dat
anderen volledige zeggenschap hebben
over jouw identiteitsgegevens. “In een
van de use cases waaraan de Nederlandse
en Singaporese overheid in een soort
living lab gaan samenwerken, registreren
we, samen met de Singaporese start-up
Otonomos, 1600 Nederlandse ondernemers in Singapore in een publieke blockchain, zodat registratie van die onder-

nemers in het Handelsregister feitelijk
overbodig wordt. De ondernemers kunnen
in de blockchain hun eigen bestuursstructuur veranderen en publiceren conform
de regelgeving van de Chamber of Commerce van Singapore en de Kamer van
Koophandel in Nederland. Als we dat voor
elkaar hebben, is opeens de lokale fietsenhandelaar in Zuidhorn, die op basis
van een blockchainoplossing bijvoorbeeld
fietsen uitdeelt aan kinderen met een
Kindpakket, niet zo heel anders. Wat je
dan ziet, is dat je bij wijze van spreken in
de tweede helft van 2018 een ouderpaar
met een kind in Zuidhorn gebruik laat
maken van dezelfde techniek als waar die
1600 ondernemers gebruik van maken.
Zo kun je de wind in de rug van internationale samenwerking maximaal tot effect
brengen op plaatselijk niveau.”
Relaties versterken
Het ministerie van JenV was al bezig
om een samenwerkingsverband met
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Singapore op te zetten op het gebied
van innovatie en veiligheid, vertelt But
Klaasen, hoofd innovatie JenV. “Daarom was het goed om mee te gaan met
de blockchainmissie. Het gaf ons een
duidelijke plek en de ambassade gaat
ons helpen met het vervolg. Tijdens het
congres hebben we een aantal van onze
blockchainprojecten gepresenteerd, maar
tussendoor had ik gesprekken met het
ministerie van Home Affairs, waar veel
onderwerpen op het terrein van justitie
en veiligheid zitten, en met GovTech,
die vanuit de Prime Minister’s office het
centrale technologiebeleid uitvoert. Zo’n
functie kennen wij in Nederland niet”,
aldus Klaasen. “Voor ons was interessant
te zien hoe het innovatieve ecosysteem in
Singapore eruitziet. Als hoofd innovatie
help ik ons ministerie om innovatiever
te werken. Dat kan door meer ruimte
te geven aan nieuwe ideeën en experimenten, en meer samen te werken met
bedrijven, kennisinstellingen en start-

ups. Ook als ze uit het buitenland komen.
Mij viel op dat de Singaporese overheid
wel belangstelling heeft voor blockchain
en vooral pragmatisch is en kijkt naar
mogelijke resultaten in de praktijk. Bij
start-ups wacht men tot deze met mooie
producten komen, dan investeert ze en
geeft een soort goedkeuringsstempel
dat de startup een enorme boost geeft.
Singapore focust veel meer op implementatie, terwijl Nederland zich meer op
onderzoek en ontwikkeling richt. In die
zin vullen beide landen elkaar goed aan.”
Tevreden
Pomp kijkt tevreden terug op de
blockchainmissie. “Ik ben blij dat er voor
alle aanwezigen een basis is om met
elkaar en de Singaporese overheid projecten op te zetten. We werken aan een PIB,
een Partnership in International Business, om de samenwerking te ondersteunen, zodat we een aantal vervolgacties op
kunnen zetten.”
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et gestandaardiseerde inlogsysteem eHerkenning is
in 2010 geïntroduceerd als opvolger van ‘DigiD voor
bedrijven’. Het biedt ondernemers één veilige digitale sleutel
voor de online diensten van overheidsinstellingen en enkele
private organisaties. Zo kunnen ze met eHerkenning belastingaangiften indienen, jaarrekeningen deponeren bij de Kamer van
Koophandel of toegang krijgen tot het werkgeversportaal van
het UWV.
Grootschalige toepassing
Bij een groot aantal overheidsorganisaties kunnen ondernemers inmiddels inloggen via eHerkenning. En dat doen bedrijven
op grote schaal. Volgens cijfers van het ministerie van Economische Zaken waren er begin 2017 ruim 275.000 actieve inlogmiddelen beschikbaar bij ruim 200.000 bedrijven en organisaties.

DigiD+, iDIN, Idensys of misschien
wel een ander inlogmiddel?
Nog altijd is onduidelijk
waarmee burgers in de toekomst
inloggen bij overheden,
pensioenfondsen, zorgverzekeraars
en zorginstellingen. In het
bedrijfsleven heeft eHerkenning
inmiddels vaste voet aan de
grond en alle tekenen zijn er dat
overheden en zorginstanties
eHerkenning in 2018 wel móeten
ondersteunen.

Wordt 2018 het jaar
Door een aantal ontwikkelingen zullen die aantallen snel
stijgen:
1. eHerkenning wint aan belang door eIDAS-verplichting
Met een Ests inlogmiddel inloggen op het portaal van de
gemeente Wassenaar? Of met een Belgische eID online belastingaangifte doen in Nederland? Vanaf september moeten
alle Nederlandse publieke organisaties Europese burgers de
mogelijkheid bieden om in te loggen met hun eigen nationale
inlogmiddel. Dit hebben de Europese lidstaten vastgelegd in
de eIDAS-verordening voor ‘Electronic Identities and Trust
Services’.
Het is de bedoeling dat alle Nederlandse publieke organisaties vóór september 2018 ‘eIDAS-proof’ zijn. eHerkenning kan
hierbij helpen. Een ‘eHerkenning-makelaar’ kan een koppeling realiseren met het eIDAS-koppelpunt. Hiermee is de
toegang met Europese inlogmiddelen geregeld.
2. Intentieovereenkomst zet eHerkenning op de agenda
Op 28 juni tekende een groot aantal organisaties, waar-
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onder de Belastingdienst, het UWV, de KvK en de RDW, een
intentieovereenkomst met het ministerie van Economische
Zaken. Hierin spreken de dienstverleners uit dat zij uiterlijk
2018 eHerkenning als inlogmiddel ondersteunen.
Het gebruik van eHerkenning wettelijk afdwingen is volgens
het ministerie van Economische Zaken nu nog lastig. Dit moet
geregeld worden in de aankomende Wet Generieke Digitale
Infrastructuur. Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst geven de deelnemende partijen echter aan ondersteuning van eHerkenning niet als iets vrijblijvends te zien.
Dit verhoogt de druk op andere organisaties, die niet achter
kunnen blijven.
3. eHerkenning bereidt organisaties voor op toekomstige inlogmiddelen
Het kabinet werkt al enkele jaren aan de opvolger van de
huidige DigiD in de vorm van een ‘eID-stelsel’ dat meerdere
inlogmiddelen ondersteunt. Zo’n inlogmiddel kan een verbeterde DigiD zijn. Zo komen er in de loop van 2018 rijbewijzen

van eHerkenning?
en Nederlandse identiteitskaarten met een nieuwe chip om
via DigiD op het hoogste betrouwbaarheidsniveau in te loggen. Maar ook inlogmiddelen als iDIN en Idensys kunnen op
het nieuwe stelsel aansluiten.
Een aansluiting op eHerkenning biedt organisaties een snelle
start met deze nieuwe inlogmiddelen. Zo bouwt Idensys voort
op eHerkenning. Organisaties met een aansluiting op eHerkenning migreren straks moeiteloos naar Idensys.
4. Een keuze voor eHerkenning stimuleert economische groei
Een breed gebruik van een betrouwbaar inlogmiddel als
eHerkenning bevordert het online vertrouwen en stimuleert
de economische groei. Estland heeft dit bijvoorbeeld bewezen
door alle burgers een eID-kaart te geven waarmee ze bijvoorbeeld digitaal kunnen stemmen, online aangifte kunnen doen
of het elektronisch patiëntendossier kunnen raadplegen.
Vijftien jaar na de introductie van de Estse identiteitskaart
waren er al 339 miljoen digitale handtekeningen geplaatst en
was er al 504,7 miljoen keer een identiteit geverifieerd met
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behulp van de eID. Indrukwekkende cijfers voor een land met
slechts 1,3 miljoen inwoners.
Door dit succes is ‘e-Estonia’ uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van een digitale overheid. Deze voorbeeldfunctie legt
Estland geen windeieren. Het land heeft door het eenvoudige
contact met de overheid een grote aantrekkingskracht op
bedrijven. De brede inzet van een uniform inlogmiddel levert
Estland ook een jaarlijkse besparing op van 2 procent van het
Estse BBP. Dit is vergelijkbaar met de omvang van de Estse
defensiebegroting.
Tijd dringt
Nederland is nog lang niet zover dat burgers en bedrijven
zoals in Estland één inlogmiddel gebruiken voor al hun contacten met de overheid en particuliere organisaties. Een brede
ondersteuning van eHerkenning is wel een belangrijke stap in
die richting. Overheden en zorginstellingen doen er verstandig
aan om die stap niet te lang uit te stellen. Het zorgt er in ieder
geval voor dat ze in 2018 ‘eIDAS-proof’ zijn.
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29 januari

iBestuur rondetafel
Implementatie van de AVG
perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
ibestuur.nl

Bijna 70% van de overheidsdiensten in Nederland wordt online aangeboden
én 73% is mobielvriendelijk.
De eGovernment Benchmark 2017 van de EU richt zich al meer dan een decennium op de stand van zaken rondom de digitale transformatie van Europese
overheden. Het rapport, waarvoor meer dan 10.000 websites in de EU28+
landen werden onderzocht, beoordeelde ook dit jaar weer het online aanbod,
de transparantie en het gebruik van technologische bouwstenen van digitale diensten in relatie tot vier levensgebeurtenissen: een bedrijf starten, een
baan vinden en verliezen, studeren en het gezinsleven.

Meer weten?

30 januari

Nationale Privacy Conferentie 2018
ECP en Privacy First
Volkshotel Amsterdam
https://ecp.nl/agenda/

Maart
8 maart

iBestuur rondetafel
Digitale dienstverlening met de menselijke
maat
perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
ibestuur.nl

28 maart

Download het rapport via:
capgemini.nl/egovernment-benchmark-2017

Of neem contact op met:
Niels van der Linden
Project Manager eGovernment Benchmark

niels.vander.linden@capgemini.com
+31 6 1503 0734
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Congres VNG realisatie
‘Back to the future’
De Fabrique, Utrecht
https://www.vngrealisatie.nl/

/

WeeKonnect
Veilig en betrouwbaar gegevens uitwisselen in de zorg
Fokker Terminal, Den Haag
http://weekonnect.nl/

/

april
16 - 20 april

/

Een abonnement
op iBestuur
magazine?
ibestuur.nl/service!
iBestuur magazine is ook beschikbaar in pdf
ibestuur.nl/magazine
En ontvang elke week de
iBestuur nieuwsbrief in uw inbox
ibestuur.nl/nieuwsbrief
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Onafhankelijk kwartaalmag
azine voor de iOverheid.

Hoe kan onze overheid digitaal excelleren?

a

8, januari 2018

m

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, PinkRoccade Local Government, PBLQ, en door
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, ICTU, VNG
Realisatie.
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Gemeenten willen veranderingen realiseren die impact
hebben op inwoners en ondernemers. Dat doen ze samen, ondersteund
door de VNG. Daarom heet KING vanaf 1 januari VNG Realisatie. Realisatie
in de uitvoering wordt de derde functie van de VNG, naast beleid & bestuur,
en werkgeverszaken. Op 1 februari begint de nieuwe directeur van VNG
Realisatie, Hugo Aalders, die zelf ruime ervaring heeft in de gemeentelijke
uitvoering. Specifiek in het sociaal domein, een domein met grote impact op
inwoners.

Uw burgers online een reisdocument als vermist
laten doorgeven, zelfs vanuit het buitenland?
Appeltje-eitje!

De vrijblijvendheid in samenwerking is voorbij. Gemeenten
hebben massaal bewust gekozen voor samenwerking en gaan dat doen.
Samen realiseren betekent ook samen realistisch zijn. De dienstverlening
en bedrijfsvoering moderniseren is veel meer dan een nieuwe toepassing
invoeren, het is echt een andere manier van werken. Dat kost tijd, dat roept
soms weerstand op, het is kortom niet makkelijk. Het is bikkelen. Niet je eigen

De voordelen van de eDienst
Doorgeven vermissing reisdocument:
Voorkom misbruik door snelle melding

belang als organisatie vooropstellen, maar ontdekken waarmee we inwoners
en ondernemers echt centraal stellen. En daar dan - samen - voor gaan.

iBestuur impact gaat over de uitvoering, over waar

24/7 uw burger van dienst zijn

de overheid impact heeft. Een overheid die inwoners en ondernemers

Ook vanuit het buitenland te gebruiken

echt centraal stelt, realiseert impact. Daarvoor gaan gemeenten en

Geschikt voor pc, tablet en mobiel

uitvoeringsinstellingen in 2018 verder met samenwerken, samen

Direct verwerkt in Key2Burgerzaken

veranderingen doorvoeren en doorleven. Ik geloof zeker dat dat kan. De
vrijblijvendheid is voorbij, laten we samen gaan bikkelen!
Ingrid Hoogstrate
waarnemend directeur VNG Realisatie

Meer weten?
Wilt u een demo van de eDienst Doorgeven vermissing reisdocument
of van één van onze andere eDiensten of wilt u meer informatie?
Ga dan naar www.centric.eu/ediensten
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Burgemeester Franc Weerwind

De overheid moet niet alleen digitaliseren,
maar vooral zorgen voor samenhang

i12

Overleg wel even met de privacy officer
Gemeenten beschikken over veel data waar ze meer
mee zouden kunnen doen

i20

Toegankelijkheid van digitale informatie

DATAGESTUURDE
BESLUITVORMING
GEBRUIK LOCATIE INTELLIGENTIE

Er is een wereld te winnen

i24

Online ambtenarenplatform:
380.000 gebruikers liken Pleio

i28

Niet sturen, maar uitnodigen

Capelle aan den IJssel en Armchair Auditing

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.

i32

Afkijken, discussiëren, grenzen opzoeken

i36

Terugblik op het Grote Publiekszaken
Selfservice Congres

Agent moet nog even aanmodderen

VERKORT DE TIJD TUSSEN
WAARNEMING EN ACTIE.

imagem.nl
info@imagem.nl
© 2017 IMAGEM en/of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Verbetering politie-ICT alleen onder de motorkap
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Digitale Agenda 2020
is vooral een beweging

i5

De overheid moet niet
alleen digitaliseren,
maar vooral zorgen voor
samenhang. Digitale
overheidsdiensten
werken veel beter als ze
niet zitten opgesloten
in kolommen en
domeinen, maar als ze
in samenhang worden
bedacht en toegepast.
Vooral omdat de klant
daar beter van wordt,
stelt Franc Weerwind, de
burgemeester van Almere.

E

ind vorig jaar verbaasde Franc Weerwind met een opiniestuk in het
dagblad Trouw waarin hij het ‘verbijsterend’
noemde hoe weinig oog het nieuwe kabinet
in het regeerakkoord heeft voor de ‘informatiesamenleving’. De wenkbrauwen gingen in
Den Haag omhoog, omdat men daar juist in
de waan verkeerde zojuist het meest digitale
regeerakkoord ooit te hebben gepubliceerd.
Was hier sprake van een misverstand? Verantwoordelijk staatssecretaris Knops stuurde een
uitnodiging voor een kennismakingsgesprek
en dat heeft inmiddels plaatsgevonden. Weerwind benadrukt dat hij vooral een praktisch
vervolg wil op het rapport ‘Maak Waar’ van
de Studiegroep Informatiesamenleving en
Overheid waarvan hij namens de VNG deel
uitmaakte. “De overheid moet meer als één
geheel opereren, daar gaat het mij om.”

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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U wilt meer mogelijkheden om databases te koppelen als onderdeel van de schuldhulpverlening.
Waar loopt u in de praktijk tegenaan, bijvoorbeeld
in Almere?
“Wat onze wijkteams zien is dat ze in de dagelijkse praktijk te maken hebben met klanten waarvan de gegevens over bijvoorbeeld hun schulden en
andere verplichtingen in verschillende databases
zitten, zowel binnen de gemeente, maar ook bij
allerlei instanties daarbuiten, zoals de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incasso Bureau,
UWV, SVB, noem maar op. Dat zijn instanties die
onafhankelijk van elkaar bijvoorbeeld boetes opleggen wegens te laat betalen. Je hebt dan te maken
met een stapeling van verschillende schuldeisers
die ook nog eens met elkaar concurreren als het
gaat om het binnenhalen van hun vordering. Daar
komen mensen dus helemaal niet meer uit en ook
hun hulpverleners niet als ze onvoldoende zicht
hebben op wat zich allemaal afspeelt.”

aan een platform voor het sociale domein. Dat
lijkt weer erg op waar een aantal gemeenten
in Noord-west Friesland mee bezig is. Wigo4it
werkt de komende zeven jaar in stappen aan een
platform-cliëntomgeving op het gebied van de
inkomensverstrekking. Waar is de regie?
“De gedachte achter het VNG-programma
‘Samen Organiseren’ is dat er op verschillende
plaatsen in het land door gemeenten zaken kunnen
worden ontwikkeld, maar dan wel vanuit het idee
dat het uiteindelijk bruikbaar moet zijn voor alle
388 gemeenten. Daarom kennen we ‘koplopergemeenten’. Door goed te kijken waar de kansen liggen om uiteindelijk burgers goed van dienst te zijn
kun je zaken die in gemeente A zijn ontwikkeld ook
gebruiken op andere plaatsen. Dat is de methodiek
die de VNG heeft ingezet en dat is een grote stap
vooruit.”

Maar u kunt niet lukraak met allerlei databases
aan de gang. Er is toch een wettelijke basis voor
context- en domeinoverschrijdende uitwisseling
van gegevens nodig?
“We denken dat het privacyprobleem in het
geval van deze koppelingen van bestanden is op te
lossen met behulp van blockchaintechnologie. In
Utrecht wordt daar op dit moment mee geëxperimenteerd in de vorm van een soort huishoudboekje
voor probleemhulpgezinnen en daarmee wordt zo’n
gezin begeleid en ondersteund. Het voorkomt in elk
geval dat verschillende onderdelen van de overheid
als schuldeisers over elkaar heen tuimelen en dat
de problemen alleen maar groter worden. Je moet in
een informatiesamenleving met dat soort zaken aan
de gang en daar willen we van de Rijksoverheid ook
de ruimte voor krijgen. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet het probleem ook en die wil graag met ons
meedenken hoe we de privacyproblemen die zich
bij deze aanpak kunnen voordoen kunnen worden
opgelost door gewoon nieuwe technologie toe te
passen zonder dat je de privacy van het betrokken individu aantast. Dat helpt om mensen uit een
benarde situatie te krijgen.”

Leveranciers
zijn geen
Angstgegners

Je ziet in gemeenteland heel veel volstrekt autonome ontwikkelingen op dit gebied. Amsterdam
en Rotterdam werken met een ‘zelfredzaamheidsindex’. In Eindhoven en omgeving sleutelen ze
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Ik zie de methodiek wel, maar vooralsnog zijn het
allemaal goede voornemens. Ik vraag me bijvoorbeeld af waarom een gemeente als Almere zich
nooit heeft aangesloten bij het initiatief van de
G4, het opzetten van Wigo4it. Dat bestaat inmiddels al tien jaar.
“Sommige zaken zijn historisch nu eenmaal zo
gegroeid. Het was een initiatief van de vier grootste
gemeenten en wij zijn de achtste gemeente van
Nederland. De situatie is nu zo dat we volgen wat er
bij en door Wigo4it allemaal wordt ontwikkeld en
daar sluit je dan op aan of niet. Gemeenten leren
steeds meer van elkaar. 120 gemeenten werken
inmiddels met een benchmarktool waarmee je kunt
zien of je het beter of slechter doet dan het gemiddelde op terreinen als de interne huishouding, het
personeelsmanagement, de duurzaamheid van je
gemeente en noem maar op.”

Nummer 25, januari 2018

i9

waak
hond
V a n

Het gemeentelijke ICT-landschap is ook historisch gegroeid.
Dat heeft een hoop legacy opgeleverd waarvan in ‘Samen
Organiseren’ wordt gesteld dat het anders moet. Hoe gaat
u dat in uw type informatiesamenleving oplossen met die
leveranciers?
“Leveranciers zijn geen ‘Angstgegners’ of tegenstanders.
Daar zit ook een hoop kennis en kunde die je moet benutten.
We moeten wel als gemeenten onze opdrachtformuleringen
verder professionaliseren en meer samen inkopen. Softwareleveranciers spelen nog steeds een belangrijke rol en ik zie dat
ook niet veranderen. Ze maken goed gebruik van de verschillende gebruikersverenigingen waardoor ze beter kunnen

Met trial and error
en je weg vinden
op een nieuw
terrein is niets mis

inspelen op wat er nodig is. Het is ook belangrijk dat er een
goede informatie-uitwisseling met de leveranciers is, bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak bij datalekken en securityvraagstukken. Gemeenten beheren nogal wat gegevens die
bedrijven op grond van de wet aan hen moeten leveren en ze
moeten erop kunnen vertrouwen dat die data veilig zijn voor
hacks en andere bedreigingen. Voor burgers geldt hetzelfde.”
De Basisregistratie Persoonsgegevens is een van de belangrijkste stukken gereedschap waar gemeenten mee moeten
werken. De poging om dat gereedschap te moderniseren tot
een onderdeel dat nodig is voor de informatiesamenleving is
mislukt. De gemeenten hebben inmiddels hun voornemen om
dan maar zelf met de brokstukken aan de gang te gaan ook
laten varen. Hoe moet dat verder?
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“De modernisering BRP begint een ontzettend moeilijke
exercitie te worden. De gemeenten hebben goede overwegingen om er niet zelf aan te beginnen als ze van de staatssecretaris niet alle onderdelen mogen gebruiken die ze daarvoor nodig hebben. Er moet nu echt iets worden bedacht wat
uitvoerbaar is in de praktijk. Het is natuurlijk treurig als juist
zo’n belangrijk onderdeel voor de bouw van de toekomstige
informatiesamenleving niet van de grond komt. Ik heb daar
in die zin ook met staatssecretaris Knops over gesproken en
ik vind dat we elkaar professioneel moeten blijven uitdagen
om tot een oplossing te komen. Gewoon blijven praten met de
juiste mensen aan tafel die elkaar versterken en kunnen en
willen doorpakken.”
Uw pleidooi om meer op te treden als één digitale overheid
kan vooral vorm krijgen bij de nadere uitwerking van de nieuwe Omgevingswet. Om die te laten werken is een uitgebreid en
samenhangend digitaal netwerk nodig dat we kennen onder
de naam Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), maar dat ligt
nog bijna helemaal op de tekentafel. De ambities van de wet
zijn heel groot. Hoe groot is de kans dat we hier te maken
krijgen met een groot tot mislukken gedoemd ICT-project?
“Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is een verschrikkelijk
moeilijke klus. Het vergt om te beginnen een totaal andere
manier van denken van alle betrokkenen aan de kant van de
overheid. Tot nu toe was het uitgangspunt bij de ontwikkeling
van de ruimtelijke ordening dat de overheid op aanvragen om
iets te mogen ondernemen altijd reageerde vanuit het principe
‘nee, tenzij’. Dat wordt nu ‘ja, mits’. Dat is een totaal andere
grondhouding en dat vergt dus ook van iedereen in het ambtelijke circuit een totaal andere focus. Als nou de ambitie is om
uiteindelijk een situatie te bereiken waarbij een burger met één
druk op de knop op de google maps-manier inzage kan krijgen
in alles wat relevant is voor die locatie, dan moet je informatietechnisch nogal wat optuigen om dat mogelijk te maken.
Ik ben over de kans dat dat ook gaat lukken niet wanhopig,
maar wel realistisch. Je zult je voortdurend moeten afvragen
of het past binnen het beoogde tempo, of er per onderdeel niet
meer tijd nodig is. Delen van de Omgevingswet worden op dit
moment uitgeprobeerd in de wijk Oosterwold in Almere en daar
lopen we ook tegen zaken aan die we niet hadden voorzien.
Het uitgangspunt is dat mensen daar meer ruimte krijgen om
iets te bouwen en te realiseren binnen de eigen woonwensen.
Je zult met veel pragmatiek en met vallen en opstaan de problemen één voor één moeten oplossen. Gewoon trial and error
en je weg vinden op een nieuw terrein. Daar is niets mis mee.
Je moet ook fouten mogen maken. Daar is in het rapport ‘Maak
Waar’ ook voor gepleit. Zeker, dat kost geld en dat kost mensuren, maar dat moet je durven.”

S c h e l sm
v a ret c int i e s

Waakhond of lokvogel?
T

oezicht houden is een echt vak. Dat
vraagt dus om kunde en wijsheid.
Aan een toezichthouder mogen hoge professionele eisen gesteld worden. Dat geldt
ook voor de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP), de instantie die gaat over de nette
omgang met persoonsgegevens in Nederland. Sinds de komst van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, de
Europese privacyregels waaraan bedrijven,
overheden en andere organisaties op 25
mei dit jaar moeten voldoen, komt de vraag
op wat we van de AP als toezichthouder
mogen verwachten. Die vraag wordt aangewakkerd door de bij menigeen levende
angst voor de miljoenenboetes die de AP
mag opleggen als de spelregels worden
geschonden.
Dus: hoe ziet de AP haar rol? Ligt de
focus eenzijdig op het controleren op de
stipte naleving van de regels? Of stelt de
AP het belang van een zorgvuldige omgang
met persoonsgegevens meer centraal? Is de
AP de hard blaffende waakhond die onverwachts tegen je opspringt en wellicht zelfs
haar scherpe tanden in je kuiten zet? Of is
het de charmante lokvogel die met wijsheid en empathie bedrijven en organisaties
tracht te verleiden om stapjes te zetten op
weg naar een behoorlijke opslag en correct
gebruik van persoonsgegevens?

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur inzake
ICT

mei gaat dat veel meer gebeuren, omdat we
nu alleen een boete kunnen opleggen als er
sprake is van opzet. Dat gaat dan vervallen.
Dus, wat fout is, dat is fout.” Daar zit geen
woord Spaans bij. De zweep erover! Juridisering staat voorop: wet is wet.
Vraag je het mij, dan ligt een rol van de
AP als grote verleider meer voor de hand.
Welwillende bedrijven en organisaties
worstelen met een oerwoud van complexe,
vage en deels onbegrijpelijke toverformules uit de AVG. Zij weten nauwelijks waar te
starten en te eindigen met de implementatie. Een ander deel heeft de tienduizenden
euro’s niet om de benodigde know-how in
te huren. Enige empathie voor die knelpunten zou de AP sieren.
Faciliteren en verbinden in plaats
van blaffen. Kan dat? Tuurlijk! Kijk naar
de CNIL, de Franse toezichthouder, die
onlangs een handig modelletje voor een
Privacy Impact Assessment (PIA) publiceerde. Of zie de Belgische toezichthouder, die een template voor het verplichte
interne dataregister op haar site plaatste.
Die snappen het! Los van een onbenullig
derderangs AVG-stappenplan laat de AP
Nederland vrijwel geheel aan zijn lot over.
Als kind had ik het niet zo op honden.
Tegenwoordig is dat niet veel minder.

Luister naar Aleid Wolfsen, voorzitter
van de AP in het tv-programma Nieuwsuur,
en je weet direct uit welke hoek van het
dierenrijk de AP komt. Ik citeer: “We hebben nu nog geen boete opgelegd. Maar na
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Gemeenten
beschikken over veel
data waar ze méér
mee zouden kunnen
doen. Bijvoorbeeld in
de fraudebestrijding.
Maar ze zijn huiverig
om data ‘buiten de
gebaande paden’ te
gebruiken, uit angst
om de privacyregels
te overtreden. Een
aantal gemeenten
laat zien dat die angst
ongegrond is.

Door Marieke Vos
Beeld Blinkerd/Dreamstime
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Meer doen met data

Maar overleg
D

e gemeente Horst aan de Maas wilde haar beleid en uitvoering in het
sociaal domein verbeteren door meer te doen met de data die ze al
heeft. Ze begon met het verzamelen van data over de jeugdzorg en maakte
een dashboard waarmee beleids- en operationele medewerkers nu onder meer
realtime kunnen zien of ze binnen de financiële kaders blijven. “We kregen
meer inzicht in het sociaal domein en konden door klein te beginnen ontdekken wat het betekent om datagedreven te werken”, zegt Job Vogels, business
intelligence specialist bij de gemeente. De gemeente bouwde voort op deze
ervaringen en heeft inmiddels acht dashboards, waarmee medewerkers meer
inzicht krijgen in hun werkterrein. Van het sociaal domein tot meldingen
openbare ruimte.
Niet nodeloos beperken
Privacy is een belangrijk onderdeel van datagedreven werken. Het blijkt
voor veel gemeenten een knelpunt, omdat er onwetendheid is over wat wel en
niet mag volgens de privacyregels. Zowel onder de huidige Wet bescherming
persoonsgegevens als onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) die vanaf mei 2018 gehandhaafd gaat worden. Vogels: “Op elke bijeenkomst waar ik kwam vroeg ik andere gemeenten hoe zij hiermee omgaan.
Ik constateer twee hoofdlijnen: gemeenten die uitgaan van de beperkingen
en gemeenten die uitgaan van kansen.” Horst aan de Maas gaat uit van de

Onder meer Utrecht en Breda experimenteren met de koppeling van data, uit (basis)registraties,
verkeersstromen of het jeugdzorgdomein. Verbanden tussen bijvoorbeeld inkomen en zorgbehoefte worden gelegd of fraude wordt opgespoord.

wel even met
de privacy officer
kansen: “We bepalen wat we willen en onderzoeken vervolgens
hoe we dat zodanig kunnen vormgeven dat het is toegestaan.”
Gemeenten die uitgaan van de beperkingen timmeren op voorhand veel dicht. Vogels vertelt over een gemeente die alle data
die ze verzamelt voor analyse anonimiseert, zodat later op geen
enkele manier te herleiden is om welke persoon het gaat. “Dat
beperkt je nodeloos. Een medewerker die bijvoorbeeld meer
informatie wil over een specifiek geval, kun je die informatie
dan niet meer geven. Terwijl die medewerker dat voor de uitoefening van zijn werk wel mag weten.” De gegevens die Horst
aan de Maas gebruikt worden gepseudonimiseerd (versleuteld
- red.) en medewerkers krijgen alleen die informatie die ze
nodig hebben voor hun werk. In de dashboards is niet te zien
om welke personen het gaat, namen zijn verwijderd en het BSN
is versleuteld. De sleutel wordt beheerd door Vogels, die het
BSN kan verstrekken aan medewerkers die dat in specifieke
gevallen moeten weten. Vogels heeft regelmatig overleg met
hun privacy officer over wat de beste aanpak is: “Onze insteek
is dat veel mag, zolang we maar goed verantwoorden hoe we
het doen en wat het doel is.”
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Hans van Zanten werkt als projectleider bij VNG Realisatie en begeleidt gemeenten bij datagedreven werken. Onder
meer in zogeheten praktijkbeproevingen, waarin wordt
onderzocht of een toepassing die een gemeente ontwikkelde
bruikbaar is voor andere gemeenten. “Het beeld dat ik van
gemeenten krijg is dat men goed beseft dat privacybescherming en informatieveiligheid belangrijk zijn. De basiskennis
over de regels ontbreekt echter, van werkvloer tot bestuur.
Daardoor krijg je een soort verlamming: gemeenten willen
wel meer doen met data, maar durven niet.” Jammer, want
de basisregels zijn vrij eenvoudig, vertelt hij. Het zijn er
vier: om persoonsgegevens te kunnen gebruiken heb je een
juridische grondslag nodig. Bij gemeenten is dat vaak het
geval, veel gemeentelijke taken hebben immers een wettelijke basis. Regel twee is dat er een duidelijk doel moet zijn
waarom je deze gegevens nodig hebt, bijvoorbeeld een wet
of verordening die een gemeente uitvoert. Voor persoonsgegevens in de Nederlandse basisregistraties geldt dat in de
wet staat dat elke overheidsorganisatie deze moet gebruiken
voor de uitoefening van haar wettelijke taken. Die gegevens
kan en mag je dus gebruiken.
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Dataminimalisatie is nummer drie: gebruik niet meer
gegevens dan je nodig hebt. Ten vierde mogen gegevens alleen
beschikbaar worden gesteld aan die medewerkers die dit nodig
hebben voor de uitvoering van hun taak. Autorisatie en toegangsbeheer moeten dus goed worden geregeld. Van Zanten:
“Je kunt binnen deze regels heel veel doen, zoals data uit de
basisregistraties gebruiken. En als je niet precies weet wat wel
en niet mag, dan kun je advies vragen aan de privacy officer of
de functionaris gegevensbescherming die elke gemeente volgens de AVG moet hebben.”

ketenpartners) die zich met deze visualisaties buigen over een
bepaalde groep, zoals jeugd. En ‘dataklooidagen’ waarop een
professional een vraag stelt en de data-scientists aan het eind
van de dag met een antwoord komen.
De gemeente heeft ook een eerste poging gedaan om een
voorspellend model te maken, waarmee ze bijvoorbeeld het
verband laat zien tussen ruimtelijke data zoals woonoppervlakte en WOZ-waarde gerelateerd aan de kosten voor jeugdhulp.
“Dat geeft een extra dimensie aan de gesprekken tussen de
domeinen ruimte en sociaal.”

Dataklooidagen
Datagedreven werken betekent vaak dat je gegevens uit
meerdere bronnen gebruikt. Zoveel mogelijk gegevens bij
elkaar harken en kijken wat je daaruit kunt halen mag niet,
je moet beginnen met een duidelijk geformuleerde vraag en
doel, zegt Van Zanten. Dat is de aanpak die Utrecht kiest. Deze

Grote lijnen
Ook Utrecht pseudonimiseert de gebruikte data en nam
diverse andere maatregelen. “Wij investeerden fors in privacy- en securitymaatregelen en dat kan ik elke gemeente
aanraden”, benadrukt In ’t Hout. “We kunnen nu gegevens uit
verschillende bronnen combineren. Bijvoorbeeld gegevens over

Gemeenten die uitgaan van
de beperkingen timmeren
op voorhand veel dicht
gemeente startte vier jaar geleden met datagedreven werken in
het sociaal domein. Vanaf het begin was er budget, bestuurlijk
draagvlak en betrokkenheid van de verantwoordelijk wethouder Kees Geldof om te experimenteren met datagedreven
sturing, aldus Pieter in ’t Hout, informatie- en procesmanager Maatschappelijke Ontwikkeling en Culturele Zaken bij de
gemeente Utrecht. “We hebben een helder omschreven doel:
het onderzoeken van de effectiviteit van interventies in het
sociaal domein en de problematiek over de wijken heen. Vanaf
het begin hebben we dit in nauw overleg gedaan met onze
security officer en functionaris gegevensbescherming.”
De gemeente heeft sinds een jaar voor het sociaal domein
drie data-scientists in dienst. Zij analyseren data en vertalen
deze in visualisaties voor de professionals in de zorg. Die kunnen er vervolgens zelf verbanden en inzichten in ontdekken.
Er zijn ‘kenniskringen’ van professionals (van gemeente en
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schoolverzuim van leerlingen en uitkeringen van hun ouders.
Er is wetenschappelijk bewezen dat daar een verband tussen
is; op zich is dat voor ons niet interessant – het wordt interessant om te zien waar dit verband ontbreekt. Onze professionals
hoeven niet te weten om welke inwoners het gaat, zij willen de
grote lijnen zien. Springen bepaalde buurten er bijvoorbeeld
uit? Worden daar interventies gedaan die we in andere buurten
minder doen?” In ’t Hout schetst dezelfde privacybasisregels
als Van Zanten, zoals doelbinding, dataminimalisatie en alleen
data gebruiken als dat nodig is voor de uitvoering van een wettelijke taak. “We beginnen met een duidelijke vraag en zoeken
daar de data bij. In de praktijk blijkt trouwens vaak dat de
datasets die je nodig hebt, heel klein zijn.”
Rechtmatigheidsdocument
De gemeente Breda doet data-experimenten rondom ver-

gevens te verwerken? En als die er is: hoe gaan we deze gegevens zodanig analyseren dat ze gebruikt kunnen worden voor
toezicht en handhaving?”

Basisregels
Meer doen met data
• om persoonsgegevens te kunnen gebruiken heb je
een juridische grondslag nodig.
• er moet een duidelijk doel zijn waarom je deze gegevens nodig hebt,
• gebruik niet meer gegevens dan je nodig hebt
• gegevens mogen alleen beschikbaar worden gesteld
aan die medewerkers die dit nodig hebben voor de
uitvoering van hun taak

keersstromen in de stad, analyseert verschillende datastromen
in de strijd tegen ondermijning en fraude en experimenteert
met data binnen het sociaal domein. “We starten bewust in
verschillende hoeken van de organisatie om breed ervaringen
op te doen en ook de organisatie mee te nemen in de mogelijkheden van datagedreven werken,” vertelt wethouder Miriam
Haagh.
VIK, het VeiligheidsInformatieKnooppunt, is één van de
dataprojecten waarmee Breda experimenteert. Gegevens uit
verschillende (basis)registraties worden geanalyseerd en
getoond in de vorm van een netwerk. Zo worden bijvoorbeeld
relaties tussen personen, objecten, locaties en gebeurtenissen
gevisualiseerd. Die informatie helpt de gemeente bij de bestrijding van fraude en ondermijnende criminaliteit. Om ervoor
te zorgen dat dit gebeurt binnen de privacykaders, stelde de
gemeente samen met een privacyjurist een rechtmatigheidsdocument op. Het is een handreiking voor het gebruiken van
persoonsgegevens voor toezicht en handhaving, vertelt Frank
Schellekens, projectmedewerker Veiligheid bij de gemeente
Breda: “Het komt er kort gezegd op neer dat we onszelf drie
vragen stellen, elke keer als we persoonsgegevens willen
gebruiken. Zijn we als gemeente bevoegd om hier op te treden,
of niet? Zo ja, wat is de rechtmatige grondslag om persoonsge-
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Klein beginnen
De filosofie van de gemeente Breda is dezelfde als die van
Horst aan de Maas en Utrecht: ze zoeken de kansen om binnen
de privacyregels datagedreven te werken. Haagh concludeert:
“Gemeenten beschikken over een schat aan informatie. Dat
biedt een prachtige uitgangspositie voor datagedreven projecten. Natuurlijk moeten we in die projecten voldoen aan de
privacyregels. Dat is geen beperking, want binnen de privacykaders kun je voldoende dataprojecten uitvoeren, zo is onze
ervaring.” Ze adviseert collega-bestuurders om klein te beginnen en al doende te leren. Dat is ook de aanpak die Utrecht en
Horst aan de Maas kiezen. Vogels: “De beste tip die ik kreeg
toen we startten met datagedreven werken was: begin klein.
Dat geldt ook voor privacy. Wij begonnen met een dashboard
dat ik deelde met maar twee personen en we gebruikten data
uit één eigen bron. Dan zijn de risico’s beperkt. Van daaruit
kun je verder bouwen.” In ’t Hout voegt daar aan toe om vooral
zelf te experimenteren: “Werk niet met externen, want dan
denk je misschien iets moois te hebben, maar begrijp je niet
hoe het werkt. Dan heb je er niks aan.”
Binnen de privacyregels is veel mogelijk, zo blijkt. Maar
datagedreven werken kan ook zonder strenge privacyregels:
als je geen persoonsgegevens gebruikt. Ook daar is winst te
behalen. In ’t Hout besluit met een voorbeeld over het berichtenverkeer van iJw en iWmo (standaarden voor het uitwisselen
van berichten met betrekking tot de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld declaraties - red.):
“Door dit berichtenverkeer slim te gebruiken hebben we een
dashboard gemaakt voor de accounthouders en hoeven onze
accounts, de aanvullende zorgpartijen, geen kwartaalrapportages meer te maken. Dit is een directe vermindering van de
administratieve last.”
Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan geen kader schetsen wat gemeenten precies wel en niet mogen als het gaat om
datagedreven werken, zo laat ze weten in een reactie. Als vanaf
25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing is, ligt de nadruk nog meer dan nu op
verantwoording. Organisaties moeten kunnen aantonen dat
zij zich aan de wet houden. Als hun processen voldoen aan de
AVG, dan is nog steeds veel mogelijk, stelt de AP.
Voor de voorbereiding op de AVG heeft de AP een 10-stappenplan ontwikkeld. Deze is te vinden op de website van de AP:
autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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Voorspel de juiste vraag
Er bestaan geen domme vragen. Mensen worden
steeds slimmer door vragen te stellen, want elk antwoord
roept nieuwe vragen op. Locatie zal daarin een steeds
belangrijkere rol spelen.

V

roeger raadpleegden we een kaart om te zien waar we
waren, waar we vandaan kwamen en waar we naartoe
wilden. Nu raadplegen we een app, bijvoorbeeld om te zien wanneer we droog bij de supermarkt kunnen aankomen, of dat we
een paraplu mee moeten nemen.
In het geval van de weer-app realiseren we ons dan niet dat
dit mogelijk is doordat satellieten en andere sensoren weersvariabelen meten, slimme algoritmes voorspellingen berekenen
en onze telefoon met gps de voorspelling visualiseert met een
filmpje. We realiseren ons ook niet dat we voortdurend coördinaten gebruiken om verbanden te leggen.
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Interessant daarbij is dat we niet enkel op onze app kijken
om te zien óf het regent, maar dat we juist willen weten of het
de komende uren zal gaan regenen en hoe hard. Er is sprake van
datagedreven besluitvorming, waarbij we behoefte hebben aan
voorspellende informatie zodat we proactief ons leven kunnen
verbeteren. Deze ontwikkeling wordt in de informatietechnologie beschreven door de ‘API Economy’: een verzameling van
businessmodellen en kanalen gebaseerd op een veilige toegang
tot functionaliteit en data.
De economie van de ‘application programming interfaces’
heeft nu vooral een beschrijvend karakter, maar ontwikkelt zich

I m a g e m

naar voorspellend. In de toekomst zullen systemen zelfs voorschrijvend en cognitief worden. Hoewel kunstmatige intelligentie daarbij een belangrijke rol zal spelen, wordt de basis
gevormd door de samenwerking tussen systemen middels
technische koppelingen (API’s).

Meldingen Openbare
Ruimte (MOR)

Wij geloven in koppelingen die gebaseerd zijn op locatie
als universele bouwsteen van onze leefomgeving. Communicatie speelt een cruciale rol bij samenwerking. Dat is zo bij mensen en geldt evenzo voor databases en informatiesystemen.
Bij meer geavanceerde communicatie zit het juiste taalgebruik
niet zozeer in de beschrijvende taal zelf, maar meer in de context en toepassing middels intonatie, woordkeuze en timing.

Gemeenten krijgen veel meldingen
beginnen vanuit burgers en bedrijven
waar ze iets mee moeten, zoals meldingen van overlast, gaten in de weg,
vernielingen, kapot meubilair, boomwortels, kapotte riolering, verlichting
et cetera.

In de toekomst zullen systemen zelfs
voorschrijvend en cognitief worden

Meldingen worden vastgelegd om
vervolgens de taken toe te wijzen aan
de verantwoordelijke functionaris.
Bestuurders willen zien hoeveel meldingen er binnen komen, van welk type de
meldingen zijn en hoeveel er inmiddels
afgehandeld zijn.

Een goede vertaler begrijpt de context en past die toe om
de samenwerking succesvol te maken. In het domein van de
informatietechnologie wordt context verkregen uit big data.
Daarover wordt erg gewichtig gedaan, terwijl de uitdaging
inmiddels meer ligt bij de afgeleide informatie. Multidimensionale informatie verkregen uit big data is namelijk nog
steeds erg complex en verandert razendsnel mee met onze
leefomgeving. Door visualisatie kunnen mensen veel sneller
informatie opnemen dan door middel van woorden of getallen. Interactieve visualisatie maakt het mogelijk om vragen te
stellen en antwoorden te krijgen. Het geeft letterlijk inzicht
en dat is nodig om betekenis te geven en tijdig de juiste
beslissingen te kunnen nemen. Dat is wat wij verstaan onder
‘location-intelligence’.
Omdat alles een locatie heeft kunnen we systemen maken
die snel inzicht geven in onze leefomgeving. De antwoorden
roepen nieuwe vragen op, en deze cyclus maakt ons slimmer.
Het voorspellen van antwoorden begint met het stellen en
voorspellen van de juiste vragen. Als mens zijn we zo in staat
om ons leerproces te versnellen. Ik geloof dat mensen enorm
veel in hun mars hebben en dat onze ‘location-intelligence’
helpt de juiste vragen te voorspellen.
Wouter Brokx, President, IMAGEM
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Burgers willen inzicht in de status
van de meldingen. Door verbinding te

Foto: Dreamstime

Foto: iStockphoto

p a r t n e r

leggen tussen de meldingen ontstaan
inzichten waarmee geld bespaard kan
worden. Er kan bijvoorbeeld slimmer
gepland worden welke meldingen als
eerste opgelost kunnen worden of welke
het beste tegelijkertijd aan te pakken
zijn. En wanneer de meldingen langdurig gemonitord worden. En wanneer de
meldingen langdurig gemonitord worden
zijn trends en ontwikkelingen zichtbaar
zodat beleid en planning gevolgd kunnen worden.
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Manager uitvoerende dienst Zorg en Welzijn in de gemeente
Winterswijk, Noortje Schuddebeurs.

Al in 2013, sloegen de drie gemeenten de handen ineen met
de oprichting van een ondersteuningsteam dat zich richt op
gezinnen. Het team heeft contactpersonen in zowel het primair
als het voortgezet onderwijs, wat volgens Schuddebeurs redelijk
uniek is in gemeenteland. “Het mooie is ook dat de teammedewerkers verspreid over de gemeenten werken. Zo hebben we
hier in de regio bijvoorbeeld leerlingen die in de ene gemeente
wonen en in de andere naar school gaan. Op deze manier hebben we daar toch meer zicht op en zijn de gemeentegrenzen
geen belemmering. Ook hebben we medewerkers met verschillende specialisaties binnen de gelederen – iets wat we afzonderlijk als kleine gemeenten nooit hadden kunnen doen.”

Regie zonder grenzen
in de Achterhoek
Winterswijk geeft samen met collega-gemeenten Aalten en Oost-Gelre
zoveel mogelijk ruimte aan de ‘eigen regie’. Manager uitvoerende dienst
Zorg en Welzijn Noortje Schuddebeurs vertelt over samenwerken in de
Achterhoek. “Gemeentegrenzen zijn geen belemmering meer.”

M

et de decentralisaties van 2015 heeft de overheid
verantwoordelijkheden binnen het sociale domein overgeheveld naar de gemeenten. Ieder voor zich (en soms samen)
geven zij nu handen en voeten aan de geambieerde eigen regie
en zelfredzaamheid van gezinnen, jeugdigen, langdurig zieken
en ouderen. Zo ook gemeente Winterswijk, samen met collegagemeenten Aalten en Oost-Gelre, daarin ondersteund door
Suite4Sociale Regie.
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Regie bij de ouders
Hoe vullen de gemeenten de mantra ‘eigen regie’ in? Noortje: “We zijn gestart met regie voeren in de ouderwetse zin
van het woord; de hulpverlener komt bij een gezin, bespreekt
het probleem, schrijft zelf het plan van aanpak en bepaalt de
doelen. De omslag die wij willen maken, is dat het gezin zelf een
plan maakt en besluit voor welke doelen het wil gaan. Ons streven is ook dat alle betrokken partijen nog meer samenwerken en
een gezin ‘voeden’: aan welke doelen werkt de school van het
kind eigenlijk? Wat zijn de doelen van de kinderarts, de psycholoog? Daar moet meer samenhang en samenwerking in komen.”
“Een voorbeeld: een meisje van 6 jaar kan slecht meekomen op de basisschool, kan zich moeilijk concentreren en heeft
moeite met sociale contacten. De school maakt plannen, de
ouders gaan naar de huisarts die op zijn beurt ook ideeën heeft,
de kinderarts komt erbij, die doet onderzoek en baseert daar
zijn bevindingen op. Eigenlijk is dan de vraag aan de ouders:
wat zien jullie gebeuren? Wat is voor jullie het belangrijkste om
te verbeteren of aan te pakken? Voorheen zou een hulpverlener
dat met de ouders bespreken en opschrijven, maar de bedoeling is dat ouders zelf dat plan maken. Binnenkort gaan we een
pilot draaien waarbij de regie veel meer bij de ouders zelf komt
te liggen.”
Voor de broodnodige ICT-ondersteuning van de socialeregiefunctie werken de gemeenten met Suite4Sociale Regie van
Centric. “Met de transities krijg je als gemeente al zoveel voor je
kiezen. We zochten daarom naar een pakket dat zoveel mogelijk aansloot op onze backoffice-applicaties en dat de door ons
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gewenste functionaliteiten al grotendeels in zich had. Suite4Sociale Regie past heel goed bij hoe wij onze processen hebben
ingericht.”
Ook op het vlak van applicatiebeheer hebben de gemeenten
de handen ineen geslagen. Schuddebeurs: “Omdat we allemaal
in hetzelfde systeem werken, is het makkelijker om alles via één
functioneel beheerder te laten lopen.”
Geen ruis op de lijn
De samenwerking met externe instanties binnen Suite4Sociale Regie is nog geen feit, maar de plannen liggen er. De
gemeenten hebben wel alvast een pilot gedraaid met een ander
systeem waaraan ook externe organisaties deelnamen. Schuddebeurs is positief over de resultaten. “We hebben gemerkt dat
een ‘open’ systeem de samenwerking absoluut bevordert, zeker
in een land als Nederland waar de privacywetgeving behoorlijk
streng is. Gezinnen worden al veel minder van het kastje naar de
muur gestuurd.”
Is ‘eigen regie’ een bezuinigingsmaatregel die zorgt voor
frustratie, meer administratie en langere wachtlijsten? “Misschien dat het aan de regio ligt, maar wij hebben die problemen
dus niet. Juist ons ondersteuningsteam en ook ons systeem
maken dat we korte lijnen hebben, dat alle afspraken goed worden vastgelegd en dat je goed kunt samenwerken met de partij
die de indicatie stelt. Kijk, natuurlijk kun je ‘in je eigen kracht
zetten’ vertalen als ‘iedereen zoekt het zelf maar uit’. Maar waar
het uiteindelijk om gaat, is dat je de regie neerlegt bij mensen
die dat niet alleen kunnen, maar ook graag willen. En daar zijn
er een heleboel van.”
Meer weten?
Wilt u meer informatie over de Suite4Sociale Regie? Ga naar centric.eu/socialeregie.

Meer eigen regie!
Waar de Suite4Sociale Regie professionals binnen de gemeente
een integrale aanpak biedt, is ‘Mijn Regie’ een burgerportaal
voor inwoners om hen te betrekken bij de regievoering. Via ‘Mijn
Regie’ wordt informatie gedeeld en kan de inwoner eigen taken
uitvoeren, zoals:
• acties bijwerken, inzien en uitvoeren;
• contactmomenten met professionals maken en inzien;
• documenten downloaden die professionals met de inwoner
delen;
• persoonlijke gegevens aanvullen.
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Eva Westerhoff, communicatiedeskundige:

Toegankelijkheid
is meer dan alleen
video’s ondertitelen

Als het gaat om
toegankelijkheid van
digitale informatie, dan
is er nog een wereld
te winnen. Nog te
vaak is die informatie
niet toegankelijk
voor mensen met een
beperking, zoals dove
mensen. Eva Westerhoff
is één van hen. Zij
pleit voor een andere
mindset. “Als je de
toegankelijkheid van
informatie voor mensen
met een beperking
beter maakt, heeft
iedereen daar baat bij.”

Door Frits de Jong
Beeld Blinkerd
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ideo. Als er iets de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen, dan
is het deze tak van sport. Alleen al op YouTube worden er dagelijks
wereldwijd meer dan 300.000 video’s geüpload, en dan te bedenken dat dat
nog maar een van de kanalen is. Ook overheden weten de weg naar video
steeds beter te vinden. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwsaankondigingen of impressies van bijeenkomsten, maar bijvoorbeeld ook om columns in
de vorm van een vlog.
De toename van video’s hoeft geen probleem te zijn, mits die óók toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. En daar schort het nog weleens
aan. Zoals voor de 1,5 miljoen mensen in Nederland die slechthorend of doof
zijn. Eva Westerhoff ondervindt dat dagelijks. Op haar vierde was zij al slechthorend en rond haar zestiende jaar is dat overgegaan in volledige doofheid.
“Het is natuurlijk prima dat steeds meer bedrijven en organisaties hun informatie en boodschap via video verspreiden, maar het is jammer dat vaak niet
wordt gedacht aan mensen met een beperking.”
Ook overheden maken steeds meer gebruik van het videokanaal. In een
groot aantal gevallen is de video daarbij niet voorzien van een goede audiobeschrijving, met name van belang voor blinden, of ondertiteling/transcriptie, van belang voor doven. Of er wordt gebruikgemaakt van een ondertiteling die wordt geleverd door de aanbieder van het videoplatform. “Het is een
understatement wanneer ik zeg dat die automatische ondertiteling vaak niet
deugt, ook al omdat de Nederlandse Gebarentaal een heel andere grammatica
heeft dan het geschreven Nederlands.”
Eenvoudige taal
Naast het ontbreken van ondertiteling van video’s, of een gebrekkige
ondertiteling, speelt er nog een ander probleem wanneer het gaat om mensen
die vroeg doof zijn. “De meeste van hen hebben ook grote moeite met lezen
en schrijven en zijn praktisch analfabeet. Als je van jongs af aan doof bent en
geen goede opleiding hebt of geen goede communicatievaardigheden hebt
meegekregen, dan heb je echt een achterstand in maatschappelijke informatie. Wat dat betreft ben ik geen doorsnee dove. Een en ander betekent wel
dat de meeste doven erg veel moeite hebben met taal, met name de taal die
gehanteerd wordt door overheden. Overheden richten zich veelal op de groep
van B2-niveau, terwijl het taalniveau voor doven vaak een stuk lager ligt. Dus
als doven al video’s aantreffen die voorzien zijn van ondertiteling, haken zij
vaak alsnog af omdat de tekst voor hen te ingewikkeld is. Voor die (grote)
groep is het belangrijk om informatie door te geven in zo eenvoudig mogelijk
Nederlands, Nederlandse Gebarentaal ondersteund met visuele beelden. Zoals
pictogrammen.”
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Toegankelijkheid opgetekend

Tijd voor de beste route...
iParticipatie helpt jouw burger bij digitale
inkomensaanvragen en vergemakkelijkt je
werkproces. Jouw medewerkers krijgen
tijd, inzicht en gebruikersgemak door
maximale ondersteuning tijdens het
werkproces. iParticipatie is opgebouwd uit
verschillende applicaties. Zo zien de burger
en medewerker snel wat zij moeten doen. Ze
krijgen direct een duidelijk overzicht van de
status van de inkomensaanvraag!

iOverzicht
Je werkt gerichter en
eﬀectiever omdat je
direct inzicht hebt in
je werkstroom.

iBeoordelen
Er wordt een interactieve
check gedaan voordat
de gegevens naar de
administratie worden
doorgezet.

‘In het buitenland zie je dat
toegankelijkheid nadrukkelijk
bezien wordt in relatie tot
mensen met een beperking’

iAanvraag
Je helpt jouw burger
doordat belangrijke
gegevens al zijn ingevuld.
Zo weet de burger meteen
waar hij recht op heeft.

“Bijzonder om vanaf het begin af aan bijdrage te leveren
aan een tool die je zelf gaat gebruiken. Leuk om betrokken
te zijn bij het bedenken en bouwen van een nieuwe
supermoderne omgeving voor cliënten en collega’s!”
WerkSaam Westfriesland
“Het is ﬁjn om als koploper mee te kunnen denken en
te zien dat er direct iets met je ideeën gedaan wordt.”
Gemeente Leiden

Op landelijk, Europees en mondiaal niveau is er steeds meer
aandacht voor het onderwerp (digitale) toegankelijkheid. Eva
Westerhoff is daar blij mee, maar zou nog liever zien dat er
een omslag kwam in de manier van denken. “Nu is het zo dat
mensen met een beperking om aanpassingen moeten vragen en
niet andersom. Het is daarom ook belangrijk dat de manier van
denken binnen (overheids-)organisaties gaat veranderen en
dat toegankelijkheid vanaf het eerste moment wordt opgenomen in werkprocessen. Over het algemeen maken ICT-afdelingen die stap al vaker, maar bij bijvoorbeeld communicatieadviseurs leeft het onderwerp totaal niet. Dat is juist wel de groep
die met mooie campagnes komt, onder meer over belastingaangiftes, maar vaak geen flauw benul heeft hoe blinden of doven
die aangifte invullen. Toegankelijkheid raakt niet alleen de
webdeveloper of de ICT’er, maar het raakt de hele organisatie.
En als er al iets gedaan wordt aan digitale toegankelijkheid,
dan is het meestal voor blinden. Blinden hebben vaak genoeg
aan een website met een bepaalde tekstopbouw en labels, maar
doven of mensen die dyslectisch of laaggeletterd zijn, zijn vaak
niet blij met alleen maar tekst. Zij zijn meer gebaat bij een
website die afwisseling kent. Met name visuele afwisseling. Als

Als het gaat om digitale toegankelijkheid, is er een
groot aantal websites en richtlijnen. Zoals de website
DigiToegankelijk (https://www.digitoegankelijk.nl).
Wat betreft richtlijnen kende Nederland tot voor kort de
Webrichtlijnen. Verder is er het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2016), de Europese
richtlijn ‘inzake de toegankelijkheid van de websites en
mobiele applicaties van overheidsinstanties (2016) en de
Europese Accessibility Act, waarover naar verwachting dit
jaar 2018 een besluit valt. http://bit.ly/2BZBrLN

maatregelen of het uitdelen van boetes verwacht ik niet.”
Als het gaat om ondersteuning van het (digitale) toegankelijkheidsstreven, dan is er in Nederland een voorname rol
weggelegd voor het overheidsplatform Gebruiker Centraal. Eva
Westerhoff ervaart een groot verschil in koers met de clubs in
het buitenland die zich bezighouden met toegankelijkheid. “In
het buitenland zie je dat toegankelijkheid nadrukkelijk bezien
wordt in relatie tot mensen met een beperking. Bij Gebruiker
Centraal gaat toegankelijkheid vooral over gebruiksvriendelijkheid voor de gemiddelde burger, dus niet per se voor mensen met een auditieve, visuele, cognitieve of fysieke beperking. Tijdens het recente congres van Gebruiker Centraal was
er één workshop over digitale toegankelijkheid, één workshop
over ontwerpen voor doven en één workshop over laaggeletterden. Wat ik miste was een breed standpunt over digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking en inclusive en
universal design. De intentie van Gebruiker Centraal is goed,
absoluut, maar het zou wat mij betreft specifieker kunnen
qua doelgroepen. Dat vraagt lef, maar het kan zeker. Kijk naar
Engeland (GOV.UK Accessibility). Als je toegankelijkheid voor
mensen met een beperking beter maakt, heeft iedereen daar
baat bij.”

iVaststellen
Je ziet meteen of de
aanvraag van jouw
burger compleet is.

je als gemeente een item hebt over afvalheffing, dan zou het
bijvoorbeeld prettig zijn als daar een plaatje over afval bij zou
komen en niet alleen het woord afval. Er is een grote groep die
daar erg nerveus van wordt.”
Ondersteuning
Naar verwachting zal later dit jaar een besluit worden genomen over de Europese Accessibility Act, een richtlijn die onder
meer gaat over toegankelijkheid van audiovisuele diensten en
software die breder gaat dan alleen de overheid. Westerhoff
verwacht dat de richtlijn vooral gebruikt gaat worden als pressiemiddel, maar echt rekenen op snel succes doet ze niet. “Het
zal ongetwijfeld helpen bij de bewustwording over toegankelijkheid en het wettelijke aspect van de richtlijn, maar harde
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Het moge duidelijk zijn: er is nog veel werk aan de winkel voordat toegankelijkheid werkelijk in alle lagen van de
bevolking en de overheid een feit is. “In het najaar van 2017
waren we met een groep mensen met een beperking voor een
kennismakingsbezoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is jammer dat gehandicapten
gedropt zijn bij VWS. Niet omdat het een slecht ministerie is,
integendeel. Maar wel omdat wij gezien worden als patiënt die
zorg nodig heeft. Ik ben niet ziek, ik heb alleen een beperking. Als mijn omgeving dingen aanpast, dan kan ik gewoon
meedoen. Daarom is het jammer dat je ook bij het Rijk zo snel
in een hokje wordt gestopt, in dit geval van VWS. Toegankelijkheid is iets dat ons allen aangaat, dus ook het ministerie van
Binnenlandse Zaken, de Belastingdienst, UWV of gemeenten.”

i23

P

kt
r
e
w
n
e
e
r
Iede

A

n
e
t
mb

Door Jet van Eeghen
Beeld Blinkerd
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samen op Pleio
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Een online platform waar ambtenaren ook
over de grenzen van hun eigen club met elkaar
kunnen debatteren en van elkaar kunnen leren.
Hoe handig is dat? Het begon klein, als initiatief
van een paar ambtenaren; inmiddels heeft Pleio
ruim 380.000 gebruikers. Het zou háást uit z’n
jasje groeien. Om dat te voorkomen hebben de
ontwikkelaars zelfs een kijkje genomen bij de
Canadese evenknie van Pleio.
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ind 2009 zijn de eerste ideeën voor de ontwikkeling van Pleio geboren, in een vergaderzaal bij de Belastingdienst. Daar gebruikten ze
BDplaza, een Facebook-achtige omgeving voor Belastingdienstambtenaren.
Medeoprichter van Pleio Marcel Ziemerink, werkzaam bij de Belastingdienst:
“Een open source applicatie leek ons een aantrekkelijke en goedkope oplossing. Zo konden we voorkomen dat, als we iets nieuws wilden, we telkens een
designer en sitebouwer moesten inhuren voor een paar ton.”
Davied van Berlo, oprichter van Ambtenaar 2.0 en werkzaam bij Economische Zaken, wilde ook een platform voor de samenwerking. Samen met Belastingdienstcollega’s Harrie Custers en Wim Essers bedachten de mannen Pleio.
“We wilden online groepjes kunnen maken, ideeën en bestanden uitwisselen, met een sterke focus op social media. Daarnaast wilden we dat gebruikers een eigen omgeving konden maken, met een eigen look and feel. Vanuit
die gedachte is het hele idee van deelsites ontstaan. Zo’n deelsite hebben
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‘Intranet nu heel
interactief’
De gemeente Haarlem was in 2010 een van
de eerste deelsitegebruikers op Pleio. Karin
Nab, hoofd communicatie bij de gemeente
Haarlem, is heel positief over het platform. “We
hadden een heel ouderwets, statisch intranet en wilden meer interactiviteit. Sinds 2016
draait ons intranet én het extranet op Pleio,
en onze gebruikers zijn betrokken en actief.
Daar zijn we blij mee. De keuze voor Pleio was
in eerste instantie vooral gedreven door de
lage kosten. We zijn heel enthousiast geraakt
over de mogelijkheden om als overheid de
samenwerking op te zoeken en kennis te delen.
Wie deelneemt aan Pleio, wordt geacht bij te
dragen aan het platform. Inmiddels zijn we
toegetreden tot het bestuur van Pleio en willen
we de professionelere beheersorganisatie mede
helpen vormgeven.”

We wilden een
mindshift in
gang zetten
binnen de
overheid
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beheerders volledig zelf in de hand. Met een eigen URL en de mogelijkheid
om zelf te bepalen wie van deze site lid mogen worden. Je kunt zelf helemaal
bepalen hoe het eruitziet en welke functionaliteiten je wilt aanbieden. Of je
kunt dat laten doen.”
Kennis koppelen
Pleio biedt gebruikers veel mogelijkheden. Er zijn social media-modules
om berichten op de posten, informatie met elkaar te delen en op elkaar te
reageren. Er is een portfoliogedeelte, dat werkt als een soort LinkedIn voor
overheidsambtenaren. Hier kun je documenten delen binnen je eigen community, maar ook Pleio-breed. Zo is het ook mogelijk om mensen die ergens veel
kennis over hebben aan dat onderwerp te koppelen. Via leren.pleio.nl kun
je cursussen voor een grote groep ontsluiten, ook buiten het eigen netwerk.
Bijvoorbeeld een workshop over nieuwe wet- en regelgeving voor brandweermannen. Zo hoeft niet elke gemeente opnieuw het wiel uit te vinden.
Tot slot is er een module om grote bestanden te delen met elkaar. Al deze
functionaliteiten kunnen beheerders gebruiken voor hun eigen Pleio-site,
afgestemd op hun wensen en doelstellingen.
Dat Pleio geen winstoogmerk heeft, is voor gebruikers een groot voordeel.
Als een organisatie kiest voor een commercieel product en een kleine aanpassing wil, dan moet ze daarvoor betalen. Een volgende organisatie die exact
dezelfde aanpassing wenst, betaalt daarvoor opnieuw. Bij Pleio kan iedereen
gebruikmaken van alle ontwikkelde faciliteiten. Idealiter helpen gebruikers
met het ontwikkelen van nieuwe faciliteiten, of zijn er op z’n minst bij betrokken. Je kunt mogelijkheden naar wens aan of uit zetten.
Leraar.nl is een deelsite op Pleio van het ministerie van OCW. De site is
helemaal responsive gebouwd, zodat hij ook goed te gebruiken is op een telefoon of tablet. De functionaliteit die OCW heeft ontwikkeld, wordt nu hergebruikt door het Nationaal Archief en andere organisaties die het dan weer verder doorontwikkelen. Zo wordt Pleio een gezamenlijk project. Pleio is bedoeld
voor overheidsorganisaties, maar je kunt als deelsitebeheerder ook externen
aansluiten. Je kunt het dus zo open of gesloten maken als je zelf wilt. Dat is
een groot voordeel boven andere platformen, die alleen voor rijksambtenaren
zijn, of voor alleen één specifieke organisatie.
“Daar zijn we blij mee,” zegt Ziemerink. “We wilden een mindshift in gang
zetten binnen de overheid. Kijken hoe we dingen gezamenlijk kunnen doen
en een vliegwieleffect creëren door van elkaars kennis te profiteren. Dat is
heel anders dan wanneer iedereen voor zichzelf bezig is, waarbij veel werk
dan ook nog wordt uitbesteed aan externe partijen. Dat is misschien gemakkelijk, maar het is ook heel duur.”
Open source
Om het platform te bouwen, maakte Pleio gebruik van Elgg, een open
source applicatie die ook veel door de Engelse overheid wordt gebruikt. De
gebruiker stond in deze applicatie centraal en dat sprak de ontwikkelaars aan.
Vanuit Ambtenaar 2.0 bracht Van Berlo een klein budget in, waarmee de eerste ontwikkelkosten zijn betaald. In 2010 is Pleio live gegaan en al snel kwam
de vraag om deelsites om kennis te kunnen delen binnen een beperkte groep.
Bijvoorbeeld een intranetsite, of een forum voor een bepaalde community.

“De gebruikers die dat wilden, die gingen daar ook voor betalen en ze ontwikkelden dat zelf mee”, vertelt Ziemerink. “Op die manier bekostigden we de
ontwikkelkosten voor Pleio. Dat financieringssysteem was heel romantisch en
houtje-touwtje, maar niet vol te houden.”
In 2012 is Pleio een stichting geworden met een bestuur. Nu is Pleio bezig
een aantal zaken te formaliseren en te professionaliseren. Vanaf 2016 betalen
alle beheerders per deelsite een vaste bijdrage, een soort contributie. De
top-10 van grootste deelsitebeheerders is verantwoordelijk voor 95 procent
van alle content en data op Pleio. Met hen zijn aparte afspraken over hun
bijdrage.
De hosting is veruit de grootste kostenpost voor Pleio. In het begin werd
het platform gehost bij een heel goedkope hosting provider. Later kwam het
platform terecht bij BIT in Ede, een gecertificeerde commerciële partij. De
Belastingdienst nam toen de kosten voor de hosting voor z’n rekening. “Na
een aantal jaar bleek dat we zoveel zelf doen, dat de tarieven van BIT te hoog
lagen voor wat we feitelijk afnamen. We zijn daarop in gesprek gegaan met
ODC, het Overheidsdatacenter. Dat leek een ideale partner, maar zij mogen
alleen zakendoen met Rijksoverheidspartijen. De eigenaar van Pleio is de
community: via hun contributie zijn ze mede-eigenaar van Pleio. Het is dus
ook geen eigendom van de Rijksoverheid. Het ministerie van VWS heeft een
aantal sites op Pleio draaien en die worden inmiddels wel bij ODC gehost. Wij
zijn verder gaan zoeken en zijn nu in zee gegaan met CloudVPS, een virtueel
hosting specialist.”
Internationale samenwerking
Voor verdere professionalisering bouwt Pleio aan een nieuwe backend,
samen met de Canadese overheid. Zij maken ook gebruik van de Elgg applicatie en liepen tegen dezelfde problemen aan die Pleio had ondervonden bij het
groeien van het platform. Ziemerink: “We voorzagen bovendien dat we met
de mogelijkheden van Elgg tegen de limiet aan gingen lopen. De applicatie
is niet bedoeld voor zulke grote aantallen gebruikers. Alle deelsites putten
uit dezelfde database. De grootste hebben zo’n 78.000 gebruikers. Als die
met elkaar gaan discussiëren, dan zorgt dat voor heel veel dataverkeer en dat
vergt het uiterste van de mogelijkheden van de applicatie.”
Begin november 2017 zijn ontwikkelaars van Pleio naar Canada geweest
om te zien hoe ze elkaar verder konden helpen. Elgg wordt nu stapje voor
stapje vervangen. “Pleio bestaat nu uit een miljoen regels code en dat willen
we terugbrengen naar 20.000 regels in de nieuwe backend. Dat maakt het
beheer makkelijker, veiliger en de kans op fouten aanzienlijk kleiner.”
Alle deelsites
worden nu stuk voor stuk losgekoppeld en apart
gehost
met elk een eigen database. Gebruikers kunnen dan via een eigen dashboard inzien waar
ze toegang toe hebben en wie er kunnen
meekijken naar hun berichten. Ziemerink:
“Dat zorgt voor een veiliger en beter beheersbaar platform. Ook de privacy is zo eenvoudiger te beheren. Heel handig, met de aangescherpte privacyregelgeving
in het vooruitzicht.” Pleio is dus binnenkort helemaal klaar
voor de toekomst.
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‘Ons forum krijgt een
dikke voldoende’
Tony Cohlst, plaatsvervangend directeur
MKB bij de Belastingdienst, is nauw betrokken
bij twee grote communities op Pleio: het forum
fiscaal dienstverleners, met zo’n 14.000 leden,
en het forum salarisadministrateurs met rond
de 5.000 leden. “Het eerstgenoemde forum is
bedoeld voor accountantskantoren, boekhouders
en administratiekantoren. Ze delen er kennis en
wisselen informatie uit. Veel vragen van leden
worden door andere leden van de community
beantwoord en dat werkt heel goed. Het forum
wordt met een 7,3 als rapportcijfer goed gewaardeerd. Het tweede forum is nog in de pilotfase
en groeit snel. We leren als Belastingdienst van
de vragen die voorbijkomen op deze fora: hoe
we beter kunnen inspelen op wat er leeft. Ik verwacht, juist omdat Pleio betrouwbaar en veilig is,
dat de Belastingdienst in de komende tijd meer
gebruik van de mogelijkheden gaat maken.”

‘Samenwerken, óók met
niet-overheid’
Bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) werken zo’n 4.400 mensen
die allemaal gebruikmaken van het intranet
dat sinds 2016 op Pleio draait. Ook maakt RVO
gebruik van een extranet via Pleio, waarop het
internationale netwerk allerlei toolkits kan
vinden. Daarnaast onderhoudt RVO zo’n dertig
websites, waarvan sommige ook publiekelijk
toegankelijk zijn.
José Wit, senior digitaal adviseur bij RVO,
adviseert collega’s over de mogelijkheden om
online te communiceren. “Pleio is een van de
producten die we aanbieden aan medewerkers
die iets willen met een website of een app, wanneer die wens niet past binnen de omgeving
van rvo.nl. Het is een uitstekend platform om
kennis te delen en als er interactie nodig is. In
de modules die Pleio biedt voor deelsites, is het
gemakkelijk om samen te werken met diverse
partijen, ook buiten de publieke sector en ook
internationaal.”
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Beeld: Webportal Capelle a/d IJssel

Capelle aan den IJssel en Armchair Auditing

O

p 14 november 2017 werd in de gemeenteraad van Capelle aan den
IJssel (ruim 66.000 inwoners) de begroting 2018 besproken, een
begroting waarvoor een bedrag van 193,1 miljoen euro in de boeken werd
opgenomen. Naast geld voor onder meer veiligheid, investeringen in de
buitenruimte en extra inzet voor zorg, was door het college van Burgemeester en Wethouders ook een bedrag van 5 miljoen euro opgenomen voor het
Denk- en Doe Mee! Fonds, een fonds dat de komende jaren bereikbaar moet
zijn voor iedereen uit Capelle. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties.

Niet sturen, maar
uitnodigen
Hoe betrek je je inwoners bij beleid en
uitvoering van de gemeente? In Capelle aan
den IJssel hebben ze gekozen voor zoveel
mogelijk openheid en transparantie. “Eens
in de vier jaar mogen Capellenaren zich
formeel uitspreken, maar wij hebben liever
dat zij dat iedere dag doen.”
Door Frits de Jong
Beeld Dreamstime
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‘Erg betrokken’
Volgens Anne de Baat, gemeentesecretaris/algemeen directeur van
Capelle, past een dergelijk fonds prima in het plaatje van de Capellenaren
(“Wij hebben het liever niet over burgers of inwoners, maar over Capellenaren”). “Capellenaren zijn erg betrokken en denken en praten graag mee met
waar het naartoe moet met deze gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat Capellenaren ook echt willen weten welke keuzes hier in de gemeenten worden
gemaakt die relevant zijn voor hun eigen leefomgeving, dus willen weten
waar die euro naartoe gaat en wat ermee gedaan moet worden.” Een van de
voorbeelden waar De Baat op doelt, is het stadsplein dat nog niet zo lang
geleden aan vernieuwing toe was. “We hebben twee varianten neergelegd en
daar is door een groot aantal Capellenaren op gereageerd. De variant die de
meeste ‘stemmen’ kreeg, is als winnaar uit de bus gekomen. Wij hechten erg
aan de mening van de Capellenaren.”
Die mening komt ook tot uiting in het Burgerpanel, een initiatief waar
inmiddels tweeduizend Capellenaren gebruik van maken. “Zij worden meerdere keren per jaar via e-mail bevraagd op een aantal thema’s en daaruit krijgen
wij als gemeente erg goede signalen”, aldus Han-Willem Groeneveld, unithoofd Communicatie en Strategie. “Daarnaast zijn we al een tijd bezig met
een Burgerjury, waarbij we met enige regelmaat honderd mensen uitnodigen
om mee te praten over het staande beleid. Wat merken zij ervan? Wat vinden
zij ervan? Behoeft dat beleid nog aanscherping?”
Maak Capelle
Ook het opzetten van zogenoemde WijkOverlegPlatforms (WOP) en het
online platform Maak Capelle, passen in het streven van Capelle aan den IJssel naar meer burgerparticipatie. Groeneveld: “Op de website van Maak Capelle dienen mensen uit de gemeente, Capellenaren dus, plannen in voor een initiatief, werven vrijwilligers en verzamelen middelen (geld en goederen) in om
dat initiatief uit te voeren. Dat kan van alles zijn. Zoals het organiseren van
een buurtbarbecue, een jeugdinstuif, het houden van een rollatorspreekuur
of initiatieven om ouderen uit hun isolement te halen. Alles gaat supertrans-
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Armchair auditing
Armchair Auditing is een initiatief van
Geonovum, de Algemene Rekenkamer,
Imagem, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en iBestuur. In een
pilot van enkele maanden wordt een
beperkt aantal gemeenten bezocht. Aan
de hand van thematische, interactieve
kaarten wordt duidelijk waar en hoe bij
die gemeenten publieke gelden worden
besteed en wordt inzicht verkregen in de
verschillen tussen buurten en wijken.
Daarbij wordt ingezoomd op een aantal
onderwerpen, die bij voorkeur zijn
bepaald door inwoners van de onderzochte
gemeenten. De uitkomsten van de pilots
worden gedeeld via iBestuur.
Een van de deelnemers aan het
pilotproject is Capelle aan den IJssel.
Deze gemeente wil graag meer inzicht
hebben in de ‘checks & balances’ van
het overheidsoptreden. Door gebruik te
maken van thematische, interactieve
kaarten wordt duidelijk waar en hoe
gelden worden besteed en wordt
inzicht verkregen in de verschillen
tussen buurten en wijken. Begin 2018
worden in een pilot de uitgaven voor
burgerinitiatieven en burgerparticipatie
in 2017 geïnventariseerd en in kaart
gebracht. Met burgers, rekenkamer,
politiek en bestuur worden de resultaten
geëvalueerd en moet helder worden
wat de meerwaarde van deze locatieintelligente informatie kan zijn voor de
lokale samenleving. De pilot sluit binnen
Capelle aan den IJssel aan op de strategie
van datagedreven beslissingen nemen.

Eerdere artikelen: iBestuur 23, pagina 46
iBestuur 24, pagina 40
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Een
gokje
wagen
V a n

parant, waarbij er natuurlijk wel een aantal basisafspraken is gemaakt. Een
reisje naar Disneyland Paris kan dus niet. Het moeten dingen zijn die de stad
uiteindelijk beter maken. Aan dit soort instrumenten lees je ook het succes
af. Als er geen beweging is of er gebeurt niets, dan werkt het ook niet. Maak
Capelle laat zien dat er binnen onze gemeente echt vraag is naar dergelijke
initiatieven. Het heeft wel als gevolg dat ook de rol van de gemeente, van de
hele ambtelijke organisatie, verandert.”

Een reisje naar
Disneyland
Paris kan dus
niet

Uitnodigende overheid
In de ogen van Anne de Baat gaat het steeds meer richting uitnodigende
overheid, in plaats van een vooral sturende overheid. “Als overheid ga je
dan even op je handen zitten. Je gaat niet handelen, maar nodigt uit zodat
Capellenaren zeggen: oké, die uitgestoken hand pak ik op. Op die manier
krijg je ook wat terug. Dat heeft wel gevolgen. Zo kan ervaren worden dat
een regel te hard knelt en dat zou mogelijk betekenen dat je die regel in het
vervolg niet meer gebruikt. Dat vraagt wel een stukje innovatie in de manier
waarop wij ambtenaar zijn. Het vereist ook dat onze manier van werken open
en transparant is. Op dat punt zijn er weinig grenzen. Dat is ook het beleid
van het bestuur. We nodigen de Capellenaren bewust uit om daar iets van te
vinden. Eens in de vier jaar mag dat formeel, maar liever hebben we dat zij dat
iedere dag zeggen.”
Onderdeel van die uitnodigende overheid is ook het eerdergenoemde
Denk- en Doe Mee! Fonds. “Als Capellenaren een goed plan hebben maar geen
financiering, dan kunnen ze zich bij ons melden. Wij hebben geld gereserveerd voor dergelijke initiatieven. Vanzelfsprekend wel met een paar kaders,
want iedere euro moet uiteindelijk verantwoord worden. Voor de rest is het
vooral een kwestie van loslaten en ruimte bieden. Die ruimte geeft ook creativiteit. Niet alleen bij de Capellenaren, maar ook bij tal van maatschappelijke
organisaties die de handschoen oppakken.”
Armchair Auditing
Als we kijken naar de (open) initiatieven die Capelle aan den IJssel ontplooit in het kader van burgerparticipatie, dan is het niet vreemd dat juist
deze gemeente deelneemt aan het project Armchair Auditing. De Baat: “Het
is ook absoluut iets dat bij ons past. Het sluit aan bij waar we mee bezig zijn.
Datawarehouse, open data. Het sluit ook aan bij het betrekken van Capellenaren bij wat we doen én het sluit aan bij de transparantie die het bestuur
nastreeft. Ook geeft het iets van facilitering weer voor die uitnodigende overheid. Als je wilt weten hoe het precies in elkaar zit, dan heb je ook de informatie nodig om er iets van te vinden. Bijvoorbeeld als je wilt weten waarom er
bij jou in de wijk meer geld wordt uitgegeven aan openbaar gebied dan in de
wijk iets verderop. Het past in de manier waarop wij, als gemeente, een stuk
verantwoording af willen en moeten leggen richting gemeenschap. Dus ja, dit
project sluit naadloos aan bij wat we doen.”

• Begroting Capelle 2018:
https://nieuwsopbeeld.nl/2017/09/29/e-10-miljoen-vloeit-terug-naar-capellenaren/
• Maak Capelle: https://www.maakcapelle.nl/
• WijkOverlegPlatform: http://www.capelsewijken.nl/wordpress/
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H e e s

smar t cities

Een gokje wagen
D

Marijke van Hees
Voorzitter Raad voor
Cultuur

e donkere dagen gaan alweer
lengen en de achterliggende vrije
dagen zijn goed besteed. De familie is bij
mij dan nummer een, maar eerlijk is eerlijk,
het werk is niet helemaal weggeweest.
Mailboxen zijn bijgewerkt, verzekeringen
en energie ge-update, stukken gelezen en
administratie gedaan. Een rustige tijd met
weinig digitale en nog minder echte post,
behalve dan de altijd maar doorgaande
reclame voor loterijen. We houden van
gokken; rijkdom op die manier verworven
staat buiten de discussie over rechtvaardige inkomensverdeling.
De economie is uit de recessie; het
perspectief voor 2018 is een tekort aan
arbeidskrachten. Investeringen trekken
aan en na de wereld van het beleggen
in aandelen, goud en vastgoed is er nu
de wereld van de nieuwe ‘munt’. Opvallend nieuws was de stijgende en ook weer
dalende koers van de bitcoin.
Als je kunt investeren in een snelle
computer, dan kun je meedoen in het netwerk dat de bitcoin draagt; de blokketen.
Je computer is je portemonnee; de functie
van de bank is overgenomen door de keten
van computers die de overdracht van
bitcoins via geheime versleutelde berichten in blokken regelt. Het verwerken van
de transacties via het computernetwerk
heet mining en dat werkt als een loterij.
Als jouw computer het blok bevat met de
transactie volgt een beloning – uiteraard in
bitcoins. De boodschap is: hoe meer rekenkracht je inzet, hoe meer kans op beloning.
Verwoede gokkers gaan hiervan watertan-
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den; een loterij waarin je je eigen kansen
kunt vergroten.
In bitcoins kun je ook beleggen; de
munt heeft een waarde en de verwachting
is dat die de komende tijd nog gaat stijgen.
De eersten die de digitale munt goedkoop
hebben gekocht willen beleggers doen
geloven dat je gek bent als je niet instapt.
Logisch, want dan stijgt de waarde van
hun bitcoins. Het heeft veel weg van een
piramidespel, maar de fans spreken dat
tegen. Kennelijk geeft de verwachting van
een positieve betekenis van de bitcoin veel
vertrouwen. Meer dan een door mensen
gereguleerd en over lange tijd ontwikkeld
geavanceerd financieel en economisch systeem? Het geeft wel te denken dat mensen
zoveel geld beleggen in een munt met nauwelijks ‘onderliggende waarde’ en waarvan
de technologie maar door weinig begrepen
wordt. Van tulpen of goud kun je tenminste
nog zeggen dat het er mooi uitziet en het al
duizenden jaren als cadeau wordt gedaan.
Beleggen in aandelen geeft je zeggenschap
in een reëel bedrijf.
De wenselijkheid van de blockchain is
een kwestie van politieke opvatting. Laten
we 2018 waakzaam ingaan en passende
spelregels bedenken. Er staat te veel op het
spel om zomaar een gokje te wagen.
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Op weg naar landelijke
voorzieningen
“Er moet veel beter samengewerkt worden tussen
overheid en marktpartijen. Rijksoverheid, gemeenten en leveranciers zouden in cocreatie meer kunnen
bereiken in het moderniseren van onze dienstverlening. Het zelf ontwikkelen van voorzieningen is
geen overheidstaak. Als gekozen bestuurders moeten
we wel de regie houden over de menselijke maat in
dienstverlening. Maar het technische deel en het
onderhoud ervan kunnen we beter aan specialisten
overlaten, daar zijn gemeenten niet van.”
Jos Heijmans, burgemeester gemeente Weert en voorzitter van de Gebruikersvereniging PinkRoccade Local
Government

Terugblik op het Grote Publiekszaken Selfservice Congres

Afkijken, discussiëren,
Leer van elkaar, betrek de medewerkers erbij,
vermarkt onlinediensten en toon af en toe wat lef!
Als het gaat om selfservice lijkt het makkelijk.
Althans, op papier. De praktijk leert dat het vaak
toch niet zo simpel is als wordt gedacht. Geen
wonder dat er zo’n 200 bestuurders en managers
op het Grote Publiekszaken Selfservice Congres
afkwamen. Om bij elkaar af te kijken, flink te
discussiëren en de eigen ideeën op te rekken. Want
selfservice tussen inwoners en ondernemers en
hun gemeenten moet snel richting de 100 procent.
Bij de aanvang van 2018 staat de teller ongeveer op
de helft en kunnen we constateren dat burgers en
bedrijven méér willen. Het congres was een mooi
moment om de thermometer in de boezem van de
gemeenten te steken.

grenzen opzoeken

Toon lef, zoek de
grenzen op

Excellent menselijk
contact

“We hebben met het ministerie
gecorrespondeerd over hoe we het
zo kunnen inrichten dat een digitale
handtekening rechtsgeldig is. We
kregen geen antwoord en hebben op
een gegeven moment maar een brief
gestuurd waarin we omschreven hoe
we het gingen doen. Met daarbij de
opmerking dat we ervan uit gingen
dat als we niets hoorden, we het op
deze manier mochten doen. Er kwam
geen antwoord dus de gemeente is
gewoon doorgegaan met het inrichten van deze dienstverlening.”

“Streven naar excellente digitale
dienstverlening mag niet op zichzelf
staan. Gemeenten moeten zowel in het
digitale als in het menselijke contact
excelleren. Ik zie gemeenten sterk
focussen op digitale dienstverlening,
terwijl in de samenleving ook een
andere beweging is, namelijk die naar
meer betekenisvol menselijk contact.
Er zijn nou eenmaal complexe vraagstukken die je niet digitaal wilt of kunt
afhandelen. Er zijn ook gemeenten die
focussen op het menselijke contact. Dat
werkt niet. Je moet beide doen, wil je
excelleren.”

Irene ten Seldam, wethouder in
Almelo

Simon Rijsdijk, voorzitter Nederlandse
Vereniging van Burgerzaken (NVVB)

De burger verlangt meer;
gemeenten hebben nog een
weg te gaan.
“Het goed inrichten van selfservice vraagt betrokkenheid van vele afdelingen binnen de gemeente. In de
praktijk laten veel gemeenten het echter over aan de
afdeling communicatie, die de website van de gemeente nog steeds als een ‘winkeltje met digitale folders’
beschouwt. Digitale dienstverlening en selfservice vragen om een online professional die binnen de gemeente
als een spin in het web de contacten onderhoudt met
alle betrokken afdelingen. Met de afdeling communicatie voor het opstellen van een goede strategie, met
automatisering en informatiebeheer en met alle afdelingen die hun dienstverlening via het digitale loket
laten verlopen – van Omgevingswet tot belastingen. En
natuurlijk wordt de perfecte dienstverlening altijd ontworpen vanuit het perspectief van de gebruiker.”
Carolien Nicolai, actieteam Gebruiker Centraal

Frits de Jong
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Je nek durven uitsteken

Er zijn goede voorbeelden: leer van elkaar en van jezelf
“Inwoners van Boxtel lieten hun
persoonsgegevens valideren door de
gemeente en konden zich vervolgens
online inschrijven bij de woningcorporatie, via een speciale app op hun
smartphone. Er is aangetoond dat het
werkt en dat de app in de toekomst
voor meer diensten gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld voor de ondernemer
die al zijn gegevens uit de basisregistraties gevalideerd in een eigen domein
heeft staan, waarna de gemeente veel
sneller een aanvraag voor een verbouwing kan behandelen. De gemeente
hoeft niet meer alle documenten op
te vragen en te controleren, maar kan
direct met het verbouwingsplan aan de
slag. Dat is vriendelijk voor de ondernemer en efficiënt voor de overheid.”
Jan Fraanje, directeur Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)

Vermarkt onlinediensten
“In samenwerking met andere
Bevelanden-gemeenten hebben we
ingezet op gezamenlijk invoering van
burgerzaken waarbij digital first het
adagium is. Mensen mogen wel langskomen, maar we sturen er wel op dat
zij zoveel mogelijk digitaal informatie
doorgeven. Een aantal randvoorwaarden moet daarvoor zijn ingevuld. Zoals
het hebben van een goede (toptaken)
website. Dat is het centrale kanaal en
behandel dat dan ook zo. Zie de website
ook als een gezamenlijk verantwoordelijkheid. Kijk verder kritisch naar je
communicatie en maak gebruik van
moderne middelen, zoals zoekmachi-
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neoptimalisatie en webanalyse, maar
ook bijvoorbeeld van WhatsApp. Een
ander punt is het hebben van ambassadeurs. Be good and tell it. Laat het
bij voorkeur vertellen door anderen,
door ketenpartners bijvoorbeeld. Het
draait allemaal om het vermarkten van
je onlinediensten.”
Rutger den Toom, beleidsadviseur bij de
gemeente Goes
“De term vermarkten klinkt misschien wat raar, maar in essentie kan
ik me daar wel in vinden. Als je naar
digitalisering, naar selfservice gaat,

dan moet je iets met de burger. Je kunt
prachtige applicaties neerzetten, maar
als je burgers nog steeds naar de balie
stuurt, dan wordt daar niemand gelukkig van. Ook de burger niet.”
Claudia Vermeulen, marketing- en communicatieadviseur Dimpact

openingstijden van de balie verlaagd
van 42 naar 27 uur. Door die beperkte
openingstijden gaan burgers ook kijken
hoe ze op een andere manier in contact
met ons komen. Alles draait om het
maken van keuzes, wat wil je ermee
bereiken, en belangrijk is hoe je tot de
afweging komt.”
Henk van den Boom, afdelingsmanager
gemeente Ede

“Loslaten, accepteren dat dingen af
en toe fout gaan. Het verschil zit in hoe
je je fouten vervolgens oplost. Maar je
moet af en toe je nek uitsteken én sys-

temen gebruiken waarvoor ze bedoeld
zijn. Dat zijn voor ons de kernpunten
die geholpen hebben bij het digitaliseren van processen. Zo hebben we de

“Als je je nek niet uitsteekt, dan
leer je per definitie niet. Maar het
uitsteken van je nek betekent ook dat
je af en toe de randen op gaat zoeken.
Ik ben van doen en achteraf verantwoording afleggen. Als je van tevoren
toestemming vraagt, krijg je die in de
helft van de gevallen niet en stagneert
de boel.”
Patrick Nelen, zelfstandig ondernemer

Betrek medewerkers
“De keuze voor iBurgerzaken
was door het bestuur en management gemaakt, niet op de werkvloer.
De medewerkers voelden zich niet
gehoord. De omslag kwam na een
bezoek aan de gemeente Almelo. Zij
hadden inmiddels de nodige ervaring
opgedaan en de lessen die zij geleerd
hadden, kwamen ook bij ons binnen.
Het heeft er onder meer toe geleid dat
opleidings- en trainingsdagen zijn
gehouden en dat de enigszins kritische
houding van de medewerkers is omgeslagen. Dat is ook de belangrijkste les:
betrek de hele organisatie erbij. Als je
de mens niet betrekt, is de uitvoering
mislukt.”
Sanne Schwarte, programmamanager
gemeente Weert
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“Binnen onze gemeente is het
klantperspectief leidend en alle medewerkers zijn betrokken bij dat doel.
Toch loopt het weleens anders dan je
zou wensen. Bij een aanbestedingstraject hebben we een uitvraag gedaan
op vooral het doel en niet het middel.
Onze technische jongens zijn daar in
het begin niet in meegenomen en dat
bleek daarna ook de bottleneck.”
Inge Sauvé, projectleider dienstverlening
gemeente Helmond
“Wij hebben bij de ontwikkeling en
invoering van iBurgerzaken in Almelo
van begin af aan alle medewerkers meegenomen. In alles. Het betekent ook
dat je op een andere manier naar je vak
en naar je processen gaat kijken. Digi-

taliseren is iets anders dan je analoge
processen digitaal maken. Je moet ook
kritisch naar je werkprocessen kijken.”
Evelien van Rijswijk, afdelingsmanager
gemeente Almelo
“Wat mij betreft zijn er overigens
wel grenzen tot waar je de medewerker
meeneemt in het proces. Jaren geleden
zijn wij in Tilburg begonnen met een
vrij grote digitaliseringsslag. Die keuze
was gemaakt en mensen moesten daar
gewoon in mee. Ik vind het altijd wel
van belang om dergelijke keuzes helder
te maken en duidelijk te maken wat het
jou als gemeente oplevert.”
Marjon van der Maat, afdelingshoofd in
de gemeente Tilburg
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Verbetering politie-ICT alleen onder de motorkap

Agent moet nog
even aanmodderen

Door Peter Mom
Beeld Shutterstock/Dreamstime
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“Zegt een agent
tegen zijn collega:
Kom je langs voor
een praatje? Ik heb
wel even tijd, want
ik ben de computer
aan het opstarten.”
De ICT-ondersteuning van
agenten en
rechercheurs
vormt nog altijd
een vruchtbare
voedingsbodem
voor politiële
kantoorhumor.

E

ric Brom, wijkagent in Brabant, volgt jeugdgroepen. Hij maakt een
praatje, monitort de atmosfeer in het winkelcentrum en maakt dan
een verslagje in de Basisvoorziening Handhaving, een van de systemen
voor primaire politieprocessen. “Vroeger konden we personen invoeren als
‘betrokkene’, maar nu zijn er rubrieken voor verdachten, getuigen of overledenen, maar niet voor betrokkenen. Dan moet je iemand dus een onjuist
label opplakken om hem in het systeem te krijgen.” Iets in BVH zetten is een
uitdaging, iets opzoeken evenzeer. “Dan weet je zeker dat je drie dagen geleden een gestolen fiets hebt ingevoerd, maar als je iets wilt aanvullen, blijkt hij
onvindbaar.”
Brom is inderdaad wijkagent, zo laat hij via LinkedIn weten, maar of hij
nog steeds jongerengroepen monitort is iBestuur onbekend. Hij figureerde
in februari 2011 met zijn ervaringen in een reportage in een voorloper van
iBestuur magazine. Zeven jaar terug was politie-ICT een drama. De werkvloer
klaagde steen en been. Een jaar eerder had een storing de computers van acht
(van 25) regiokorpsen lam gelegd. De Algemene Rekenkamer rapporteerde:
“De politie heeft de afgelopen tien jaar weinig vooruitgang geboekt bij het
structureel oplossen van de knelpunten in de ICT bij de politie.”
Maar in december 2011 lanceerde toenmalig minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) een Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, waarin hij naast de vervanging van BVH ook die van BVO (Opsporing) aankondigde. “Het toekomstbeeld is dat over enkele jaren een nieuwe BasisVoorziening
Politie (BVP) in gebruik genomen kan worden, die het werk van veel medewerkers in de basispolitiezorg, handhaving en de opsporing ondersteunt. De
verwachting is dat in 2014 de eerste modules van deze nieuwe basisvoorziening in gebruik genomen kunnen worden.”
Science fiction
Eind 2017 is het Aanvalsprogramma beëindigd. Zes jaar is aan de politieICT gesleuteld. Is de werkvloer tevreden?
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‘Drie tot vijf jaar’
Agenten die weinig progressie zien, hebben een
punt, geeft politie-CIO Dick Heerschop toe. Laat, dat wel,
bekent hij ook. Als hij zichzelf iets zou moeten verwijten
is het tekortschietend verwachtingsmanagement. Er is
onvoldoende gecommuniceerd dat om applicaties voor de
primaire processen verantwoord te moderniseren eerst de
infrastructuur op orde moet
zijn. Daaraan, en aan uniformering en centralisatie van
de bedrijfsvoering (voorheen
verbrokkeld over 26 korpsen),
is zowat het hele AanvalsproPolitie-CIO Dick Heerschop gramma gewerkt.
Van de geplande voorzieningen voor de bedrijfsvoering
was eind oktober 91 procent gerealiseerd en dat kon tot
eind 2017 nog oplopen tot 98 procent, aldus de eindrapportage over het programma en een toelichting van Heerschop, die minister Ferdinand Grapperhaus (CDA, Justitie
en Veiligheid) 20 december naar de Kamer stuurde. Van
de technische infrastructuur was in oktober 86 procent
klaar en luidde de prognose voor eind december 88 procent. Voorzieningen voor de ‘operatiën’ (een deftige term
voor primaire processen): 63 en 67 procent. Tot die laatste
behoort OPP (Operationeel Politie Proces), waarin BVH en
Summ-IT moeten opgaan en dat in de plaats komt van de
eerder aangekondigde Basisvoorziening Politie. Daarvan
was eind oktober 36 procent af en werd voor eind 2017 43
procent gereed verwacht. Heerschop denkt voor de rest nog
drie tot vijf jaar nodig te hebben.
Van een budget van 374 miljoen euro voor het Aanvalsprogramma is volgens de politie 343 miljoen verbruikt. Buiten de resterende 31 miljoen is voor het alsnog realiseren
van niet behaalde resultaten 52,5 miljoen nodig, becijferde
onderzoeksbureau Gartner, dat in oktober een ‘Boedelopmaak Aanvalsprogramma’ produceerde. Overigens heeft de
Algemene Rekenkamer in diverse rapporten gesignaleerd
dat het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in de financiële kant van de politie-ICT zeer moeilijk is, en verklaarde
een woordvoerder in november op iBestuur.nl dat een
peilmoment in mei 2016 leerde dat toen 493 miljoen was
besteed. SP-Kamerlid Ronald van Raak ziet in de uitgaven
en de behaalde resultaten aanleiding voor een parlementair onderzoek.
Nu het aanvalsprogramma is gestopt en er volgens
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Minister Ferdinand Grapperhaus (CDA, Justitie en
Veiligheid.
Foto Christiaan Krouwels

Grapperhaus in zijn decemberbrief aan de Kamer ‘een
stabiele basis onder de ICT’ ligt, kan de staande organisatie ‘met urgentie de vernieuwing van de operationele
systemen’ aanpakken. Daarbij wordt de werkvloer nauw
betrokken, kondigt hij aan. Extern toezicht, zoals tijdens
het programma door een speciale Review Board, is niet langer nodig. Grapperhaus volgt daarmee de aanpak, die zijn
demissionaire voorganger Stef Blok in september in antwoord op Kamervragen had beschreven. Buiten een interne
auditcommissie (met daarin onder anderen twee leden van
de korpsleiding en de chef van een regionale eenheid), die
eind september in stilte is opgericht, vindt Grapperhaus het
voldoende als het Bureau ICT-toetsing (BIT) de ontwikkelingen volgt.
CDA-Kamerlid Chris van Dam is
er allerminst van overtuigd dat de
staande organisatie de politie-ICT
aankan. Ook het stoppen van extern
toezicht vindt hij onverantwoord. Hij
heeft een hoorzitting aangevraagd
over de politie-ICT, waarbij de Kamer
onder anderen de CIO, de voorzitter
van de opgedoekte Review Board en
de opstellers van het Gartner-rapport
CDA-Kamerlid Chris
kan bevragen. “Indachtig de commis- van Dam. Foto:
sie Elias vind ik het van groot belang
Elvike Imelman
dat wij ons als parlement een oordeel
vormen, niet alleen over wat tot stand is gebracht, maar
ook wat de externe toezichthouder daarvan vindt, en over
de vraag: hoe nu verder? Daar zijn nog wel wat vragen bij te
stellen, want voor zover mij bekend is er nog geen concreet
plan voor wat de komende tijd aan ICT gemaakt gaat worden, en is er onvoldoende toezicht op.” Hij is ‘heel ontevreden’ over hoe het toezicht (‘stiekem’) is ingevuld. “Mijn
stelling is: de politie wil een zekere handelingsvrijheid,
daar ben ik voor, maar daar hoort fatsoenlijk volwassen
extern toezicht bij en niet een of andere auditcommissie
die voor de helft uit politiebazen bestaat.”

Politieman Roelf Koning was laatst op de Gentse Feesten. Aan Vlaamse
collega’s demonstreerde hij hoe hij met zijn telefoon het kenteken van een
Nederlandse auto kon natrekken. ‘Science fiction’, prevelden de Gentse dienders. ‘Een werelduitvinding’, vindt Koning zelf.
Hij werkt bij de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel
van de eenheid Noord-Nederland van de Nationale Politie en had de Gentse
politie geïmponeerd met MEOS, de smartphone-app ‘Mobiel Effectiever Op
Straat’. Buiten voertuigen kan hij personen identificeren, de verblijfsstatus
van vreemdelingen checken, basispolitiesystemen raadplegen en bekeuringen uitschrijven.
Hij is enthousiast over MEOS. Evenals veiligheidsanalist Rob Andringa,
ook van de eenheid Noord-Nederland. Maar daar houden hun warme gevoelens over de politie-ICT wel op. Voor het overige doorspekken ze hun ervaringen met ‘aanmodderen’, ‘monnikenwerk’ en ‘houtje-touwtje-oplossingen’.
Zeker, er is de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Maar in hun dagelijkse
werk merken medewerkers daarvan weinig.

Er kan van
alles, maar
het is zeer
tijdrovend en
omslachtig

Tijdrovend
BVH is in de jaren 2008-2009 ingevoerd bij alle 25 toenmalige regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten. Andringa: “Als je om half zes ’s
morgens uit de nachtdienst van de straat komt, moet je alles nog het systeem
inkloppen.” Koning vult aan: “Dat is zeer tijdrovend. Allemaal verplichte velden, je kunt moeilijk heen en weer, het werkt heel omslachtig. De mogelijkheden zijn op zich best groot, maar wat de diender gebruikt is marginaal. Dan
is de motivatie om het volledig in te vullen niet erg groot.” Bij een inbraak
waarbij vijftien voorwerpen zijn gestolen, kan de agent het na het invoeren
van acht stuks welletjes vinden. Nummer negen was een gouden ring. Een
paar dagen later treft een collega bij een persoon zo’n ring aan. Maar een aanleiding voor actie ontbreekt omdat die niet in het systeem staat. Zo frustreert
ICT, althans het door gebruiksonvriendelijkheid suboptimale gebruik van ICT,
de effectiviteit van het politieoptreden.
Beide politiemensen geven aan dat het niet slechts aan het systeem is te
wijten. Ook de attitude van de diender speelt mee. Of hij nu acht of vijftien
items invoert, buiten meer werk ervaart hij geen verschil. Dus waarom zou hij
zich druk maken? Veelal zijn het recherchecollega’s die van zijn inspanning
profiteren. Andringa: “Het is informatie ten behoeve van intelligence en in
het verlengde daarvan de opsporing. Hou je het kort en simpel, dan bemoeilijk je de opsporing.”
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Toch willen ze het de
politieagent niet al te
zeer aanwrijven. De werkvloer wordt volgens het
tweetal te weinig betrokken bij het ontwikkelen
van ICT-voorzieningen.
“De besluiten worden
genomen achter bureaus.
Naar de mensen die met
hun poten in de klei
staan wordt niet geluisterd”, zegt Koning. Dat
is niet bevorderlijk voor
de acceptatie en voor
een diep geworteld besef
van de potentie van de
systemen. Maar of het nu
aan gebruiksonvriendelijke systemen ligt dan wel aan onverschillige agenten, het gevolg is volgens Andringa even ernstig: “De betrouwbaarheid is in
het geding. Als gegevens slordig worden ingevoerd kun je er niet volledig op
vertrouwen. En resultaatmetingen worden dubieus.”
Naast BVH vormt het recherchesysteem Summ-IT de basis voor het politiefunctioneren. Het werd vanaf 2012 ingevoerd als opvolger van de Basisvoorziening Opsporing, die amper meer onderhouden kon worden en zeer duur
was in het beheer. BVH en Summ-IT zijn jarenlang niet gekoppeld geweest.
Dus moest de diender twee systemen voeden of de rechercheur zijn informatie
uit BVH opdiepen. “Knippen en plakken”, typeert Koning de modus operandi.
Pas afgelopen november kwam er een koppeling. Maar die verandert niets aan
de traagheid en storingsgevoeligheid van BVH. Bovendien is het geen fundamentele oplossing. Andringa: “Het zijn nog steeds oude trage systemen die
opnieuw met een houtje-touwtje-methode aan elkaar zijn geknoopt vanwege
het ontbreken van een noodzakelijk alternatief.”
Spaghetti
Maar had Opstelten voor 2014 niet één nieuwe Basisvoorziening Politie beloofd, die ‘veel medewerkers in de basispolitiezorg, handhaving en de
opsporing’ soelaas moest bieden? “Niks van gemerkt”, stelt Andringa vast.
Vooralsnog zijn er vele tientallen systemen (de omschrijving ‘spaghetti’
klinkt), die dikwijls eigen inlogmethodes hebben en gebruikers met tien
wachtwoorden. “Als je weinig met een systeem werkt en de laatste keer was
drie maanden terug, ben je vergeten hoe het ook al weer moet of werkt je
autorisatie niet meer.”
Intussen blijft niet alleen BVH politiepersoneel afschrikken, Summ-IT
doet dat eveneens. Andringa: “Er kan van alles, maar het is zeer tijdrovend en
omslachtig. Je hebt er eigenlijk een datatypiste voor nodig. Ik zie echt weerstand om met Summ-IT te werken.”
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Naar de
mensen die
met hun poten
in de klei
staan wordt
niet geluisterd

Politie-ICT is onderwerp van samenwerking
met het onderzoeksjournalistieke programma
Reporter Radio van KRO-NCRV. Uitzending
‘ICT bij de politie’: https://www.nporadio1.
nl/reporter-radio/onderwerpen/432705-ictbij-de-politie. Zie ook iBestuur.nl voor extra
artikelen.
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Bouwers en
koplopers zetten
kwartet in

P i n k R o c c a d e

gezet. Die ondernemende houding brengt met zich mee dat we
altijd op zoek zijn naar verbetering. Vandaar dat we zo’n beetje
als eerste onze vinger opstaken toen PinkRoccade Local Government aangaf iets nieuws te willen bouwen rond het proces
van de inkomensaanvraag en daarbij de hulp van uitvoerende
organisaties vroeg. Wat ons betreft kwam de vraag geen dag
te vroeg. Wij, en een boel andere organisaties, werken nu met
CiVision Samenlevingszaken, dat doet z’n werk maar is minder
modern. Burgers kunnen al wel via DigiD een aanvraag doen,
maar weet je wat daar bij ons mee gebeurt? We draaien het uit
en tikken het over in ons eigen systeem waarna we pas een dossier op kunnen starten. Niet meer van deze tijd!”

Hoorn. Foto: Dreamstime

Grenzeloos communiceren
Niet erg 2018, tijdrovend, foutgevoelig, traag en niet
bepaald vriendelijk voor de burger die inmiddels op allerlei
andere fronten gewend is aan snelle digitale dienstverlening.
Met iParticipatie komt daar verandering in. iParticipatie bestaat
uit een kwartet applicaties, iAanvraag, iVaststellen, iBeoordelen, iOverzicht, en volgt daarmee het volledige traject. Basyurt:
“Een van onze wensen was een platform waarop aanvragers
en behandelaars ‘grenzeloos’ met elkaar kunnen communiceren. Vanaf de eerste inkomensaanvraag tot en met het gericht
kunnen verwerken van de aanvraag. Ik zie iParticipatie ook
gewoon als één applicatie. Het begint aan de voorkant, bij de
aanvraag: daar wil je meteen digitaal met elkaar kunnen praten.
Aanvragers moeten bijvoorbeeld bepaalde documenten laten
zien. Nu komen ze langs en nemen die mee. Vergeet je wat,
dan moet het alsnog langsgebracht of opgestuurd worden. Met
iParticipatie verloopt de communicatie en levering van bijlages
digitaal. Natuurlijk betekent dat niet dat wij hier niemand meer
zien; maar we kunnen wel sneller het traject van aanvragen en
beoordelen doorlopen, waarna je een werkzoekende sneller en
beter bij de juiste arbeidscoach of in een passend traject kunt
plaatsen.”

Klantvriendelijk, efficiënt, tijdbesparend… het
is de bekende trits. Maar nu echt! PinkRoccade
Local Government Samenlevingszaken ontwikkelt
samen met een aantal koplopers een applicatie voor
inkomensaanvragen: iParticipatie. Deze applicatie
moet dit aanvraagtraject zowel voor de aanvrager
als voor de behandelaar een stuk simpeler maken.
Én van deze tijd.
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en van de koplopers, en dus mee-ontwikkelaars van
iParticipatie, is WerkSaam Westfriesland, thuisbasis Hoorn. Halil Basyurt is er teamleider Inkomen en
aanvoerder van de projectgroep iParticipatie. “Wij zijn een
fusieorganisatie van zeven Westfriese gemeenten en het
WSW-bedrijf. Een belangrijke taak is het uitvoeren van de
Participatiewet. Simpel gezegd: we regelen uitkeringen en
begeleiden mensen naar werk. We doen dat in een cultuur
die behoorlijk ondernemend is. We werken met targets en
meten wat we doen. Zo stelden we ons in 2015 ten doel
om 500 succesvolle bemiddelingen af te handelen: dat
is bereikt. In 2016 en 2017 hebben we de targets op 650

Bijzondere samenwerking
Basyurt is zeer te spreken over de aanpak van Samenlevingszaken. “Zij zeggen: ‘wij bouwen het, maar jullie gebruiken
het’. Dus kom op met je input. Samen met de andere koplopers,
Werkplein Drentsche Aa, Stroomopwaarts MVS en Gemeente Leiden, heeft Samenlevingszaken cocreatie-sessies georganiseerd
waarin we wensen bespraken en keuzes hebben gemaakt. Hoe
stel je bijvoorbeeld je vragenlijst op voor de eerste aanvraag? De
mensen van Pink kijken daarnaast op de werkvloer hoe het in de
praktijk werkt. Echt een bijzondere samenwerking.”
Naast koplopers zijn er ook kwartiermakers gemobiliseerd
die feedback geven op de ontwikkelingen vanuit het werkveld.
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Het iParticipatie-kwartet
iParticipatie is opgebouwd uit vier verschillende apps:
iAanvraag, iVaststellen, iBeoordelen en iOverzicht. Dit is de
route die de gebruiker doorloopt:
Stap 1
iAanvraag helpt de burger en bespaart tijd. Alle
belangrijke gegevens zijn al ingevuld. Denk hierbij aan
persoons- en adresgegevens. Handig, want zo weet de
burger meteen of hij of zij recht heeft op de betreffende
inkomensvoorziening.
Stap 2
Met iVaststellen zie je in één oogopslag of de aanvraag
compleet is. Zoveel mogelijk is al ingevuld op basis van
vooraf verzamelde informatie.
Stap 3
Daarna volgt iBeoordelen. Deze app is een interactieve
check voordat alle gegevens worden doorgestuurd naar de
administratie. In deze fase kunnen de puntjes nog op de i
worden gezet.
Stap 4
De laatste fase is iOverzicht. Deze app laat zien wat de
behandelaar voor vervolgstappen moet zetten; hij verwerkt
gericht de aanvragen die binnenkomen.

En er kijken applicatiebeheerders en adviseurs mee naar de
architectuur van het systeem. Daarnaast organiseert Samenlevingszaken opleidingen zodat gebruikers met het systeem overweg kunnen, kennismakingssessies voor gemeenten en assistentie bij de implementatie.
Maar af is iParticipatie nog niet. De komende maanden
wordt er gewerkt aan de aansluiting met DigiD. Alle gegevens
zijn al ingevuld vanuit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Basyurt: “Hier in Hoorn lanceren we in maart de
eerste stap: de vragenlijst. En in de zomer het volledige traject
van indienen en verwerken. Daarna volgen beheer, handhaving
en het re-integratietraject. Ik vergelijk het met een auto: we
beginnen met een standaarduitvoering en gaandeweg ‘pimpen’
we die tot een zeer volledig uitgevoerd model.”
Meer weten over iParticipatie? Kijk op de website: iparticipatie.
pinkroccade.nl. Belangstelling om kwartiermaker te worden? Vul
dan op de website het contactformulier in.
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is vooral een
beweging
Ruim twee jaar zijn gemeenten nu
bezig met het programma Digitale
Agenda 2020. “Nog twee jaar te
gaan om de doelstellingen en
ambities die we aan de start van
het programma formuleerden, te
realiseren”, zegt Ingrid Hoogstrate,
waarnemend directeur van KING, nu
VNG Realisatie. Ze vertelt dat het
programma in de afgelopen twee
jaar een basis heeft gelegd voor de
volgende stap.
Marieke Vos
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D

e belangrijkste, algemene conclusie die Hoogstrate kan
trekken na twee jaar Digitale Agenda 2020 is dat de afgelopen twee jaar hebben laten zien dat investeren in een netwerk van
gemeenten loont. “Er is een sterk netwerk ontstaan, niet alleen van
gemeenten, maar ook van medeoverheden zoals de Manifestpartijen
en leveranciers.” Heel veel gemeenten doen actief mee met allerlei
onderdelen van het programma Digitale Agenda 2020, vertelt ze.
De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) wordt
vormgegeven met een groep van zeventig meedenkende gemeenten,
vijftig gemeenten zitten in de klankbordgroep van de Monitor Doelgerichte Digitalisering en 245 gemeenten (en hun partners) doen
met 118 pilots mee in de Pilotstarter. “Daaruit blijkt dat de Digitale
Agenda primair een beweging is, een mindset als het ware, waarin
gemeenten samenwerken op talloze terreinen.”
Tussenstand
Recent is een tussenstand opgesteld waarin wordt teruggeblikt

Foto: Dreamstime

Digitale Agenda
op wat er de afgelopen twee jaar met de
Digitale Agenda 2020 is bereikt. Er is een
groot aantal projecten ontwikkeld, die
verkenningen, instrumenten en producten opleverden. Alles bij elkaar stelt dit
gemeenten in staat om gebruik te maken
van kansen die technologie, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving
bieden. Want daar gaat het om, zegt
Hoogstrate: “Bij de start van de Digitale
Agenda 2020 is duidelijk gesignaleerd
dat het aansluiten van gemeenten op de
informatiesamenleving veel meer betekent dan het implementeren van een aantal digitale bouwstenen. Het gaat vooral
om wendbaarheid, flexibiliteit, bewustwording van wat de informatiesamenleving eigenlijk betekent én wat er allemaal
mogelijk is.” Daarom werden de leidende
ambities opgesteld in het programma.
Een van die ambities is dat gemeenten
open en transparant in de samenleving
staan. Daar is de afgelopen twee jaar hard
aan gewerkt, bijvoorbeeld met het kennisnetwerk datagedreven gemeenten en
met Open Raadsinformatie.
Basis
“Het programma heeft een basis
gelegd voor de volgende stap van
gemeenten”, vervolgt Hoogstrate.
Gemeenten willen veel meer zelf de leiding nemen in de vormgeving van hun
informatievoorziening en processen. Zij
onderzoeken nu bijvoorbeeld hoe ze de
grote basisprocessen, zoals belastingen
en inkomen, samen kunnen vernieuwen
en standaardiseren.
Voor de standaardisatie van basisprocessen is een solide en moderne infrastructuur nodig, waarover gemeenten
veilig informatie kunnen uitwisselen.
Daartoe worden de eerste concrete stappen nu gezet, met GGI. Hoogstrate hier-
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over: “De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur bestaat uit diverse
onderdelen die gemeenten samen laten
ontwikkelen en waar gemeenten volledige zeggenschap over hebben. GGI stelt
gemeenten in staat om veilig en makkelijk data te ontsluiten en met andere
overheden te delen.”
GGI wordt stapsgewijs ontwikkeld en
naargelang de behoefte van gemeenten
uitgebouwd met diverse onderdelen. De
basis is een beveiligd datanetwerk voor
dataverkeer tussen gemeenten en andere
overheden. Voor verhoging van de digitale weerbaarheid van gemeenten komt
er monitoring van het netwerkverkeer op
dat datanetwerk en op de eigen bedrijfsnetwerken. Ook wordt er gewerkt aan
afspraken waaraan marktpartijen moeten
voldoen wanneer ze hun clouddiensten
aanbieden via het gemeentelijk netwerk.
VNG Realisatie
KING heet vanaf 1 januari 2018 VNG
Realisatie. Hoogstrate: “De ambities van
de Digitale Agenda 2020 blijven volop van
kracht en de geboekte resultaten gaan
verder bij VNG Realisatie. “Daarmee is
beheer en doorontwikkeling van instrumenten zoals GIBIT (standaard inkoopvoorwaarden voor ICT) en GGI geborgd.
Daarnaast onderhouden we het platform
en het netwerk van gemeenten om samen
de volgende stap te maken.” Dat sluit
aan bij de ontwikkeling die gemeenten
nu doormaken, met de taskforce Samen
Organiseren en met Common Ground. Dit
laatste is een initiatief van koepelorganisaties IMG 100.000+ en VIAG, samen
met de taskforce Samen Organiseren en
met ondersteuning vanuit VNG. Common Ground is een ontwerp van een
gezamenlijke informatievoorziening, die
vergaande samenwerking van gemeenten

mogelijk moet maken. “Het idee is dat er
een nieuwe IT-infrastructuur komt naast
de bestaande gemeentelijke IT-infrastructuur. Zie het als een nieuw spoor,
dat naast het bestaande spoor wordt
aangelegd.”
Gemeenten kunnen overstappen als
zij daaraan toe zijn, zo is de gedachte.
Een belangrijk uitgangspunt van Common
Ground is dat data niet meer wordt opgeslagen in afzonderlijke applicaties, maar
in een gemeenschappelijke gegevenslaag.
Daardoor wordt het voor gemeenten makkelijker om data te gebruiken en uit te
wisselen.
“Gemeenten zijn echt klaar om die
volgende stap in samenwerking te zetten”, concludeert Hoogstrate. “De Digitale Agenda 2020 bouwde aan een netwerk
dat dit volop ondersteunt. De afgelopen
twee jaar werd de kracht van deze samenwerking duidelijk. Ik verwacht dat we
die de komende twee jaar, tot 2020, nog
verder zullen zien groeien.”

Congres VNG
Realisatie
Op 28 maart organiseert VNG
Realisatie een congres met als
thema “Back to the future: Samen
organiseren, samen realiseren”.
Meer informatie en aanmelden via
de website van de Digitale Agenda
2020:
www.da2020.nl
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