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Hacken is hot! Of eigenlijk: voorkómen dat je gehackt wordt. In de
gemeentewereld zit de schrik er goed in sinds het Dorifel-virus bij verschillende gemeenten
de onlinedienstverlening platlegde. Het Rijk ontsnapte op het nippertje aan een digitale
meltdown door snel te improviseren tijdens de Diginotar-crisis, aldus de Onderzoeksraad
voor Veiligheid. Diezelfde raad constateerde echter ook een gebrekkig zicht op de risico’s
bij bestuurders. In diezelfde periode flipperde een vrolijke hacker via internet met de
sluisdeuren bij Veere. Brenno de Winter laat in zijn artikel over hackbare infrastructuur
zien dat bestuurders nergens van weten, maar er wel op worden afgerekend. De iBestuur
academie organiseert daarom in december een mastercourse ‘Security voor bestuurders’.
Hackers proberen zich in te leven in hun slachtoffers; social engineering. Wij draaien
het om. Leeft u zich eens in in een hacker en zie hoe u vanuit uw bureaustoel met de
roltrappen in het Tweede Kamergebouw kunt spelen. Niet op maximale snelheid svp!

iBestuur innoveert vrolijk verder. Marieke Vos werkte
met u aan het derde Kladblok, ditmaal over werk.nl. U vindt het artikel, in ‘t net, in dit
magazine. Kladblok slaat aan. Ook UWV, verantwoordelijk voor werk.nl, werkte enthousiast
mee aan het oplossen van de vraag ‘Werkt werk.nl wel?’
De administratieve procedure van de appstore laat zich moeilijk doorgronden, maar
ongeveer gelijktijdig met deze editie van iBestuur magazine is ook de iBestuur-app
beschikbaar in de appstore. Een Android-versie staat op het verlanglijstje. In de gratis
iBestuur-app kunt u onder meer alle edities van iBestuur magazine in verrijkte vorm
lezen. En de iBestuur-app brengt u alle ins en outs van het iBestuur Congres 2013 dat op
24 januari weer plaatsvindt. Dat is pas handig!
Het volgende nummer van iBestuur magazine verschijnt al in december en zal ook
grotendeels aan het iBestuur Congres gewijd zijn.
Peter Lievense
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We zijn weer
officieel

Opdrachtgeversvacuüm

D

e bureaus jeugd
d-

De toekomst van het programma Ambte-

zorg

staan
an

naar 2.0 is voorlopig veiliggesteld. Op 1

op het punt hun ICCT
CT-

januari 2013 zal het programma onder-

ondersteuning aan te

deel worden van De Werkmaatschappij

besteden. Dat gebeurt
eu

van het ministerie van BZK. Op 1 januari

onder bijzondere om
m-

van dit jaar was de subsidie afgelopen,

standigheden,

waardoor Ambtenaar 2.0 geen officiële

want
n

over drie jaar krijgeen

status meer had. Een sterke lobby vanuit

gemeenten

het netwerk heeft er echter toe geleid

de

ver
er-

dat de Interdepartementale Commissie

antwoordelijkheid
voor jeugdzorg. Maarr

dat ze verantwoor-

Bedrijfsvoering Rijksdienst Ambtenaar

de vernieuwing kan
n

delijk worden voor

2.0 gaat onderbrengen bij De Werkmaat-

niet wachten, dus in

jeugdzorg. Het is lang

schappij. De website meldt dan ook: “We

dit ‘opdrachtgeversva-

niet altijd duidelijk wie onze partner daarin

zijn weer ‘officieel’!”

cuüm’ proberen de bureaus jeugdzorg zo

wordt. We proberen dus in ieder geval KING

Marie Louise Borsje, een van de initia-

veel mogelijk rekening te houden met de

en VNG betrokken te houden. Wij kunnen

tiefnemers van Ambtenaar 2.0: “We kun-

toekomstige opdrachtgever. Erik Gerritsen,

niet meer doen dan volledig open en

nen nu verdergaan met onze activiteiten,

directeur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie

transparant zijn over onze activiteiten,

zoals de kennisdagen en uitbouwen van

Amsterdam, hoopt op een brede acceptatie

en hopen dat het project Basisgemeen-

het netwerk.” Dat gebeurt echter wel in

van de gezamenlijke ICT-plannen.

ten hierover beslissingen gaat nemen.”

een andere financiële constructie. Bors-

“De situatie is ingewikkeld”, zegt Erik

Gerritsen hoopt dat dit ICT-plan

Gerritsen. “We kunnen niet wachten met het

ook de oplossing kan zijn voor de vol-

anders dan de rest van de overheid, want

invoeren van de nieuwe ondersteuning, want

ledige informatievoorziening voor het

ze werken met producten en diensten.

de systemen staan op instorten. Als we niets

gemeentelijke sociale domein. “Die

We moeten dus uiteindelijk zelf onze

doen, krijgen we te maken met forse kosten-

filosofie van ‘1 gezin, 1 plan, 1 gezins-

financiering regelen. Dat gaat best pittig

stijgingen zonder dat we iets beters krijgen.

manager’ zit in het plan verwerkt. Het

je: “De Werkmaatschappij functioneert

Tegelijkertijd moeten we er rekening mee

is onze ambitie om een systeem in te

houden dat de jeugdzorg in 2015 naar de ge-

richten dat in het volledige domein

meenten overgaat. Dat is een grote transitie

jeugdzorg gebruikt kan worden. Het

in het sociale domein. Maar als we tot die tijd

is een interessante governance-

stil blijven zitten, leveren we een failliete

uitdaging, want van wie wordt uit-

Iedere inwoner van Nederland be-

boedel.”

eindelijk dit systeem? Wij gaan ge-

taalt gemiddeld 78 euro aan gemeente-

Hij probeert daarom gemeenten zo veel

woon beginnen, en streven naar

lijke ICT, blijkt uit de jaarlijkse ICT Bench-

mogelijk te betrekken bij de plannen, waarbij

een brede betrokkenheid.

mark Gemeenten 2012 van M&I/Partners.

hij hoopt dat die breder inzetbaar zijn in het

Mijn ideaalbeeld is een

lokale bestuur. “Gemeenten worstelen zelf

consortium

van

ook met ICT, zij hebben hun eigen problemen

de

gemeenten,

met legacy. We zouden dus in het sociale

KING, de bureaus

ICT-inhaalslag

In een jaar tijd zijn de gemeentelijke ICTkosten daarmee 15 procent gestegen,
fors meer dan de gemiddelde stijging van
10 procent die vanaf 2008 is gemeten.

domein een koppeling kunnen maken met

jeugdzorg en het

het project Basisgemeenten bij VNG en

ministerie van VWS

De onderzoekers zien tegelijkertijd

KING. De contacten zijn er ondertussen

en Justitie. Dan zet-

een opvallende verandering in de inves-

en we hebben gemeenten verzocht om

ten we de infrastruc-

teringen. In de afgelopen jaren was de

tuur gezamenlijk neer.

trend dat gemeenten minder gingen uit-

Niet alle gemeenten zijn er echter al

Maar we willen daarin

geven aan hardware en datacommunica-

klaar voor. “Zij zitten zelf net aan het begin

niet te opdringerig wor-

tie, en meer aan software en personeel.

naar onze plannen te kijken.”

van het traject, want ze weten nog maar kort

den, dat werkt averechts.”

(MvdH)

2011 laat echter weer een forse stijging
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rijksoverheid. Aan

Daar-

zo’n elektronische factuur

over

worden geen andere eisen gesteld dan aan

zijn

een papieren factuur. Bovendien is binnen

spraak wel gemaakt,

we

de rijksoverheid een centrale brievenbus

maar voeren hem niet uit. En

nu

voor e-facturen geopend, Digipoort. In

daar heb ik als ambassadeur ondertussen

aan

theorie zijn er dus geen beperkingen meer.

genoeg van. Ze komen met allerlei uitvluch-

het

In de praktijk blijkt echter dat de meeste

ten, maar uiteindelijk doen ze het niet om-

pra-

rijksoverheidsorganisaties hun eigen af-

dat ze daar mee weg kunnen komen, dat is

ten,

spraken niet nakomen en e-factureren ac-

de heersende cultuur.”

ideeën

tief ontmoedigen.

daar-
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Volgens Pastors is het invoeren van

Marco Pastors, ambassadeur e-facture-

e-factureren niet heel ingewikkeld, al kost

over zijn

ren, trekt daarom aan de bel: “Eigenlijk doet

het enige inspanning om het zorgvuldig te

altijd wel-

alleen de Belastingdienst het op dit moment

doen. “Maar dat weten ze, ze hebben die

kom.” (MvdH)

goed. Andere organisaties hebben de af-

afspraak zelf gemaakt. Alle terechte vragen hierover zijn de afgelopen jaren wel
beantwoord en technische beperkingen

zien van de hardwarekosten.

personeel zijn de belangrijkste posten – sa-

zijn er niet meer. Uit contacten met leve-

Volgens Jos Smits, principal adviseur bij

men 72 procent – in de totale ICT-kosten van

ranciers horen we dat ze er wel aan willen

M&I/Partners, komt dit door het uitstellen

een gemeente. Tegelijkertijd hebben de be-

beginnen, maar ze krijgen dan te horen

van investeringen sinds het uitbreken van de

zuinigingen merkbaar effect. Want het gemid-

dat de klant er geen zin in heeft. En de

crisis in 2008. “Er vindt duidelijk een inhaal-

delde aantal werknemers per gemeente is ten

leverancier wil zijn klant niet kwijtraken

slag plaats.” Tegelijkertijd gaan de investe-

opzichte van de ICT Benchmark 2011 afgeno-

door hem te ergeren, dus blijven ze pa-

ringen in landelijke ontwikkelingen zoals het

men met 12 procent.

pieren facturen sturen. Het strandt op het
gedrag van de rijksoverheid zelf.”

NUP door.
Deze afname van het aantal medewer-

Volgens Pastors is het nu tijd om elek-

Geen schaalvoordeel

kers leidt echter niet tot een afname van het

tronisch factureren verplicht te stellen.

Opvallend is dat grotere gemeenten geen

aantal ICT-werkplekken, want dat blijkt ten

“Hoe dat gebeurt maakt niet zo veel uit,

schaalvoordeel weten te behalen met ICT. De

opzichte van vorig jaar juist te zijn gegroeid

als dat besluit maar wordt genomen. Dat

ICT-kosten per inwoner bedragen voor ge-

met 16,4 procent. Dit cijfer hangt wel samen

zou kunnen in de vorm van een kabinets-

meenten met minder dan 100.000 inwoners

met de meetmethode, waarbij naast de vaste

besluit of in een wijziging van de inkoop-

70 euro, 12 euro minder dan bij gemeenten

werkplek ook ter beschikking gestelde laptops

voorwaarden. Wachten op de komende wet

met meer dan 100.000 inwoners. Dat komt

en tablet-pc’s als mobiele werkplek worden

over elektronisch zaken doen duurt te lang

volgens de onderzoekers door de complexiteit

meegerekend.

voor wat er nu moet gebeuren. Het werkt

van het informatiemanagement.
Software, de bijbehorende diensten en
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Sybilla Dekker trok de afgelopen twee jaar met een
oliekannetje door het land om lokale en regionale
bestuurders te bewegen tot samenwerking in Regionale
Uitvoeringsdiensten. De 28 RUD’s zijn het resultaat van een
grote bestuurlijke reorganisatie en de start van een nieuwe
manier van werken met gevolgen voor personeel en ICT.

Met autonomie alleen los je bij een incident niets op

Thorbecke komt
K

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

un je in Nederland gemeenten en provincies verleiden om vrijwillig taken af te staan en onder te brengen in nieuwe organisaties?
Bijvoorbeeld op het punt van informatie-uitwisseling tussen organisaties
voor milieutoezicht en handhaving? Of voor het uitgeven van en toezicht
houden op milieuvergunningen en voor het handhaven van die regels?
Daar moeten wel een paar bolwerken voor worden geslecht. Het helpt wel
als je erbij zegt dat ze het helemaal mogen doen zoals ze het zelf willen.
Een spiegel voorhouden is soms ook nodig, zoals het rapport van de commissie Mans, dat concludeerde dat het toezicht en de handhaving en de
bijbehorende bevoegdheidsverdeling onder de maat zijn. En af en toe een
ramp (Enschede, Moerdijk) zet ook wel dingen in beweging. En als er dan

8
i-Bestuur nr. 4_LR.pdf 8

25-09-2012 10:52:31

echt niet blussen
als er brand is
Nummer 4 - oktober 2012

i-Bestuur nr. 4_LR.pdf 9

9
25-09-2012 10:52:34

nog mensen aarzelen, kun je ook iemand vragen om de kar te trekken en
als boegbeeld op te treden; een aanspreekpunt dat als ervaren bestuurder
met verstand van het dossier het land ingaat met een oliekannetje. Sybilla
Dekker had in haar tijd als minister van VROM, in de kabinetten Balkenende II en III, al plannen om de hoeveelheid instanties op het punt van
omgevingsvergunningen te verminderen en onder te brengen bij één loket.
Op verzoek van een van haar opvolgsters heeft ze de afgelopen twee jaar
geholpen dat idee te realiseren. Begin januari 2013 zijn er 28 zogenoemde
Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) actief voor bovenlokale milieugerelateerde vergunningverlening, het toezicht daarop en de handhaving, de
zogenoemde VHT-taken. Dan stopt Dekker met haar klus.
Dekker: “In mijn ‘oliekannetje’ zat overtuiging en als het nodig was
zeggen: ‘Jongens, dit zijn de grenzen, het is nu effe klaar want jij bent
als bestuurder verantwoordelijk en nu moet het er gewoon van komen.’
In het begin was er een soort ‘ja maar’-cultuur. Dan zeiden gemeenten
en provincies: ‘Er is een grondwettelijke scheiding tussen Rijk, provincies
en gemeenten en wij zijn autonoom, dus we kijken zelf wel hoe we onze
zaken regelen. Dan moet je ze voorhouden dat het niet gaat om afbreuk
doen aan hun autonomie, maar om het vaststellen dat je met autonomie
alléén bij een incident niks oplost. Je moet je verantwoordelijkheid nemen
om zaken goed te regelen en waarborgen dat er naast vergunningverlening ook een goed toezicht en strikte handhaving is. Thorbecke komt echt
niet blussen als er brand is. Ik heb ze altijd aangesproken op hun eigen
verantwoordelijkheid.”
Touwtrekwedstrijd
Het RUD-project heeft nogal last gehad van gedoe over geld. Gemeenten en provincies vonden en vinden nog steeds dat het Rijk meer moet bijdragen aan de oprichtingskosten van de RUD’s. Ze hebben nooit geaccep-

De leveranciers zullen wel brood ruiken
teerd dat ze als dank voor hun medewerking een korting van 100 miljoen
euro voor de kiezen kregen. Het heeft er niet toe geleid dat de vorming
van de RUD’s is tegengewerkt, maar het leidt tot een situatie waarbij er
nog steeds wordt onderhandeld over de voorwaarden waaronder volgende
stappen worden gezet. Dekker erkent dat ze de afgelopen jaren wel last
heeft gehad van die permanente financiële touwtrekwedstrijd. “Dat geld
heeft er altijd een beetje boven gehangen. Die 100 miljoen is door het
kabinet Rutte meteen als ‘efficiencywinst’ ingeboekt, ingehouden op de
bijdrage aan gemeenten en provincies en gereserveerd op de rijksbegroting. Dat was niet handig voor het proces. Ik heb altijd aangegeven dat
ik het niet heb bedacht en dat er dus ook niet bij mij over moest worden
geklaagd. We zijn gewoon doorgegaan met het opzetten van de RUD’s. Nu,
twee jaar later, moet je vaststellen dat de reserve van 100 miljoen in het
‘Lenteakkoord’ is ingezet om de kosten van het niet doorgaan van de Wet
werken naar vermogen te kunnen dekken. Dat geld is gewoon weg. Rijk,
provincies en gemeenten hebben berekend dat er over een jaar of zes mis-
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i-Bestuur nr. 4_LR.pdf 10

25-09-2012 10:52:36

schien wel zo’n 44 miljoen kan worden bespaard met deze nieuwe werkwijze, maar dat het Rijk dan wel financieel over de brug moet komen met
een bijdrage in de oprichtingskosten van de RUD’s.”
Bij de oprichtingskosten hoort ook een behoorlijke post voor ICT. Die
wordt door de VNG ingeschat op minstens 50 miljoen euro. De verschillende RUD’s die al operationeel zijn, denken wel al na over een overkoepelende ICT-structuur, maar daarvoor bestaat nog geen programma van eisen en
er zijn ook geen standaarden. Dat betekent in de praktijk dat er tijdelijke

Inspectievakantie is natuurlijk een
slechte term

zakensystemen worden opgetuigd; niet veel meer dan verwijsindexen over
waar straks welke informatie te vinden is. In Gelderland hebben de zeven
RUD’s die daar zijn opgericht, elkaar op die noemer gevonden.

Niet overhaasten
Dekker waarschuwt voor overhaaste ICT-stappen. “Er is bij de inrichting van al die nieuwe organisaties ook de neiging om meteen alles
tegelijk te doen. Door al die schaalvergroting en verbreding is er natuurlijk ook de kans voor de betrokken professionals om van alles met elkaar
te delen, juist door de informatisering en de digitalisering. Er zijn straks
uitvoeringsdiensten over het hele land die gemakkelijk informatie moeten
gaan uitwisselen. Met elkaar en met andere milieuhandhavende instanties,
zoals de rijksinspecties en de politie. Daar wordt nu een hulpmiddel voor
ontwikkeld waarmee de handhavers elektronische informatie kunnen delen
via een landelijke informatiestructuur. Dat betekent dat ook de methoden
van werken naar elkaar toe zullen groeien en dat er meer en meer wordt
gesynchroniseerd. We hebben slechte ervaringen met hele grote databases
en hele grote projecten, daar moet je wel voor waken. Tegelijkertijd denk
ik dat je hier een enorme slag kunt slaan. Dat men in Gelderland alvast
begint om de ICT van de zeven RUD’s aan elkaar te hangen; alla, soms
moet je dingen een kans geven. Maar de winst zit hem uiteindelijk natuurlijk in meer samen doen, ook over de grenzen van provincies heen. Er is
ook al een uitwisseling van gegevens over de chemische bedrijven in het
noorden en in de Rijnmond. Uiteindelijk gaat het om het creëren van een
goede landelijke basis, maar daar moet je wel de tijd voor nemen. De ICTleveranciers zullen wel brood ruiken en zeggen ‘We kunnen uw problemen
oplossen’, maar die moeten dan maar even op afstand worden gehouden.
Hoe meer uitwisseling er komt tussen de directeuren van de verschillende
RUD’s over hun plannen voor de inrichting van hun organisaties, hoe beter
het zal gaan. Gewoon eerst kijken wat waar al gebeurt en bezien of je dat
ook elders kunt gebruiken voordat iedereen zijn eigen wiel gaat uitvinden
of ontwikkelen. Als de uitgangspunten helder zijn, moet je natuurlijk wel
bereid zijn om er ook in te investeren. Mijn advies aan de staatssecretaris
is dan ook om het accent niet meer te leggen op sturen maar vooral op het
faciliteren van een goede ontwikkeling van de RUD’s.”
De doelstelling van de RUD’s – het verbeteren van de dienstverle-
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Een Moerdijk
voorkom je
niet echt

ning op het punt van vergunningverlening, toezicht en handhaving van
complexe en bovenlokale milieugerelateerde uitvoeringstaken – leek even
buiten beeld toen het kabinet Rutte in het kader van de vermindering van
de regeldruk voor bedrijven zogenoemde ‘inspectievakanties’ invoerde voor
bedrijven met ‘een goede reputatie’. De inspecties zouden zich dan kunnen
concentreren op probleemgevallen en de rest van de bedrijven kreeg niet
langer onnodig mensen over de vloer. Dekker vindt dat daarmee voor de
gemiddelde burger een verkeerd signaal is afgegeven. “Inspectievakantie is
natuurlijk een slechte term. Dan is het net of bedrijven worden vrijgesteld
van controles. Dat kan en mag niet zo zijn. Dat woord moet dus even worden uitgegumd. Het gaat er vooral om dat een bedrijf niet te maken krijgt
met allerlei mensen die langs elkaar heen werken. Bovendien moeten de
professionals die bij bedrijven langsgaan, ook zo deskundig zijn dat ze een
waardige counterpart zijn van de deskundigen van die bedrijven zelf. Dat
hebben we ook wel eens vergeten. Straks kan het niet meer zo zijn dat
diensten dingen van elkaar niet weten, want het wordt één organisatie.
Dan wordt er bij risicobedrijven zoals Odfjell ook eerder gehandhaafd als
dat nodig is. Calamiteiten kunnen altijd ontstaan en een ‘Moerdijk’ voorkom je niet echt, maar je kunt wel toewerken naar een vermindering van
kansen op een ongeluk.”
Veiligheidsregio’s
Of er over vijf jaar nog 28 RUD’s bestaan, durft Dekker niet te zeggen. Ze wil nu niet speculeren over de vraag of het er genoeg zijn of dat je
moet kijken of ze niet moeten samenvallen met de tien veiligheidsregio’s.
Dekker: “Laten we nu eerst maar eens goed starten met deze 28. Men
moet zich realiseren hoe bijzonder dit is. Over een jaar of vijf is het vroeg
genoeg om eens te kijken of de samenwerking anders moet. Het Openbaar
Ministerie – zo constateer ik – sluit zich nu ook aan bij de gekozen opzet
voor de RUD’s, ondanks aarzelingen in het begin. Dat geldt ook voor de
waterschappen, die zijn van begin af aan huiverig geweest. Ze zijn bang
dat hun deskundigheid en invloed verdwijnt. Mijn standpunt is steeds
geweest dat het totale waterbeheer niet thuishoort bij de RUD’s. Laat dat
gewoon bij de waterschappen. Waar je naar kunt kijken zijn de lozingen
op oppervlaktewater, dat is maar een klein aspect van hun werk. RUD’s
kunnen wat mij betreft daar ook een contract over sluiten met een waterschap. Maar ze moeten wel deel uitmaken van het overleg om voortdurend
helder te hebben wie wat doet en waar op aanspreekbaar is.”
“Het grote risico zou kunnen zijn dat de politiek omdat er verkiezingen zijn geweest, er weer heel anders over denkt en de zaak on hold zet.
Dat zou erg onverstandig zijn. Deze operatie heeft zeker voor onzekerheid
gezorgd, dat is absoluut waar. Het is eigenlijk een enorme reorganisatie
die op 1 januari 2013 zijn beslag krijgt na jaren van overleg en het zoeken
naar de goede richting. Met veel onzekerheid voor mensen over hun toekomstige situatie en erg veel naar binnen gekeerde energie. Toch heeft u
geen paniekverhalen in de krant gelezen en dat is een compliment waard
voor alle betrokkenen. Nu komt pas de grote klapper, want het moet zich
nog wel allemaal gaan bewijzen. Het bewijs naar de burgers en bedrijven
zal na volgend jaar wél geleverd moeten worden”.
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Social return of het
zevende knoopsgat?
H

uilen met de pet op! De wereld
van de aanbestedingen blijft
tenenkrommende trekken vertonen.
Terwijl inkopers en bedrijven al geruime
tijd dreigen te verzuipen in de kolkende
massa van complexe aanbestedingsregels

kelijk blijvertje. Social return wordt alom
gepredikt.

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur bij
ICT~Office

De politieke gedachte achter social
return is om aanbestedingen niet alleen
te gebruiken voor de inkoop van goederen
of diensten, maar tevens als instrument
om bijvoorbeeld mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer aan de slag
te krijgen. Een voorbeeld, ontleend aan
een aanbesteding van de gemeente Eindhoven. Ik doel hierbij op een tender voor
multifunctionele apparatuur in de ICTsfeer van enige maanden her. De tenderdocumenten van de gemeente verplichtten de winnende inschrijver mensen uit
de Eindhovense bak van bijstandstrekkers
in dienst te nemen. Voor iedere 150.000
euro die aan apparatuur aan de gemeente
zou worden geleverd, moest de leverancier
één bijstandsgerechtigde gedurende minimaal een half jaar te werk stellen. Voor
36 uur per week, tegen cao-normen, aldus
het gemeentelijk dictaat. De aanbesteding
betrof een omvangrijk meerjarencontract,
zodat het al snel om meerdere bijstandtrekkers zou kunnen gaan.
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Van dit soort ongein wordt uiteraard
geen bedrijf vrolijk. Een bedrijf dat verantwoord wenst te handelen trekt personeel uitsluitend aan volgens het uitgangspunt ‘de beste man/vrouw op de beste
plaats’ en niet omdat een of andere onbeegel in de aanbestept. Met een schrijmogen wentelt
men met bijstandciers. Daar komt bij
e voor nodig is om
telijke maatregel
en. De leverancier
met een hoofdvestiging in – zeg – Hoofddorp hoeft er niet op te rekenen dat de
in aanmerking komende bijstandtrekkers
vijf dagen per week een reisje Eindhoven/
Hoofddorp vice versa maken.
Eindhoven maakte het extra bont,
daar waar zij in de tenderstukken op
voorhand al rekening hield met de mogelijkheid van mislukking. Als de leverancier
er niet in zou slagen een inwoner met
bijstandsuitkering in dienst te nemen,
zou hij de kosten van de bijstand – 1.500
euro per maand – voor zijn rekening moeten nemen, aldus de boeteclausule in het
contract. Bingo: private financiering van
de Bijstandswet!
Beleidsmakers in het openbaar
bestuur verzinnen met hun fröbelwerk
rondom aanbestedingen veel onzin. Eindhoven zou beter af zijn als zij de ambtenaren achter dit plan lid maakt van ‘Het
Zevende Knoopsgat’, de prominente en
vermaarde naai-, brei- en haakclub uit het
Belgische Waregem. Ik weet dat de dames
van die club inmiddels aanzienlijk mooier
werk aan de wereld hebben afgeleverd.
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De Burgerschouw App:
burgers aan de knoppen
Tijdens een burgerschouw beoordelen de inwoners van een gemeente hun
leefomgeving. Dat kan met pen en papier – zo gaat het meestal – maar in de gemeente
Steenwijkerland is schouwen gemakkelijker, leuker en eigentijdser met de mobiele
Burgerschouw App van Centric.

I

n 2007 heeft de gemeente Steenwijkerland haar Integrale
Visie op de Openbare Ruimte (IVOR) vastgesteld. Daarin
beschrijft de gemeente hoe zij wil dat de openbare ruimte eruitziet en hoe die onderhouden wordt. “We hebben afgesproken
dat het onderhoudsniveau overal ‘basis’ is, behalve op de mooiste plekken, zoals parken en rotondes, daar moet het niveau
‘hoog’ zijn”, vertelt Mirjam van der Iest, beleidsmedewerker bij
de afdeling Openbare Werken van de gemeente Steenwijkerland.
Maar wat is ‘basis’ en wat is ‘hoog’? Van der Iest: “Daarvoor hebben we een kwaliteitshandboek gemaakt. Daarin staan
vijftien maatlatten voor de openbare ruimte, onderdelen van de
buitenruimte die voor inwoners belangrijk zijn. Staat het groen
er netjes bij? Groeit er geen onkruid tussen de tegels? Maar ook:
wat is de staat van de weg?” De schouwers, inwoners van de
gemeente, gaan de straat op en beoordelen voor elk van de punten of die qua beeldkwaliteit voldoen aan de afgesproken eisen.
Soms is een negatief schouwresultaat voor Openbare Werken
aanleiding om op te treden, soms ook valt een pijnpunt onder
het reguliere onderhoud en wordt het vanzelf verholpen bij de
eerstvolgende onderhoudsbeurt. “Een scheve lichtmast zetten we recht en ook een ontbrekende trottoirtegel is reden tot
onmiddellijke actie. Voor hondenpoep komen we niet direct
langs, tenzij het een structurele klacht is. Is het gras niet
gemaaid? Daar doen we niet meteen iets mee. Dan is het wachten tot de volgende, vaak wekelijkse, maaironde.”
Na een oproep in de krant, waar dertig reacties op kwamen,

is de gemeente in 2010 begonnen met schouwen – op papier
toen nog. “We zijn gaan schouwen omdat we graag willen weten
hoe wij ons werk doen. Het is bovendien een vorm van burgerparticipatie. We betrekken inwoners bij het beheer van de
openbare ruimte en maken hen zo bewust van wat de gemeente
allemaal doet.” Wanneer mensen contact opnemen over de
openbare ruimte, is er meestal sprake van een klacht. Maar
tijdens een schouwronde zien mensen dat er ook veel wel in orde
is. “Ook bewustwording is daarom een belangrijk doel van de
burgerschouw.”
Van multomap naar app
Sinds dit jaar geven de schouwers – vijfenveertig inmiddels – hun beoordeling via de Burgerschouw App, die door
Centric is ontwikkeld in samenspraak met de gemeente. “Een
van onze schouwers, die bij Centric werkt, heeft bij Centric een
prijs gewonnen voor het idee van een digitale burgerschouw.
Een goed idee, want we zaten hier met dikke multomappen vol
schouwformulieren die we met de hand overtypten. Nu gebruiken we elektronische formulieren en staan de resultaten na het
opslaan meteen in het systeem. Dat scheelt behoorlijk wat tijd.”
De schouwers zijn vrijwilligers, inwoners die het belangrijk
vinden dat hun wijk er netjes bij ligt. “Dat is vaak de reden dat
mensen meedoen, welbegrepen eigenbelang.” En dat is weer in
het belang van de gemeente, die wil kunnen vaststellen of zij
haar werk goed doet. “Het huidige aantal schouwers is nog niet
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p a r t n e r

C e n t r i c
SchouwTweets
Jos van den Nouland
@JosvdNouland (wethouder gemeente
Steenwijkerland)
#trots Steenwijkerland geeft ‘burgerschouwers’ eigen app - Binnenlands
Bestuur
Brenda Heuver
@BrendaHeuver (P&O-consulent
gemeente Steenwijkerland)
Mooi initiatief #steenwijkerland.
Gemeente.nu – Verbindt gemeenteambtenaren – Steenwijkerland gebruikt app
voor schouw
Marie Louise Borsje
@mlborsje (Ambtenaar 2.0 bij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie)
#dashandig je buurt schouwen met een
app

volledig dekkend, dus we proberen meer mensen, met name ook
jongeren, enthousiast te maken”, zegt Van der Iest.
Volgens Hans Sluis, hoofd Openbare Werken, zorgt de burgerschouw voor meer transparantie. “De schouw laat ook zien
wat de gemeente allemaal doet. In het verleden werd vooral op
incidenten gereageerd, nu ontstaat er een vollediger beeld van
de situatie, voor ons en voor de inwoners. De resultaten plaatsen we na de schouw namelijk direct op de site en op urgente
punten ondernemen we bovendien zo snel mogelijk actie.”

Tijdens een schouwronde
zien mensen dat er ook veel
wel in orde is.
De schouwresultaten van 2010 zijn in boekvorm uitgegeven, met grafieken bij alle beoordelingspunten, zowel voor de
gehele gemeente als onderverdeeld naar kern en per maatlat. De
resultaten worden in de toekomst uitsluitend nog op de website
gepubliceerd. In 2010 kwam uit de evaluatie dat de vrijwilligers
één keer per jaar schouwen te weinig vonden. Daarom is de frequentie vorig jaar opgeschroefd naar twee rondes: een voor-
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jaars- en een najaarsschouw. Van der Iest: “Dat onkruid groeit
natuurlijk wel door. Maar omdat we nu digitaal werken, zorgt
een extra schouw niet voor veel extra werk.”
Uit de resultaten bleek dat de vrijwilligers tevreden zijn
met hun leefomgeving. De gemiddelde beoordeling kwam uit
op het vereiste niveau. “Wat betreft hondenpoep doen we het
bijvoorbeeld erg goed. Volgens de schouw hebben we weinig
tot geen hondenpoep in de gemeente. Als iemand ergens stront
ziet liggen, lijkt het algauw of de hele buurt ervan vergeven is.
Maar de burgerschouwers zien het op hun ronde niet liggen.
De schouw geeft zo een algemeen en betrouwbaar beeld van de
staat van de openbare ruimte.” Ook de Burgerschouw App zelf
kreeg de handen op elkaar. Schouwers die voor het eerst met de
app werkten, waren te spreken over de duidelijke schermen en
het bedieningsgemak. Ze beoordeelden de applicatie dan ook
met een 7,8.
De burgerschouw geeft inwoners van de gemeente meer
invloed op het beheer van de openbare ruimte, hun openbare
ruimte. Hans Sluis: “Onze inwoners zijn erg betrokken bij hun
leefomgeving en hebben daar vaak een duidelijke mening over.
Dankzij de schouw zijn wij als gemeente beter op de hoogte van
hun wensen, terwijl burgers actief betrokken zijn bij het onderhoud van hun eigen wijk. En de iPad die je als schouwer in bruikleen krijgt, kun je natuurlijk ook voor andere zaken gebruiken.”
Voor meer informatie kunt u terecht op www.centric.eu/
burgerschouw.

15
25-09-2012 10:52:49

Nooit klaar
Fotografie
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Arie Schinkel gaf zichzelf op zijn tiende, begin jaren dertig vorige eeuw, toen vader door het faillissement van diens
slagerij in een calvinistisch Zeeuws dorp in de werkverschaffing was beland, de opdracht nooit werkloos te worden. ‘Nooit’
vat hij letterlijk op. Hier legt hij, bijna 91 nu, bij Hogeschool
NOVI in Utrecht zijn Universeel Systeem voor Bedrijfsvoering
uit. Eerste inzichten daarvoor ontwikkelde Schinkel in 1959.
Uit dat jaar stammen ook de very old-school reuzensheets.
Als we een presentatie eind 2011 aan de universiteit van
Xiamen (China) vergeten, was het in Utrecht 3 juli de lancering van Schinkels USB. Het bevat al wat nodig is om een
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bedrijfsmatig werkende organisatie te runnen en laat zich
zonder IT-kennis gebruiken, claimen Schinkel en Deny Smeets
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (links op de
achtergrond), die diens voortdurend verder verfijnde concept
omarmt, propageert en als studentenvoortgangsadministratiesysteem heeft geïmplementeerd. Eind 2012 willen ze alles
vrijgeven via usb-beheer.eu.
Arie Schinkel stond al aan de wieg van een systeemontwikkelingsmethodiek (SDM), het Nederlands informaticaonderwijs (AMBI) en de gemeentelijke automatisering (SOAG).
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De grote
Het programma Compacte Rijksdienst zet stevig in op
het clusteren van taken van uitvoeringsorganisaties. In de
backoffice blijkt dat veel gemakkelijker dan bij organisaties
met veel klantcontacten. De consolidatie van datacenters
ligt wel op koers.

Door Fred van der Molen
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O

nder het laatste kabinet Balkenende kreeg een twintigtal ambtelijke werkgroepen onder de noemer ‘brede heroverweging’ de
opdracht om – niet gehinderd door politieke taboes – alle mogelijkheden
voor stevige ombuigingen in kaart te brengen. De werkgroep Bedrijfsvoering kwam met het voorstel de uitvoeringsorganisaties van of gelieerd
aan het Rijk zo veel mogelijk te clusteren. De opstellers van het rapport
zagen aldus een structurele bezuiniging van zo’n 850 miljoen euro in het
verschiet.
Het kabinet Rutte maakte dankbaar gebruik van dit voorwerk. In het
regeerakkoord werden vier clusters aangewezen: incasso, vastgoed, subsidies en inspecties. Dit gedachtegoed werd verwerkt in de nota Compacte
Rijksdienst. ‘De Grote Ontdubbeling’ kon daarmee beginnen. Het gaat
daarbij natuurlijk primair om bezuinigen, maar de opstellers van de nota
schetsen in hun enthousiasme positieve neveneffecten: nieuw beleid zou
niet meer als vanzelf tot nieuwe uitvoeringsorganisaties leiden en ontdubbeling zou op termijn ook leiden tot een flexibelere overheid: “Bij de vorming van nieuwe kabinetten kunnen beleidsverantwoordelijkheden los van
uitvoeringsverantwoordelijkheden worden toebedeeld aan ministers.”
Wat is er tot dusver van die clustering terechtgekomen?
Men is op weg, begrijpen we uit de jaarrapportage 2011 van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. Er zijn clusters vastgesteld voor
incassodiensten, backofficesubsidies, inkomensoverdrachten, rijksinspecties en toezichthouders niet-financiële markten. In totaal zijn onder de
noemer Compacte Rijksdienst zestien projecten geïnitieerd, waarvan het
ene een veel grotere ICT-component bevat dan het andere. Sommige deelprojecten bouwen voort op eerdere ontwikkelingen, andere zijn niet verder
dan een haalbaarheidsonderzoek.
Bij de start waren de opbrengsten geraamd op circa 800 miljoen
euro. In de jaarrapportage 2011 schat men het besparingspotentieel al
wat lager (700 tot 800 miljoen euro), waarvan 50 tot 100 miljoen op
ICT-infrastructuur.
Megalomane fusie
Senior adviseur en onderzoeker Ton Monasso van PBLQ Zenc was in
2010 nog uiterst kritisch over de aanbevelingen van de werkgroep Bedrijfsvoering. Hij vreesde een ‘megalomane fusie van uitvoeringsorganisaties’.
Monasso destijds: “Het clusteringsidee klinkt sympathiek, maar is voor
veel taken waarschijnlijk contraproductief. (...) Daar waar dienstverlening
een belangrijk onderdeel is van het takenpakket van een organisatie of
al mastodonten bestaan, moeten we er niet aan beginnen. De beoogde
schaalvoordelen blijven waarschijnlijk uit, klantvriendelijkheid krijgt
een knauw, innovatie raakt op de achtergrond en de gevolgen van fouten
nemen toe. De constatering dat veel processen in een cluster gelijksoortig zijn, maakt ze nog niet gelijk. Een groot deel van de kosten van elke
organisatie zit hem juist in het afwijkende, in maatwerk ten opzichte van
een bulkproces.”

Compacte
Rijksdienst
is gelukkig
veel minder
dogmatisch

Monasso is nu optimistischer: “Het programma Compacte Rijksdienst
is gelukkig veel minder dogmatisch. Het programma richt zich meer op
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Case: Datacenterconsolidatie
vrijwilligheid. Heijmans: “Dat werkt veel be-

een samenwerkingstraject van onder meer de

Compacte Rijksdienst is de consolidatie van

ter. Vanuit een gedwongen sturing gaat er bij

DICTU, CJIB, DUO met gemeente en provincie.

datacenters. De rijksoverheid gaat van 64

de overheid vaak geen spa in de grond. Wat je

Het datacenter Noord bouwt daar – onder

naar – waarschijnlijk – vier locaties. Elk van

ziet gebeuren als je clubs bij elkaar zet, is dat

verantwoordelijkheid van DUO – op voort.”

de nieuwe datacenters valt onder de verant-

ze zelf op zoek gaan naar synergie.”

Een van de projecten uit het programma

woordelijkheid van één uitvoerende dienst.

Wat helpt is dat alle geleverde diensten

De vier verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties kiezen hun eigen marsroute. DUO

Dat zijn DUO, Rijkswaterstaat (samen met

worden doorberekend. Heijmans: “Dan krijg

in Groningen wil bijvoorbeeld alleen huis-

DJI), de Belastingdienst en – in Den Haag –

je een interessant mechanisme. Men gaat kri-

vesting inclusief klimaat- en energievoor-

de SSC-ICT.

tisch kijken naar het eigen wensenlijstje. Ben

ziening uitbesteden, terwijl Rijkswaterstaat

ik wel zo speciaal? Kunnen we het niet anders

uiteindelijk een groot deel van de hosting

licht verleiden tot een nieuw ‘groot meesle-

oplossen? Moet we wel allemaal 24×7 fysieke

bij een leverancier wil onderbrengen. In Den

pend project’, dan lijkt een nieuwe tijd aange-

bewaking, afgesloten beveiligde ruimtes,

Haag kiest SSC-ICT dan weer voor een eigen

broken. Ondanks het visionaire vergezicht is

enzovoort.”

gebouw, hardware en mensen. Heijmans:

Mocht zo’n operatie in het verleden wel-

“Alles laten hosten is ongetwijfeld goedko-

een pragmatische gefaseerde koers uitgezet
met vier trajecten, onder begeleiding van
programmamanager Edgar Heijmans.

Clusteren

per, maar ik ben sterk voorstander van deze

Het groeperen van de rijksonderdelen

gedifferentieerde aanpak. Het voorkomt dat

De centralisatie is onontkoombaar,

is volgens Heijmans een intensief proces ge-

we te afhankelijk worden van één leverancier.

maar in eerste instantie hoeft het voor een

weest, waarbij voor elke partij moest worden

Bovendien houden we zo voldoende eigen

betrokken organisatie “alleen maar om een

nagegaan wat de meest logische plek was

kennis in huis.”

adreswijziging te gaan”, aldus Heijmans. Een

om aan te sluiten – rekening houdend met

organisatie kan bij wijze van spreken haar

overeenstemmende wensen en eisen, lopende

vanaf 2015 jaarlijks een besparing opleveren

apparatuur ongewijzigd verhuizen naar het

contracten, ingeplande vernieuwingen en

van zo’n 77 miljoen euro. In deze rekensom

nieuwe gemeenschappelijke centrum. Overi-

bestaande samenwerkingen.

zitten de besparing op facilitaire kosten, koe-

gens grijpen veel organisaties de verhuizing

Hoewel de eerste aanbesteding, voor

De consolidatie kan volgens Heijmans

ling en energie. In de vervolgfasen kunnen

het datacenter Noord, is mislukt, liggen de

verdere besparingen worden gerealiseerd

trajecten volgens hem volledig op koers.

door integratie van hardware, verdergaande

vesting zorgt voor enorme besparingen op

“Eind 2013 zijn ze alle vier operationeel. Veel

virtualisatie en het mogelijk afstoten van

exploitatiekosten (halvering oppervlakte) en

partijen zullen er in 2014 zijn ondergebracht,

vier afzonderlijke uitwijkcentra. In de verdere

energie. Daarnaast zorgt samenvoeging er-

een enkele nog wat later. Dat is dan vooral

toekomst zullen de vier datacenters namelijk

voor dat organisaties de mogelijkheden gaan

vanwege lopende contracten.”

zo veel mogelijk gaan fungeren als elkaars

aan om hun serverpark te vernieuwen.
Alleen al de gemeenschappelijke huis-

verkennen om hardware te delen, samenwer-

Er wordt zo veel mogelijk aangesloten

king rond hosting en rationalisatie van hun

bij bestaande initiatieven. Heijmans: “In het

applicatieportfolio. Dat gebeurt op basis van

noorden van het land was er bijvoorbeeld al

uitwijkcentrum en één logische voorziening
vormen.

samenwerking en harmonisering dan op het in elkaar schuiven van processen. Maar het gevaar blijft aanwezig dat efficiëntiedenken de vijand wordt
van effectiviteit.”
“Efficiëntie ligt voor de hand”, zegt projectsecretaris Frank van Tongeren van de nieuwe Shared Service Organisatie voor internationale functies
in het jaarverslag. “Maar onze meerwaarde zit hem ook in hele praktische
zaken. Zo regelt de KLPD dienstreizen voor medewerkers van het Openbaar
Ministerie die verdachten in het buitenland moeten horen. Videoconferencing is een goedkoper alternatief. Wij kunnen zorgen voor de benodigde
apparatuur.”
Vooral clustering van financiële transacties met burgers gaat gepaard
met forse ICT-operaties. Zo moet het justitieel incassobureau CJIB, vooral
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bekend van de accurate inning van verkeersboetes, zich ontwikkelen tot
de centrale kassa van het Rijk; alleen de Belastingdienst mag er in de toekomst nog een eigen incasso op na houden. Het besparingspotentieel van
deze clustering was in 2010 optimistisch ingeschat op 40 miljoen euro,
maar in de laatste rapportage wordt nog gesproken over slechts 13 miljoen
euro. Dat zou komen omdat ‘omwille van de beheersbaarheid’ vooralsnog maar een beperkt aantal taken wordt samengebracht. De praktijk is
kortom zelfs bij het CJIB – dat al ruime ervaring heeft met dienstverlening
voor andere partijen – weerbarstiger dan de theorie. Daarbij moet op tal
van terreinen wet- en regelgeving geharmoniseerd worden voordat het rendement echt omhoog gaat.
Semantische standaardisatie
De processen om geld uit te betalen blijken nog minder gemakkelijk
te clusteren. Het gaat daarbij om alle regelgeving die te maken heeft met
inkomensondersteuning en inkomensvoorzieningen. Dan hebben we het
over instanties als de Belastingdienst/Toeslagen, SVB, UWV en DUO. Dat
soort processen samenvoegen, dat valt niet mee. Achter al die uitkeringen en toeslagen ligt complexe wet- en regelgeving en een gebrek aan
“semantische standaardisatie”, aldus directeur Johan Hakkenberg van

stelt Hakkenberg. De leden van de Manifestgroep coördineren de uitrol van de
expertisecentra.
Spagaat
Monasso: “Bij de incasso zie je ook
de spagaat tussen efficiëntie en grootste
effectiviteit. Stel dat je de incasso van
het UWV centraliseert. Het doel van zo’n
bureau wordt om zo veel mogelijk incassobedragen te innen. Maar het is misschien
veel effectiever om te voorkomen dat vorderingen ontstaan. Soms had je beter een
soepeler betalingsregeling kunnen treffen.
Het is een illusie om te denken dat je verkokering oplost door te gaan kantelen. Er
komt altijd een nieuwe verkokering voor
terug. Ik ben in ieder geval heel blij dat
de Belastingdienst hier buiten is gehouden. Er blijven nu minimaal twee incasso-

Ik ben blij dat de Belastingdienst
hier buiten is gehouden.
de RDW. Hakkenberg is voorzitter van de Manifestgroep, een informeel
samenwerkingsverband van overheidsorganisaties die de verbetering van
de kwaliteit van overheidsdienstverlening nastreeft. Hakkenberg: “Men zet
nu vooral in op beperking van de administratieve lasten, maar wij maken
ons sterk dat veel eerder in het regelgevingsproces het effect op de uitvoeringskosten moet worden meegenomen. Dus minder uitzonderingen en
minder lange overgangsregelingen.”
In de jaarrapportage 2011 van het uitvoeringsprogramma Compacte
Rijksdienst staat zonder omhaal dat “zonder verregaande vereenvoudiging
en uniformering van regelingen het nu niet doelmatig is om organisaties
of onderdelen te integreren”.
Er is vooralsnog op basaal niveau rond de verbetering van de basisregistraties nog voldoende werk aan de winkel. De samenwerking van de
genoemde instanties beweegt zich verder op het niveau van het op elkaar
afstemmen van internetportalen, het inrichten van expertisecentra voor
onder meer fraudebestrijding en informatiebeveiliging. “Kennis delen en
ervaringen bundelen is natuurlijk beter dan allemaal het wiel uitvinden”,
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organisaties op rijksniveau. Dat vind ik
heel gezond.”
Processen met veel klantcontact zijn
volgens Monasso het moeilijkst te clusteren. “Daar spelen altijd veel uitzonderingen. De kosten zitten altijd in de
uitzonderingen en die los je niet op met
clusteren. Maar ik zie gelukkig dat er bij
de Compacte Rijksdienst niet te veel die
kant op wordt gedacht. Samenwerking op
het gebied van backofficevoorzieningen is
veel minder problematisch. De consolidatie
van datacenters is bijvoorbeeld een goede
ontwikkeling, al moet je ook daar oppassen dat je niet te veel de nadruk legt op
schaalvoordelen. Want daarmee beperk
je de flexibiliteit en mogelijkheden voor
innovatie.”
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Conversations for a Smarter Planet: 21 in a Series

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

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

IBM, het IBM logo, ibm.com, Smarter Planet en het planeeticoon zijn internationaal geregistreerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. Andere product- of servicenamen kunnen handels- of servicemerken van
IBM of anderen zijn. Een actuele lijst van IBM handelsmerken is op internet beschikbaar op dit adres: “Copyright and trademark information” op www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. © International Business Machines Corporation 2012.
Alle rechten voorbehouden.
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SSecurrity
ty
ty
V e r h o e f

Security
is de achilleshiel
S

traatverlichting, bruggen, tunnels,
sluizen, treinen, auto’s, waterzuiveringen, energiecentrales, chemische
fabrieken, olie- en gaspijpleidingen en
meen dat ze
n met IT-intenomatisering of
zijn de kernbe-

el veel mechache elementen
n. Vanuit de
automatisering
e komen meer
ministratieve en
liggen in elkaars

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

verlengde.
Door deze co-existentie ontstaat een
nieuwe uitdaging: security voor industriële automatisering. Software is zowel
de hedendaagse smeerolie als het zand
in de raderen van de moderne infrastructuur. En daarmee is security de achilleshiel geworden. Zo schalde deze zomer in
een Iraanse nucleaire opwerkingsfabriek
midden in de nacht op vol volume AC/DC’s
‘Thunderstruck’ uit de computers als gevolg
van een cyberaanval, aldus media die
zich beroepen op e-mails van het Iraanse
Atoomagentschap.
Minder leuk wordt het als hackers de
waterzuivering in Illinois binnen dringen
en net zolang de waterpomp aan- en uitzetten tot die doorbrandt. De hackers schijnen via de database wachtwoorden te hebben achterhaald om vervolgens in te loggen
op het besturingssysteem van de waterzuivering. Administratieve en industriële
automatisering in elkaars verlengde leiden
tot ongewenste neveneffecten. Dichter bij
huis liet EenVandaag zien hoe eenvoudig
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het is om de rioleringspompen en gemalen van de gemeente Veere via internet te
bedienen.
Het echte probleem: de mensen die
‘ervan zíjn’ maar het niet bevatten. Overheden zijn (on)bewust onbekwaam op het
gebied van informatiebeveiliging en in het
bijzonder de beveiliging van infrastructuur.
Ja, er worden allerlei initiatieven genomen. Eigen securityclubje eerst. Maar dat
gaat niet helpen. De gemeente Veere heeft
een wachtwoord laten wijzigen. Volgend
onderwerp.
Ik zie het liever anders: de gemeente Veere ís er helemaal niet meer van,
die neemt een dienst af bij de centrale
bedrijfsvoering. Die snappen het wel en
zorgen dat de secundaire processen gewoon
op orde zijn. Net zoals de gemeente Veere
niet meer buiten de deur mag bankieren
omdat ze 3 miljoen euro bij het faillerende
Icesave had staan, mag de gemeente Veere
ook niet meer over de IT-infra gaan omdat
ze niets van IT-security begrijpt.
Het moet dus fundamenteel anders,
want er is natuurlijk helemaal geen centrale bedrijfsvoering. Nederland moet af
van het Thorbecke-principe als het gaat om
dergelijke vormen van ondersteuning. Die
zijn te complex geworden om er even bij te
doen. Bundel kennis, concentreer doorzettingsmacht en draag mandaat over. En
hevel het geld over dat nu op vele plekken
ineffectief besteed wordt.
Zo raar is dat niet. Regelt elk bankfiliaal de eigen security? Knutselt elke supermarkt de eigen kassasystemen in elkaar?
Modificeert de garagehouder eigenhandig
de 100 miljoen regels code in uw nieuwe
auto? Dat bedoel ik: het is te complex
geworden om lokaal af te laten handelen.
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1 • Kies object

DIY

*

*Do It Yourself

Zoek foto’s via sites als Flickr, Instagram of sites van het gekozen object.

2 • Vind publieke toegang met je browser

Eenvoudig zoeken levert al snel een inlogscherm op - daar moet je zijn.
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roltrap-hack
Tweede Kamer

3 • Kraak het wachtwoord

Wachtwoorden, gewoon via de Webstore! (Maar
wellicht werkt Admin voor zowel naam als
wachtwoord ook wel gewoon)

4 • Het SCADA-Scherm!
Programmeer
de roltrap naar
believen
Eenmaal aangekomen in het
beheermenu van het object wijzen de
knoppen zich vanzelf met een beetje
gevoel voor afkortingen.
nb. Houd rekening met de maximum
snelheid i.v.m. ongelukken.
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De bestuurder weet
Industriële automatisering is doorgedrongen tot de
bestuurskamer, maar de bestuurder is zich nog niet bewust van
de problemen die meeliften met de ICT. Door een fout of lek in
een aansturingssysteem in een zwembad of bijvoorbeeld een
verkeersinstallatie kan zomaar een gevaarlijke situatie ontstaan
waarvoor diezelfde bestuurder verantwoordelijk wordt gehouden.

A

ls een hacker bij toeval een zwakheid in een systeem van het
zwembad in de gemeente Stichtse Vecht ontdekt, is niet meteen
duidelijk welke mogelijke gevolgen het softwarelek heeft. De hacker blijkt
de temperatuur, de waterpompen en mogelijk ook de chloortoevoer te
kunnen regelen. Genoeg knoppen waar hij aan kan draaien om de bezoekers uit het bad te jagen of zelfs in gevaar te brengen. De gemeente is als
eigenaar verantwoordelijk, maar is zich van die verantwoordelijkheid niet
bewust en reageert verbaasd als ze hierop door media wordt aangesproken.

Door
Beeld/Illustratie Blinkerd

Technologie is onopvallend een essentieel onderdeel van het zwembad
geworden. Het aansturen van processen als verwarming en het toevoegen
van chemicaliën gebeurt steeds vaker geautomatiseerd. De fabrikant wil op
afstand ondersteuning kunnen bieden, waardoor eventuele problemen zonder een monteur ter plaatse te verhelpen zijn. En ook voor het personeel
van het zwembad is het handig. De beheerder kan vanuit de luie stoel via
internet zien hoe alles draait. Maar met een in wezen simpele technologie
als klimaatregeling komt dan opeens ook een stuk beheersoftware mee, en
daarmee ook mogelijke ICT-problemen. Een dergelijk aansturingssysteem,
met gebruiksvriendelijke schermen en een eenvoudige aansturing, wordt
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) genoemd. Veelal levert
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nergens van
de leverancier het SCADA-systeem als onderdeel van de totaaloplossing.
ICT-beveiliging is echter geen corebusiness voor bijvoorbeeld een leverancier van een klimaatoplossing.
Het valt overigens enigszins te begrijpen dat de systemen tekortschieten in beveiliging. Veel industriële processen worden al langer op afstand,
softwarematig aangestuurd, maar tot voor kort werd daar vaak nog voor
ingebeld via een modem. Tegenwoordig echter wordt voor het aansturen
van SCADA-systemen steeds vaker de telefoonaansluiting ingewisseld voor
een verbinding via internet. En dat is een andere wereld, waarin het voor
hackers loont om geautomatiseerd hele reeksen internetadressen te scannen, op zoek naar hackbare systemen. Dan blijkt de beveiliging tekort te
schieten omdat de technici van de leverancier geen ICT’ers zijn maar specialisten in verwarmingstechniek of pompinstallaties. Dat het de leveranciers ontbreekt aan het bewustzijn dat internet een heel ander speelveld
is en dat aansturing via internet stringentere beveiligingseisen met zich
meebrengt, mag blijken uit de basale fouten die gemaakt worden. Regelmatig komen we systemen tegen waarop kan worden ingelogd met het
standaardwachtwoord ‘admin’ en met de gebruiker ‘admin’. Of nog gekker:
installaties waar gewoon vergeten is een wachtwoord in te schakelen.
Warmetruiendag
Soms leidt dit soort fouten tot ronduit geestige situaties. Zoals op een
universiteit die printers gebruikt die zelf tijdig toners bestellen. Nadat een
hacker had ingelogd, stond naast iedere printer opeens een kleine voorraad van drie toners.
Een kledingbedrijf in de Randstad beheert een eigen parkeerterrein en
kan op afstand de slagboom bedienen die toegang geeft tot het terrein.
Een hacker, die gratis wil parkeren, opent de slagboom vanuit zijn auto
met een iPhone. De bewaker valt niets vreemds op omdat de parkeerplaats
ook met een toegangspas geopend kan worden.
Een hacker in Duitsland vindt dat zijn medeburgers meer aan lichaamsbeweging moeten doen en zet bij een bedrijf alle liften in storing zodat
iedereen gedwongen wordt de trap te nemen. Om ‘warmetruiendag’ kracht
bij te zetten schakelt een grapjas bij een Nederlandse onderneming de ver-
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Regelmatig komen we systemen tegen
waarop kan worden ingelogd met het standaardwachtwoord ‘admin’ en met de gebruiker ‘admin’. Of nog gekker: installaties waar
gewoon vergeten is een wachtwoord in te
schakelen.
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Vijf stappen om de
ergste ellende te
voorkomen
Toen vorig jaar de beveiligingsproblemen met
websites bij overheden aan de oppervlakte
kwamen, bleek dat veel problemen redelijk
eenvoudig te voorkomen zijn. Het zijn vaak
eenvoudige stappen die ervoor zorgen dat een
hacker of aanvaller veel minder kans heeft om
misbruik te maken. Een gerichte aanval wordt
niet voorkomen, maar de lat wordt wel hoger
gelegd. Een paar tips voor bestuurders:
• Zorg ervoor dat u weet welke SCADA-systemen er binnen uw organisatie zijn. Niets is
vervelender dan problemen die opdoemen bij
systemen waarvan u het bestaan niet eens
wist.
• Zorg ervoor dat de configuratie zo is ingeregeld dat met goede wachtwoorden wordt
gewerkt die regelmatig worden veranderd.
Laat ook andere instellingen controleren op
beveiliging.
• Koppel alleen die systemen aan internet
waarbij dat echt noodzakelijk is. Als een
systeem niet op afstand te benaderen is of
alleen op het moment dat een verbinding
echt noodzakelijk is, wordt het uitvoeren van
een succesvolle aanval veel moeilijker.
• Bij systemen die wel aan internet gekoppeld moeten zijn, is het verstandig voor een
aanvullende beveiliging te zorgen, bijvoorbeeld een versleutelde VPN-verbinding.
• Beveilig systemen maximaal en laat de
beveiliging ook testen. Wees niet bang om
leveranciers op tekortkomingen te wijzen en
eis verbeteringen als dat nodig is. Werk daarbij samen met de leverancier.
• Zorg voor continue bewaking van gevoelige
systemen. Dat is helaas nog niet standaard.
Veel aanvallen zijn echter heel goed te
ontdekken als systemen continu gemonitord
worden.

warming rond middernacht uit. De volgende ochtend duurt het uren voor
het pand weer een beetje behaaglijk is. Geestige voorbeelden die echter
een groter probleem laten zien: onbevoegden kunnen ver gaan in het verstoren van de dagelijkse operatie zonder dat daar veel technische kennis
voor nodig is.
Fouten in de configuraties, het gebruik van standaardwachtwoorden
of gaten in de software maken het voor aanvallers mogelijk om geautomatiseerd op zoek te gaan naar zwakke systemen. Op internet zijn er zelfs
zoekmachines waarmee je wereldwijd dergelijke lekken kunt opsporen en
toegankelijk kunt maken, zoals Shodan, dat eenvoudig fouten in industriële systemen blootlegt. Dat kan variëren van routers, Voice-over-IPtelefoontoestellen en installaties voor videoconferencing of webcams tot
windmolens, koelkasten, klimaatbeheerssystemen, slagbomen, liften in
gebouwen en het bekende voorbeeld van de gemalen en rioleringspompen
in Veere. Wie een beetje zoekt, kan leuke voorbeelden vinden. Een ‘hacker’
meldde tientallen voorbeelden die hij via Shodan had gevonden bij het
National Cyber Security Center.
Het beheer van geautomatiseerde systemen gebeurt vaak via uniforme
standaarden of merkspecifieke standaarden. Kwaadwillenden kunnen daardoor het beheer overnemen, maar bijvoorbeeld ook een continue monitoring uitvoeren met systemen waarop is ingebroken. Hedendaagse bewakingscamera’s, bijvoorbeeld, leveren haarscherpe beelden van uitstekende
kwaliteit. Er zijn gevallen bekend waarbij internetcriminelen via bewakingscamera’s persoonsgegevens en nummers van creditcards op een hotelbalie konden aflezen. En omdat internet niet aan landsgrenzen gebonden
is, is het prima mogelijk om vanuit de luie stoel in Nederland een systeem
in Brazilië te benaderen, of omgekeerd.
Celdeuren
Maar een beetje programmeur gaat verder dan te vertrouwen op een
zoekmachine en zoekt zelf naar lekken om ze in een later stadium te misbruiken. Vorig jaar ontstond er onrust in een Amerikaanse gevangenis toen
op een avond alle celdeuren van de afdeling ter dood veroordeelden opengingen. Uit onderzoek bleek dat de bewakingscomputer ook gebruikt werd
door de bewakers om tijdens stille uren op het web te surfen. Daarmee was
ook een virus binnengehaald waarmee een hacker toegang kon krijgen tot
het systeem. In deze gevangenis begrijpen de bestuurders inmiddels dat
cruciale systemen voor het beheren van deuren niet op een netwerk thuishoren dat met internet verbonden is.
Met kennis van een SCADA-systeem kunnen heel gericht aanvallen
worden uitgevoerd. Dat dit geen theorie is, bleek wel toen in 2010 een
kwaadaardig virus werd ontdekt met de naam Stuxnet. De worm bleek
uit zeer geavanceerde programmatuur te bestaan, die zich richt op aansturingssoftware van Siemens. Na ontdekking werd duidelijk dat er zo’n
30.000 Iraanse computers waren geïnfecteerd. Uit onderzoek werd bovendien duidelijk dat de malware was gericht op zeer specifieke systemen,
zoals ultracentrifuges voor het opwerken van uranium. Toen Iran erkende
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dat er centrifuges waren
getroffen, werd duidelijk dat er sprake was
van een doelgerichte
aanval. Later zou de New
York Times, op basis van
bronnen bij het Amerikaanse leger, onthullen dat
de VS en Israël het virus
speciaal hadden ontwikkeld voor een aanval op de
Iraanse atoominstallatie. Het
bedrijf Siemens wordt ervan
verdacht de kennis over de
werking van de systemen te
hebben geleverd, maar dat is
nooit bevestigd.
Ontregelen
Stuxnet is niet het enige
virus dat op sabotage van nationale belangen mikt. En vooral Iran lijkt een populair doelwit. Kenmerkend is iedere keer de complexiteit en geraffineerdheid van de systemen.
Een aanval op SCADA-systemen is daarbij een logische keuze, want daar
valt de dagelijkse operatie van organisaties of zelfs het functioneren van
een samenleving behoorlijk mee te ontregelen. De impact van een aanval
is groot zonder dat er ooit grondtroepen hoeven te worden ingezet. De
kwetsbare plekken zijn heel zichtbaar. Sinds de uitzending van EenVandaag over de pompen en gemalen bij Veere is duidelijk dat het gebruik
van industriële ICT kwetsbaarheden met zich meebrengt waarvan we ons
eerder nauwelijks bewust waren. Kwetsbaarheden die ook gelden voor
bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties, verkeerssystemen, aansturing van
logistieke processen of het platleggen van kantoorautomatiseringssystemen. Sinds de uitbraak van het Dorifel-virus bij bedrijven en overheden is
ook duidelijk hoe relatief eenvoudig onbevoegden software bij bijvoorbeeld
gemeenten kunnen installeren.

Op internet zijn er zoekmachines
waarmee je wereldwijd dergelijke lekken
kunt opsporen en toegankelijk kunt maken,
zoals Shodan, dat eenvoudig fouten in
industriële systemen blootlegt.

Bestuurders hebben de lastige taak de risico’s te onderkennen van
systemen waarvan zij soms niet eens weten dat die in de organisatie zijn
geïntroduceerd. Op het moment dat het verkeerd gaat, worden zij echter
wel aangesproken op hun verantwoordelijkheden, of het nu gaat over de
klimaatcontrole in een zwembad of over de afwateringspompen die er voor
moeten zorgen dat de bewoners van hun gemeente droge voeten houden.
Om te beginnen moet er een kloppende inventarisatie zijn van wat er
aan software gebruikt wordt en hoe die functioneert in de totale omgeving. Een functioneel beveiligingsplan is een absolute voorwaarde. Zoals de
Onderzoeksraad voor Veiligheid al concludeerde in haar Diginotar-rapport,
is het noodzakelijk dat er in de bestuurskamer evenveel kennis van ICT en
ICT-beveiliging is als van financiën.
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Mastercourse

Security voor Bestuurders
U bent bestuurder, beslisser of professional bij departement,
uitvoeringsorganisatie of gemeente.
En u wilt veiligheid voor alles!
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid constateerde in zijn rapport ‘Het
DigiNotarincident’ een gebrekkig zicht op de risico’s bij bestuurders en ambtelijk
opdrachtgevers. Zij dienen meer kennis te hebben op het gebied van digitale risico’s en
de preventieve maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden.

27 november

Wat is cybersecurity?
Wat zijn de bedreigingen, wat brengt de
toekomst, welke expertisecentra zijn er?
Master: Wouter Stol, hoogleraar Cybersafety
aan de Open Universiteit en de Politieacademie

De iBestuur academie pakt de handschoen op met de mastercourse
‘Security voor Bestuurders’.

4 december

Vier avonden, vier masters, vier cases en Arre Zuurmond.

Hoe organiseert u cybersecurity als het gaat
om mensen, processen en cultuur?
Master: Marcel Spruit is lector Cyber Security &
Safety aan de Haagse Hogeschool

Elke avond start met een inleiding van een toonaangevende master.
Daarna wordt onder leiding van Arre Zuurmond een concrete casus
besproken. U discussieert met de andere deelnemers over hoe de
ervaringen uit de case doorvertaald kunnen worden naar uw eigen
organisatie en projecten.
Van 17.00u tot 20.00u, met halverwege een klein buffet en borrel na.
Locatie: Markiezinzaal bij HEC / ROI, Herengracht 23, Den Haag
(5 min lopen van Den Haag CS)
Inschrijven en meer informatie (onder andere over de casussen) op www.ibestuur.nl.

De organisatie

11 december

Goed voorbereid
Hoe toetst u de weerbaarheid, ook in
ketensamenwerking?
Master: Ronald Prins, directeur Fox-IT en
cybersecurity expert.

18 december
iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie
van PBLQ/ HEC. Kennispartner: ICT ~Office.

Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse (4 bijeenkomsten) bedragen 1150 euro. Bij
voorinschrijving vóór 1 november : 1050 euro. Deelname is vrijgesteld van BTW.
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The golden hour
Do’s and dont’s als het toch mis gaat. Wanneer bel ik de minister?
Master: Dennis de Hoog, senior onderzoekeradviseur COT, Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement
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Regeerakkoord
ook zo benieuwd naar de fundamentele
keuzes? Voor veel noodzakelijke veranderingen in onze verzorgingsstaat is gericht
ingrijpen in complexe systemen nodig.
Verschillende commissies verdiepten zich
atschappelijke vraaget roer oud-politici
uit ‘good old boys
ren over de gewenste
mmigen komen met
n. Maar vaak zitten ze
de paradigma’s.

Marijke van Hees
Wethouder in Enschede en
voorzitter van Stedenlink

Op het gebied van het innovatievermogen van de maatschappij met inzet
van ICT is er behoefte aan creatieve,
gedurfde, verfrissende ideeën. Fundamenteel is de vraag welk recht op informatie
elke burger heeft, welke zeggenschap
over persoonlijke informatie en welke
verantwoordelijkheid voor het verstrekken van informatie. Gebruik van moderne
social media en hierop geënte toepassingen in de primaire processen van
de overheid kan veel nieuwe informatie opleveren én een besparing aan de
kant van publieke en private instituties.
Werkpleinen kunnen de competenties
van werkzoekenden vinden in bronnen
die de personen in kwestie zelf bijhouden. Kinderen en hun ouders/begeleiders
gaan van jongs af aan een eigen portfolio
vullen, waarin zij de leerroute en later de
werkervaring bijhouden. Sommigen spreken in dit verband van een ‘kanteling’
van het informatievraagstuk van professionele organisaties, waarbij de burger zelf
de informatiepositie bepaalt.
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oefte aan een visie
ijven en burgers
samen gaan werken in deze informatiemaatschappij. Hoe moeten die relaties
eruitzien en welke rol spelen verschillende verantwoordelijken voor het verstrekken van informatie die over vijf jaar de
basis vormt voor de dienstverlening in de
zorg, het onderwijs en de arbeidsmarkt?
Voor bedrijven werken brancheorganisaties en overheden aan de invoering van
het digitale ondernemingsdossier. Durft
een nieuw kabinet het recht op informatie te herinrichten naar eigenaarschap
van gegevens als fundamenteel recht van
elke burger/rechtspersoon? En welke
verplichtingen vloeien daar voor burgers/
rechtspersonen en dienstverleners uit
voort? Wie draagt zorg voor interoperabiliteit van platformen, vertrouwensmodellen en beveiliging van informatie?
Deze kwestie fundamenteel aanpakken zal een grote impuls geven aan het
innovatief vermogen van onze samenleving. De implementatie vraagt om een
slimme strategie, op basis van menselijke
vertrouwensrelaties en goede waarborgen voor veiligheid en privacy. Bestaande
vaak lokale en regionale netwerken zullen daarbij een sleutelrol vervullen. Deze
natuurlijke schaal van samenwerken is
verder te verknopen als we op nationaal
en Europees niveau kiezen voor standaardisatie en interoperabiliteit. Bent u ook
zo benieuwd wat we hierover gaan lezen
in het regeerakkoord?

31
25-09-2012 10:53:32

Modernisering GBA
in stroomversnelling
Unieke samenwerking wetgever, gebruikers en de leverancier

Op dit moment worden grote stappen
gezet in de invoering van de mGBA. Twintig
kwartiermakergemeenten van PinkRoccade
werken samen aan een moderne Burgerzakenoplossing en delen best practices,
dankzij een unieke samenwerking tussen
wetgever, gebruikers en de leverancier. De
gebruikersvereniging van PinkRoccade Local
Government speelt hierin een belangrijke
faciliterende rol.

D

e GBA vormt een cruciale basis voor de dienstverlening
door de overheid. Het is van belang dat de overheid
weet wie de inwoners zijn, waar ze wonen en wat ze doen. Daarvoor is het van belang dat ze gebruikmaken van de juiste gegevens van de juiste persoon, en dat dit geautomatiseerd gaat.
Dankzij de modernisering GBA (mGBA) gaan burgers uiteindelijk
profiteren van een betere dienstverlening.
Door een unieke samenwerking tussen wetgever, gemeenten
en leverancier is ondertussen een goede basis gelegd voor de
uiteindelijke invoering van de mGBA tot 2016. De samenwerking
richt zich vooral op tijdig elkaar informeren, samen de oplossingen bespreken, gezamenlijk de gemeente de voordelen en tussenresultaten laten zien en elkaar faciliteren in de ontwikkeling.
Zo heeft het platform Burgerzaken van de gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government ondertussen een aantal
belangrijke stappen gezet. Twintig kwartiermakergemeenten,

verdeeld over de zeven regio’s van de vereniging, zijn actief met
de invoering van de mGBA. Deze twintig kwartiermakergemeenten gaan vervolgens 180 andere gemeenten helpen met hun
leerervaringen en best practices. Ook dat gebeurt regionaal.
Uitwisseling van personeel om de pieken op te vangen of deskundigheid uit te wisselen is onderdeel hiervan.
Co-creatie
“Zij gaan innoveren en samen met PinkRoccade bedenken
zij hoe de oplossing eruit moet gaan zien. Co-creatie samen met
wetgever, gebruikers en ICT-deskundigen. De meest moderne
technologie en de pragmatische kennis van gebruik gaan hier
samen. Binnen de regio’s wordt vervolgens die kennis gedeeld
met de andere leden, zodat de lijnen kort zijn”, aldus de voorzitter van de Gebruikersvereniging (GV PRLG) Jos Heijmans, burgemeester van Weert.
Mat Keijers, eindverantwoordelijk voor de mGBA binnen
PinkRoccade, bevestigt de unieke samenwerking: “Het resultaat
is een zeer moderne oplossing die afgestemd is op de werkwijze
van de klanten en maximaal gebruikmaakt van de mogelijkheden van technologie. Betere en snellere dienstverlening wordt
daardoor een feit. Efficiencywinst van 30 procent is ons streven.
En dat past binnen de bezuinigingsuitdagingen die de gemeentelijke overheid heeft. De burger neemt steeds meer het werk
van de ambtenaar over en vindt dat ook nog leuk.” Sterker nog,
de burger wil niet anders en is dat al gewend met bijvoorbeeld
reizen boeken of betalen bij de bank.
“Dat de leverancier, de gebruikers en de wetgever bij elkaar
om de tafel zitten, is uniek”, aldus Mat Keijers. “Niet eerder zat
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p a r t n e r

P i n k R o c c a d e

Heijmans: “Het is belangrijk om
als gemeente invloed te hebben
op wat een leverancier maakt.”

samen met 200 gemeenten en met onze leverancier PinkRoccade. Waarmee ik niet wil zeggen dat we onze oren laten hangen
naar de leverancier, we blijven kritisch, met een open mind.
We zijn ons er echter van bewust dat het belangrijk is om als
gemeente invloed te hebben op wat een leverancier maakt, en
dat hij continuïteit biedt. We hebben weliswaar andere doelstellingen, maar je kunt door samenwerking die doelen op een
slimme manier combineren.”

Jos Heijmans, burgemeester van Weert.

een ministerie zo transparant met leveranciers aan tafel. Na
elf jaar praten gebeurt er echt wat.” Hij verklaart dit mede uit
meer ondernemerschap bij alle partijen en het openstaan voor
samenwerking. “Het nieuwe management bij de GV en PinkRoccade Local Government heeft elkaar gevonden in deze unieke
samenwerking.” Dit leidt tot een versnelling en mooie innovaties in de oplossing.
De nieuwe voorzitter van de GV aan het woord. “Wat ik bij
mijn aantreden merkte, was dat we als gebruikersvereniging
vooral achter de feiten aan liepen. We gingen achteraf zaken
repareren. Wij willen echter aan de voorkant invloed hebben,
zoals het ook bij een onderwerp als veiligheid gebeurt.”
Dit betekent onder meer een actieve opstelling binnen de
VNG en overleg met KING over het digitaal beleid dat Den Haag
formuleert. Jos Heijmans: “Zo voorkomen we problemen bij de
invoering. Dat doen we niet als individuele gemeenten, maar
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Participeren
Heijmans werkt vanuit een uitgesproken visie op de relatie
overheid en ICT: “Ik ben ervan overtuigd dat ICT bij bestuurders
op lokaal, regionaal en rijksniveau nog steeds een ondergeschoven kindje is. Veel gemeenten weten niet eens wie de portefeuillehouder ICT is en als die wel bekend is, weet die niet precies wat
het inhoudt. De politiek loopt achter op de ontwikkelingen. We
moeten een stapje harder lopen.”
Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Heijmans en
Keijers roepen gemeenten dan ook op gebruik te maken van de
mogelijkheden tot samenwerken en kennis delen: “Wij zouden
de gemeenten die lid zijn van de gebruikersvereniging adviseren
om te participeren in het gebruikersplatform. Zo blijven ze op de
hoogte van alles wat daar gebeurt. Daar komen de professionals
bij elkaar die bespreken hoe we zo slim en efficiënt mogelijk de
mGBA kunnen invoeren. Aan bestuurders zou ik willen adviseren
om eveneens te volgen wat daar gebeurt. Laat je stem horen,
participeer en leer van elkaar. Het is aan de bestuurders om
ervoor te zorgen dat er echt samengewerkt wordt bij de invoering van de mGBA.”
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iBestuur kladblok
Marieke Vos heeft in het
Kladblok op ibestuur.nl met
uw input aan dit artikel voor
iBestuur magazine gewerkt.
In de marge vindt u enkele vragen en
antwoorden die in de onlinediscussie een
rol speelden. Alle vragen en antwoorden
staan op de website.

Werkt
Werk.nl
wel?

UWV ziet het budget gehalveerd en sluit daarom de komende
twee jaar een groot aantal van haar vestigingen. De meeste
dienstverlening zal UWV WERKbedrijf via haar website Werk.nl
verzorgen. Eén probleem: Werk.nl hapert.
Door Marieke Vos, met inbreng van lezers van iBestuur.nl/kladblok

W

at begon als één van de onderdelen van de dienstverlening van
UWV is door de forse bezuinigingen van in totaal 600 miljoen
euro omgedoopt tot het dominante kanaal Werk.nl. Het overgrote deel van
de werkzoekenden gebruikt deze website. Zij houden er een digitaal dossier bij, krijgen er onlinetips van hun werkcoach en zoeken in de vacaturebank naar een nieuwe baan. Persoonlijke begeleiding zit er voor de
meesten niet meer in: alleen ouderen, langdurig werklozen en mensen met
een arbeidshandicap krijgen nog ‘offlinebegeleiding’ op één van de dertig
vestigingen die UWV WERKbedrijf in 2015 overhoudt.
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Het gebruik van Werk.nl is verplicht: in artikel 32e van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt bepaald dat onder
meer de uitvoering van de Werkloosheidswet uitsluitend plaatsvindt langs
elektronische weg. Tenzij UWV anders beslist, die keuze is dus aan de
uitvoeringsorganisatie. Nadrukkelijk kiezen voor het digitale kanaal is een
trend binnen de overheid, signaleert Aline Klingenberg. Zij is docent bij de
vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op bestuursrechtelijke aspecten voor elektronische
overheidscommunicatie. Zij wijst op de Belastingdienst, die bepaalde dat
ondernemers uitsluitend digitaal aangifte kunnen doen. En in de Bekendmakingswet is vastgelegd dat overheidsbesluiten alleen nog online worden
bekendgemaakt. Ook gemeenten kijken steeds vaker naar een uitbreiding
van hun digitale kanaal, omdat dit in veel gevallen kosteneffectief is, zegt
Annelice Kluin, directeur van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten.
Bovendien vragen burgers en ondernemers om digitale dienstverlening,
omdat het voor veel mensen inmiddels normaal is om hun zaken online te
regelen.

Wolfgang Ebbers
Onderzoeker Novay
Ja, dit zal op veel plekken gebeuren.
[…] Samen met collega Piet Boekhoudt geef ik met grote regelmaat
masterclasses kanaalsturing aan ambtenaren. Velen van hen worstelen met
de vraag welk kanaal het goedkoopst
is en hoe daarop te sturen.

Vraag:
Kiezen andere overheden ook voor online als
dominant kanaal voor dienstverlening?

Toch is dit iets anders dan de keuze van UWV. Gemeenten verwijzen
burgers naar het digitale loket, maar zijn nog steeds goed bereikbaar via
bijvoorbeeld telefoon of balie. De Belastingdienst kiest voor onlinedienstverlening voor een groep (ondernemers) die over het algemeen digitaal
vaardig is. Dat geldt niet voor alle cliënten van UWV. Bovendien zijn die
cliënten afhankelijk van UWV. De
Landelijke Cliëntenraad (LCR) waarschuwde november vorig jaar in een
brief aan de vaste Kamercommissie SZW daarom voor het verplichte
gebruik van Werk.nl. De zorgen van
LCR zijn niet weggenomen, zegt Else
Roetering, ambtelijk secretaris bij
LCR: “We vinden onlinedienstverlening een welkome aanvulling op het
brede pakket van dienstverlening. Met
de nadruk op aanvulling. Mensen die
moeite hebben, moet je via andere
kanalen helpen.”
UWV laat bij monde van woordvoerder Victor de la Vieter weten zich bewust te zijn van de problemen
van sommige werkzoekenden met digitale dienstverlening. Om hen te
ondersteunen zet UWV tot 1 januari 2015 tijdelijk tweehonderd medewerkers Werk en Inkomen en 30 werkcoaches extra in op vestigingen waar de
meeste vraag is. Ook zijn alle vestigingen op dinsdagmiddag open “voor
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In 2015 is de transitie van UWV WERKbedrijf voltooid, zo laat de organisatie zien
in deze tijdlijn. Werk.nl wordt de komende
jaren verbeterd en uitgebreid.
(Illustratie: werk.nl)
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iBestuur kladblok
Vraag:
Stoppen of doorgaan met Werk.nl?

Marc Drees
Recruitment Matters
Werk.nl als vacaturesite en cv-database is een evolutionaire aberratie die eigenlijk allang uitgestorven
had moeten zijn. De missie van een
transparante arbeidsmarkt wordt niet
bereikt door nog een vacaturesite te
bieden op een al overvolle markt van
vacaturesites.

klanten die ondersteuning bij de dienstverlening willen”. Bovendien krijgt
“iedere WW’er na drie maanden een evaluatiegesprek”, zo laat De la Vieter
weten. De keuze voor het digitale kanaal staat echter, ingegeven door de
bezuinigingen.
Werk.nl
Het kost niet veel moeite om op internet kritische geluiden over Werk.nl
te vinden. Ook Roetering van de LCR windt er geen doekjes om: “Werk.nl
is één van onze grote frustraties. Het is werkelijk dramatisch. Ik heb zelf
geprobeerd er een vacature op te plaatsen, dat lukte niet. Om te ontdekken hoe het werkt voor werkzoekenden, heb ik mezelf geregistreerd. De
site is slecht bereikbaar, ik word er regelmatig uitgegooid, het systeem
werkt erg onhandig. Je kunt niet zelf zaken invullen, maar moet kiezen uit lijstjes, waar veel beroepen en opleidingen niet in staan. Ik ken
iemand die Hebreeuws had gestudeerd, dit niet kon invullen en van UWV
hoorde dat ze dan maar iets anders moest kiezen. Terwijl je met DigiD
ondertekent dat je het naar waarheid hebt ingevuld. We horen dit van veel
werkzoekenden. Mensen die naar de computer in de bibliotheek gaan en
dan onverrichterzake teruggaan naar huis, omdat Werk.nl onbereikbaar
is.” Eén van die ervaringsdeskundigen is Marijke van der Meer, gemeenteraadslid in Zoetermeer: “Ik kon bijvoorbeeld de uren die ik werk als
gemeenteraadslid niet invullen en ook mijn opleiding paste niet in het
systeem. Terwijl je wel wat moet invullen, want anders kom je niet verder.” Ze noemt de site te rigide: “Je kunt bijvoorbeeld alleen invullen wat
je hiervoor hebt gedaan, niet wat je zou willen. Ook kun je niet aangeven
dat je bijvoorbeeld minder zou willen verdienen.”

Je kunt eenvoudig de database
vrijgeven. Dat kost misschien
twee uur werk, inclusief pauze
UWV werkt aan het verbeteren van de site, zo laat De la Vieter weten.
Zo werden bij de release van afgelopen juli een aantal instellingen voor
het matchen aangepast. “Daarna is op basis van eigen onderzoek van UWV
gebleken dat de kwaliteit van de matches flink is verbeterd”, stelt hij.
Marc Drees van weblog Recruitment Matters reageert hier op het Kladblok
met verbazing op, omdat bij het zoeken naar passende vacatures ook in
augustus nog steeds eigenaardige resultaten verschijnen. Dit wordt wellicht verholpen bij de release die voor december op de planning staat, met
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daarin een andere methodiek van zoeken en vinden van vacatures en cv’s.
Werkzoekenden kunnen dan bijvoorbeeld invullen in welke regio ze een
baan zoeken. Dat kan nu overigens ook, alleen kloppen de zoekresultaten
niet en worden ook vacatures in andere regio’s getoond.
Sommige criticasters van Werk.nl hebben geen vertrouwen in de verbeteringen. Drees noemt de site zelfs een “evolutionaire aberratie die allang
uitgestorven had moeten zijn”. Drees hekelt de technische problemen: het
feit dat de site slecht bereikbaar is, de slechte matchresultaten. De la Vieter reageerde op het Kladblok dat de ‘uptime’ van de site in juli 98 procent
was. Die bereikbaarheidsproblemen vallen volgens hem mee, maar zowel
Drees als Dirk Goossens (van Sollicity, een bedrijf dat vacatures toegankelijk maakt voor onder meer re-integratiebedrijven) stelt dat dit cijfer een
vertekend beeld geeft: de website is weliswaar ‘in de lucht’, maar onbereikbaar voor verschillende browsers.
Opnieuw beginnen of doorbouwen?
Sommigen opperen om helemaal te stoppen met Werk.nl. Drees schrijft
dat je “beter kunt slopen als het fundament rot is”. Volgens hem kan
Werk.nl verwijzen naar vacaturesites in de markt. Niet iedereen is het
daarmee eens. Goossens stelt dat Werk.nl ‘significant beter is’ in het verzamelen van vacatures en daardoor completer is dan andere vacaturesites.
Van der Meer stelt dat er juist behoefte is aan een vacaturesite voor banen
in de regio, “voor de plaatselijke winkelier, die heus zijn vacature niet
gaat doorgeven aan Volkskrant Banen”. Volgens haar zijn ook werkgevers
gebaat bij een goed werkende vacaturesite, waarop zij gemakkelijk vacatures kunnen plaatsen.
Hoe kan Werk.nl verbeterd worden? Dat was een leidende vraag op het
Kladblok. De bereikbaarheid is een eerste aandachtspunt. UWV ontkent
dat er problemen zijn met die bereikbaarheid, maar gebruikers ervaren dat
anders. Uit een grafiek die Goossens met ons deelde, blijkt dat
Werk.nl behoorlijk wordt belast door crawlers die Werk.nl afspeuren naar
nieuwe vacatures. Dit lijkt eenvoudig op te lossen door de vacatures vrij
te geven. UWV zegde dit tweeënhalf jaar geleden toe, maar realiseerde
dit niet en inmiddels zijn “de omstandigheden veranderd en heeft het
WERKbedrijf de koers drastisch moeten verleggen, met andere focus en
prioriteiten”, zegt De la Vieter. Hij wijst erop dat de Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche werkt aan een standaard om vacatures
uit te wisselen. Als die gereed is, kunnen de vacatures in Werk.nl via die
standaard toegankelijk worden. Volgens Goossens kan het echter een stuk
minder ingewikkeld: “Je kunt met één eenvoudig commando de database
vrijgeven, zodat anderen het lijstje met nieuwe vacatures kunnen gebruiken. Dat kost misschien twee uur werk, inclusief pauze.”

Vraag:
Hoe kan Werk.nl verbeterd worden?

Davied van Berlo
Ambtenaar 2.0
[…] Het is mogelijk dat werkzoekenden elkaar helpen, bijvoorbeeld via
bijeenkomsten of een onlinenetwerksite. Het experiment via Ning is helaas
gestopt. Het idee was goed, maar
het moest op de eigen site worden
gebouwd.
Sebastiaan Winter
Corso
Elke website waar vacatures gepubliceerd worden met als standplaats Nederland moet verplicht een API openstellen richting Werk.nl. Hier gooi je
een mooie ontdubbelaar overheen en
je hebt (bijna) alle vacatures van Nederland overzichtelijk(?) op een rijtje.

Deelnemers aan het Kladblok kwamen met diverse ideeën om Werk.nl
te verbeteren of uit te breiden. Davied van Berlo wijst erop dat al is geëx-
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iBestuur kladblok
Werk.nl verbeteren
In de discussie op het Kladblok
en in aanvullende interviews werden
diverse suggesties gedaan voor componenten die Werk.nl kunnen verbeteren. De belangrijkste:

• Vervang de zoekmachine voor vacatures door een goed werkende zoekmachine
uit de markt, voor betere matchresultaten.
• Organiseer digitale coaching, met videogesprekken en webinars.
• Bouw een platform waarop werkzoekenden elkaar kunnen helpen, bijvoorbeeld
met Ning.
• Verknoop vacaturesites met elkaar, zodat één groot overzicht ontstaat.
• Link naar kenniscentra. Die geven veel praktische informatie over beroepen en
de arbeidsmarkt die nuttig is voor werkzoekenden.
UWV laat in een reactie weten: “Wij staan altijd open voor suggesties. Er is een platform
waarin commerciële partijen meepraten over de vernieuwingen. Wie wil deelnemen, kan
contact opnemen met de centrale ICT-afdeling van UWV.”

perimenteerd met Ning om een onlinenetwerk te bouwen waar werkzoekenden elkaar kunnen helpen. Sebastiaan Winter oppert om alle vacaturesites met elkaar te verknopen, zodat één groot overzicht ontstaat. J.J. de
Jong stelt dat het nu lijkt alsof de interne processen van UWV de inrichting van Werk.nl hebben bepaald. Hij pleit ervoor om de gebruiker centraal
te stellen. Van der Meer vult aan dat de gebruiker zowel baanaanbieder
als baanzoeker is, beiden moeten dus worden betrokken bij het verbeteren
van de site. UWV zegt wel dat ze gebruikers laat meedenken, maar hoe
precies wordt niet duidelijk. De LCR, nota bene opgericht om de belangen
van cliënten in de SUWI-keten te behartigen, merkt er weinig van, zegt
Roetering: “Men heeft bijvoorbeeld in het klanttevredenheidsonderzoek de
vragen aangepast op de digitale dienstverlening, maar dat is niet met ons
of de UWV-cliëntenraden besproken. Ons is verteld dat we de onderzoeken
zullen zien en dat we dan vragen mogen stellen.”
Als een overheid gebruik van het digitale kanaal verplicht stelt, moet
dat kanaal optimaal werken. Bij Werk.nl is dat niet het geval. Dat is extra
schrijnend omdat UWV een afhankelijkheidsrelatie heeft met haar clienten. UWV doet haar best om Werk.nl te verbeteren, zegt De la Vieter:
“We zijn er nog niet, maar we zijn op weg. Een digitaal werkplein is niet
zomaar gebouwd.” Ondertussen moeten werkzoekenden er echter wel mee
werken. En ontstaat er een beeld van een instantie die enerzijds zegt er
hard aan te werken, maar anderzijds sommige problemen ontkent. Zoals
de bereikbaarheid van Werk.nl. Roetering: “UWV zegt dat het uiteindelijk
goed komt en dat we geduld moeten betrachten. Maar ondertussen is het
erg vaag wat er precies gebeurt. Ik snap best dat het lastig is om Werk.nl te
verbeteren. Maar dat UWV problemen bagatelliseert, dat vind ik wel heel
jammer.”
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Cloud Cowboys

de cloud. Dit biedt fantastische nieuwe
mogelijkheden, meer capaciteit en minder
kosten.
Maar zoals op elk onontgonnen ter-

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

g
g
p
ten met slagbomen en is nauwelijks vast
te stellen in welk rechtsgebied data zich
bevinden. Net als de pioniers in nieuwe
werelddelen moeten we ons gaan buigen
over wetgeving, naleving en rechtszekerheid voor burgers en bedrijven.
Maar ook buiten de cloud bestaat het
probleem van jurisdictie. Landen proberen
altijd hun eigen rechtsgebied een beetje
uit te breiden en hun wetten van toepassing te laten zijn op het grondgebied van
andere landen, de zogeheten extraterritoriale werking van wetten.
Zo gaat de VS uit van het principe dat
Amerikaanse jurisdictie zich niet alleen
uitstrekt tot bedrijven en organisaties die
zich fysiek op Amerikaans grondgebied
bevinden, maar ook alle gerelateerde activiteiten van die bedrijven of organisaties
wereldwijd. Zo kan het bijvoorbeeld dat
het bedrijf dat de Nederlandse paspoorten maakt, via het hoofdkantoor in de
VS ineens onder Amerikaanse jurisdictie
blijkt te vallen. Met als gevolg dat de VS
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beeld de Patriot Act
verschaffen tot de
Nederlandse burgers.
Of dat banken en verzekeraars die in de
VS actief zijn, verplicht kunnen worden
hun in Europa opgeslagen persoonsgegevens te overhandigen aan de Amerikaanse
belastingdienst. Tegelijkertijd verbiedt de
Europese privacywetgeving dat persoonsgegevens worden verstrekt aan landen
buiten de EU. Hier is dus een botsing van
jurisdicties. In principe kan deze botsing
zich voordoen met alle niet-EU-landen.
Maar in de praktijk is het probleem het
grootst met de VS, vanwege het geopolitieke gewicht en omdat er simpelweg heel
erg veel bedrijven een vestiging in de VS
hebben. Het valt echter te verwachten dat
dit probleem zich ook gaat voordoen met
opkomende economische machten, zoals
China.
De Europese Commissie en de Europese
regeringen zijn opvallend tam tegenover
het Amerikaanse ‘datagraaien’ en staan
eigenlijk toe dat de eigen Europese wetten het onderspit delven. Feitelijk wordt
de Amerikaanse wet toegepast binnen
Europa. In Nederland heeft de minister in
reactie op Kamervragen erkend dat er een
probleem is en gezegd dat hij met de VS
gaat praten. Sindsdien is het stil. Zo laten
de Europese Commissie en regeringen hun
burgers in de kou staan, en laten ze toe
dat de eigen Europese wetgeving wordt
uitgehold.
Het wordt tijd voor een zelfbewust
Europa dat de belangen van de eigen burgers en bedrijven beschermt tegen de sluipende uitbreiding van de jurisdictie van
andere landen. De Europese wolkenridders
mogen in het Wilde Westen tegenover de
Cloud Cowboys best een beetje met hun
spierballen rollen.
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Hergebruik open data
vergt integrale aanpak
De beschikbare hoeveelheid open data is inmiddels aanzienlijk. Maar potentiële
hergebruikers happen nog nauwelijks toe. Een geïntegreerde aanpak met
maatschappelijke thema’s en betere garanties moet uitkomst bieden.
Door Freek Blankena

E

urocommissaris Neelie Kroes
bracht de boodschap vorig jaar
met veel tamtam: 140 miljard euro aan
extra directe en indirecte economische
voordelen is er in Europa te realiseren
als overheden toegang geven tot de
grote berg data waarover ze beschikken. Maar ondanks diverse lokale en
nationale initiatieven op het gebied
van open data in Nederland liggen de
verdienmodellen nog niet voor het
oprapen en blijven de ‘killer-apps’
vooralsnog uit. Als meest succesvolle
voorbeeld wordt vaak verwezen naar
Buienradar, maar dat initiatief ontstond al op een moment dat de term
‘open data’ nog niet bestond.
Dat er meer zou moeten gebeuren

met de beschikbare data vindt ook het
platform ECP, dat in november 2011
het Platform Open Data oprichtte. Doel
is het hergebruik van overheidsdata te
bevorderen door te kijken wat ervoor
nodig is om de potentiële hergebruikers ertoe te brengen een verdienmodel te baseren op dergelijke gegevens.
Na driekwart jaar ziet voorzitter John
Post van het Platform Open Data de
belangstelling gestaag toenemen.
Tientallen leden uit het ECP-netwerk
melden zich met regelmaat voor de
bijeenkomsten over open data. “Wat ik
merk is dat het enthousiasmerende van
het platform wel slaagt, maar niet dat
iedereen zich nu meteen stort op de
applicaties. Men voorziet toch complicaties van het gebruik van datasets. Ik

zie de deelnemers goed kijken naar de
mogelijkheden en de struikelblokken,
zonder meteen allerlei beren op de weg
te zien.”
Struikelblokken
Die struikelblokken zijn er nog wel
degelijk, ziet Post. Naast de onbekendheid met het fenomeen en het
wantrouwen tegen ‘hacker-achtige’
oplossingen is er bijvoorbeeld de
kostenfactor. “Er is veel onduidelijkheid over de kosten. De verschillende
overheden schermen met verschillende
kostenstructuren. De een noemt het
licentiekosten, een ander onderhoudskosten, een derde eenmalige kosten.
Wat betekent dat op langere termijn?”
Wat er tot dusver met open data
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Platform voor de Informatiesamenleving

Door ‘verstrekkingskosten’ zijn open data niet per definitie grattiss.
is gerealiseerd, komt vooral voort
uit app-wedstrijden, waarin actieve
ontwikkelaars ‘leuke’ mobiele apps bouwen, zoals HogeNood (een mobiele app
wen
met een overzicht van openbare toiletten) en Vistory (historische beelden
tijdens een stadwandeling). Post vindt
dergelijke wedstrijden een goede stimulans om nieuwe initiatieven te bevorderen, “maar dan moet er daarna ook
doorgepakt worden.” En daarmee komt
hij op de belangrijkste voorwaarde voor
succes met open data. “Wil je een succes maken van open data, dan moet
je eigenlijk een geïntegreerde aanpak
volgen. Dat betekent dat je aanbieders
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en vragers aan elkaaar moet koppelen
onder bepaalde ondeerwerpen. Dat kan
door een sectorale aanpak of via onderwerpen als krimpreg
krimpregio
gio’ss of de leegstand
van kantoorgebouwen. Dus een geïntegreerde aanpak in plaats van je alleen
maar richten op de gebruikers.”
Integraal
Over die geïntegreerde aanpak is
Post ook in gesprek met Paul Suijkerbuijk, projectleider van de portal data.
overheid.nl, de verzamelbak van open
datasets van de overheid. Voor Suijkerbuijk zijn Posts overwegingen herkenbaar. “De knop waarop we tot nu toe

hebben gedrukt,, is data
beschikbaar maken en vervolgens app-ontw
wikkelaars
mobiliseren om meet die data
iets te gaan doen. Wat je dan
logischerwijze kuntt verwachten is dat zo’n ontw
wikkelaar
bijvoorbeeld de wateerhoogten
van Rijkswaterstaat p
pakt en
daar keurig een app vvan maakt.
Maar die ontwikkelaar redeneert
nog helemaal niet vanu
uit het
perspectief van de probleemeigenaar, van een vraagsttuk. En dat
is eigenlijk wel een
n omissie
geweest in wat we
w tot nu
toe hebben kunnen doen
met elkaar.” Samen
met het Plattform Open
Data wil hij daarom
boven tafel k
krijgen wat
de feitelijke maatschapm
pelijke problemen en de
bijbehorende probleemeip
genaren zijn die met open
data zijn te helpen. “Die
partijen willen we opzzoeken en
hett vraaagstuk laten definiëreen en met
he
data-eigenaren en ontwikkellaars in
een driehoek bij elkaar breng
gen.” Probleemeigenaren zoeken immeers niet uit
zichzelf naar open data.

Foto: Stockfresh/Blinkerd
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Suijkerbuijk denkt dat open data in
de toekomst vooral zullen meehelpen
maatschappelijke vraagstukken op te
lossen, ook al spelen die gegevens soms
maar een kleine rol. Maar echte voorbeelden zijn dan wel nodig. “We gaan
aan de slag met een paar voorbeelden.
Een heel eenvoudig probleem zie je in
het verkeer. Langs de snelweg staat
‘situatie gewijzigd, navigatie uit’. Waar
we naartoe willen is dat er staat: ‘situatie gewijzigd, navigatie aan’. Dat moet
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kunnen. Een A2 die door een nieuwe
tunnel gaat is geen verrassing, behalve
kennelijk voor het navigatiesysteem.
In die keten van informatievoorziening
naar dat kastje toe zitten barrières.”
Onredelijk
Over dergelijke barrières in de informatievoorziening heeft Edwin Rijkaart,
medeoprichter van Buienradar (en nu
nog zijdelings betrokken bij deze site),
wel een mening. De kosten – een factor
die Post ook noemt – blijven in die
informatieketen toch een belangrijke
rol spelen en de interessante gegevens blijven te duur. “Er zijn allerlei
niet-spannende data, die leuk zijn
voor eenmalig gebruik. De afnemer die
een app bouwt, wil over het algemeen

tussen de 6000 en 8000 euro per jaar
kwijt en hetzelfde geldt voor radarinformatie. Dat staat in geen verhouding
tot wat het echt kost. En al vraag je
er maar 1000 euro voor; het is toch
een drempel voor bijvoorbeeld studenten die apps in elkaar draaien. Voor
Buienradar is dat nu allemaal niet zo’n
probleem; in het begin betaalden we
zelfs 200.000 euro voor die data. Maar
open data zijn pas open data als ze
gratis zijn; dan komen ook de ideeën
los uit allerlei hoeken. Verstrekkingskosten, of hoe je het ook noemt, zijn
gewoon onzin.”
Echte onwil om data te verstrekken is er niet meer, zien Post, Suijkerbuijk én Rijkaart. “Steeds meer

eigen website met weersvoorspellingen nog steeds marktverstorend werkt.
Weerberichten moet de overheid helemaal overlaten aan de markt, vindt hij.
Killer-app
Kunnen we binnen een jaar een
‘killer-app’ verwachten die in ieder
geval Buienradar doet vergeten? Post
denkt van wel. “Ik ben er wel van overtuigd dat zoiets gaat komen. Hoewel
open data momenteel nog niet tot de
wasdom zijn gekomen die ik had verwacht. Er zijn wel leuke ontwikkelingen. De app met de openbare toiletten
is bekend. Maar het vervolg is de vraag
aan de gebruiker of het schoon was in
dat toilet. Aan de hand van die gebruikersinformatie heeft de reinigings-

Een A2 die door een nieuwe tunnel
gaat is geen verrassing,
behalve voor het navigatiesysteem
dat die app zo veel mogelijk gebruikt
wordt, mobiel of op een website. Dat
zijn uiteindelijk toch de weers- en
verkeersinformatiediensten. De meest
populaire datasets zijn de sets die
het vaakst updaten en naarmate die
updatefrequentie hoger is, zie je meer
marktpartijen opduiken. Hoe actueler
de informatie hoe groter de kans op
een killer-app.”
Rijkaart ziet wel steeds meer data
naar buiten komen. “Maar de leuke
data, zoals de weers- en verkeersinformatie, kosten nog steeds veel geld.
Voor verkeersinformatie ben je nu

overheidsorganisaties staan er positief
tegenover”, zegt Suijkerbuijk. “Maar ze
hebben wel vragen. Wordt niet op dag
1 hun systeem platgelegd door hergebruikers, bijvoorbeeld. Of wat zijn de
aansprakelijkheidsgevolgen, dat soort
vragen. Zijn de data wel goed genoeg
om openbaar te maken. De wilsvraag
is eigenlijk wel geslecht.” Rijkaart ziet
ook dat instanties als KNMI en VCNL
(Verkeerscentrum Nederland – Rijkswaterstaat, red.) zich als verstrekker
van data buitengewoon professioneel
opstellen. Maar waar Rijkaart zich wel
over opwindt, is dat het KNMI met zijn

dienst een ander routeringssysteem
geïmplementeerd. Het heeft dus ook
een besparingspotentieel. Er zijn heus
wel goede voorbeelden, maar misschien
zijn ze nog wat geïsoleerd.”
Suijkerbuijk is nog uitgesprokener.
“10.000scholen.nl draait op basis van
data van OCW. Het zou mij niet verbazen als daar over een jaar een Buienradar-achtig concept van is neergezet en
iedere ouder daar eerst gaat kijken hoe
goed de school het eigenlijk doet waar
hij zijn kind naartoe wil sturen.”
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K u i p e r s

Kale Kuipers
over minder
A

ndré en ik, Kuipersmannen,
weten hoe het is om kaal te zijn.
Kaal is prachtig, kaal is handig. Elk
grammetje telt voor een astronaut: kam,
gel, shampoo, schaar. Minder is meer!
André heeft zijn kapsel misschien
gekozen, bij mij is het steeds een beetje
minder haaruitval.

Jaap Kuipers
Initiatiefnemer Platform
Identity Management
Nederland

Over minder wil ik het hebben.
Papieruitval is steeds een beetje
minder papier op tafel, zoiets als haaruitval. Het snelste resultaat bereik je
met een nee-nee-sticker op de brievenbus, zoiets als harsen tegen de reclamefolders. Papieruitval voelt in het begin
raar: KPN stuurt de factuur niet per post
maar per e-mail, de bank stuurt per
twee weken een dagafschrift, dan een
rekeningafschrift per maand en daarna
niets meer. Geen salarisslip meer.
Beginnende papieruitval voelt onzeker.
Is mijn geld nog veilig zonder afschriff
ten en welk bewijs heb ik als mijn bank
omvalt? Is een salarisslip niet beter
bij de belastingaangifte? Papieruitval
is wennen, je mist het vertrouwde. Na
een tijdje went het, er zijn geen horrorverhalen in de krant en voordelen zie
je ook. Minder is mooi: minder papier
schuiven en een digitaal doorzoekbaar
archief. Minder wordt anders: het dagaff
schrift is terug via mijn iPad.
Arre Zuurmond schreef laatst dat
mensen al weten dat papier achterhaald
is, nu hun organisatie nog. Een aantal
bedrijven weet het wel: minder papier is
minder kosten en zonder papier gaat het
sneller. De Belastingdienst gaat bijvoorbeeld grootschalig MijnOverheid en de
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Berichtenbox ondersteunen en bedrijven willen factureren elektronisch
versturen. We spreken van een recht op
elektronisch zakendoen, het recht op
papierloosheid.
Zekerheid is nodig om plezierig
papierarm te kunnen werken. Zonder
digitale bescherming geldt: minder is
kwetsbaar. André en ik gaan niet zonder
petje in de felle zon.
Bescherming bij papieruitval door:
een betrouwbare elektronische identiteit (eID, digitale sleutel, eHerkenning,
DigiD), digitale handtekeningen, digitale bedrijfsstempels (voor documenten en websites), digitale tijdstempels,
veilige berichtenbussen, duurzame
digitale opslag. Dit heeft de EU 4 juni in
een verordening voorgesteld. Postbedrijven waar de papieruitval dramatisch
is, voelen de nieuwe werkelijkheid en
maken van de nood een deugd met het
bieden van veilige mail en opslag.
Ook ECP werkt mee aan betrouwbaarheid bij papieruitval, bijvoorbeeld door
de overheid te helpen om haar eigen
doelstelling te bereiken waarbij 80 procent van de elektronische diensten in
2014 met eHerkenning, de betrouwbare
elektronische sleutel, wordt ontsloten.
Rond eHerkenning ruist het nu een
beetje. Ik ben voor minder: minder ruis
is beter, de neuzen dezelfde kant op en
gaan.
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Hoog tijd voor echte
digitalisering

Arie van Bellen
Directeur ECP, Platform voor de
InformatieSamenleving

ICT biedt volop kansen voor het nieuwe
kabinet. Ook de politieke partijen zien
steeds meer in dat ICT aanjager is voor
belangrijke zaken als economische groei
en duurzaamheid. Bovendien groeit bij
politici het bewustzijn over de risico’s van
ICT en de noodzaak daar wat aan te doen,
getuige de vele debatten die daar over zijn
gevoerd. In hun partijprogramma’s hebben bijna alle politieke partijen digitale
plannen opgenomen, dus het onderwerp
staat steeds meer op de agenda.
Dit is dan ook het moment om op het
gebied van bijvoorbeeld digitale veiligheid een slag te maken. Het gaat om het
organiseren van maatschappelijke weerbaarheid, waar niet alleen regels en handhaving een rol spelen maar ook de eigen
verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven om adequaat met ICT en veiligheid om
te gaan. Tegelijkertijd hebben burgers en
MKB hulp nodig, omdat daar onvoldoende
kennis zit. Het zou mooi zijn als in het
komende regeerakkoord het organiseren
van deze maatschappelijke weerbaarheid
wordt vergroot, waardoor de kansen van
de informatiesamenleving worden benut.
We gaan nu nog te veel van incident naar
incident en lopen het risico het kind met
het badwater weg te gooien.
Tegelijkertijd zou de overheid in het
contact met burgers, bedrijven en in de
onderlinge communicatie nu de echte slag
moeten maken naar digitalisering. De
I-strategie Rijk is daarvoor een prachtige
aanzet. Maar die heeft nog niet de noodzakelijke kanteling veroorzaakt waarbij
de overheid verplicht wordt daadwerkelijk
digitaal te communiceren, met uitzondering richting een kleine doelgroep die
niet online kan zijn of worden. In Neder-

land is die uitzondering steeds maar weer
de bepalende en remmende factor, waardoor de grote massa nog lang niet altijd
digitaal bediend wordt.
Digitale dienstverlening vraagt onder
meer om een nieuw arrangement rond de
basisregistraties. Het zou mooi zijn als dat
in het regeerakkoord komt. De verantwoordelijkheden op dat gebied zijn nu nog
erg versnipperd. Dat vraagt niet alleen om
een herinrichting, maar ook om de bijbehorende financiering die de beheerder
van de basisregistraties in staat stelt dat
op een veilige manier te doen.
Een ander onderwerp dat aan veiligheid raakt, is privacy. Nieuwe wet- en
regelgeving zal waarschijnlijk leiden tot
strengere straffen bij schending van privacyregels. Maar dan is het tegelijkertijd
zaak dat de overheid bedrijven en burgers
helpt die gewoon goed en zorgvuldig digitaal willen communiceren. Daarbij zou
voor bedrijven bijvoorbeeld een toetsprocedure moeten bestaan bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen naast de
controle achteraf door de toezichthouder.
En moet bewust omgaan met internet bijvoorbeeld op scholen worden gedoceerd.
Deze thema’s zullen volop aan bod
komen tijdens ons jaarcongres op 15
november. We zien nu echt kritische massa ontstaan rond ICT. In de maatschappij
leeft het onderwerp volop, nu iedereen
bijvoorbeeld via iPad of smartphone met
ICT te maken heeft. Het onderwerp is uit
de hoek van de technologie en bepaalt
de kwaliteit van vitale processen in onze
economie en samenleving, en die van het
leven van onze burgers. Het is zaak dat de
overheid aansluit bij die ontwikkeling in
de maatschappij.
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Evenement:
Datum:
Plaats:
Deelname:

Platform voor de Informatiesamenleving

Jaarcongres ECP
15 november 2012
Circustheater Scheveningen
gratis
www.jaarcongresecp.nl

Verdieping. Ontmoeting. Debat.
dat is wat u kunt verwachten op het Jaarcongres ECP op 15 november 2012.
“Het Platform Open Data stimuleert
het hergebruik van open data. Ook
op het jaarcongres ECP besteden we
hier aandacht aan.”

“Wij hebben het Jaarcongres ECP zien uitgroeien
tot hét congres in Nederland waar actuele thema’s
op het gebied van ICT
besproken worden.”

John Post, voorzitter Platform Open Data

“Het kunnen gebruiken van
het internet doet er echt
toe. Degenen die dat niet
kunnen, ondervinden steeds
meer schade, zowel privé als
zakelijk. Digivaardigheden
zijn van groot belang voor
ondernemend Nederland.”
Alexander van Deursen, Universiteit Twente, presenteert het
Trendrapport Computer- & Internetgebruik

Roelof Meijer, algemeen
directeur SIDN

“De digitalisering heeft de samenleving
veel gebracht, maar ook bestaande modellen en verhoudingen onder druk gezet.
We moeten gezamenlijk op zoek naar
nieuwe mogelijkheden.”
Bernard Dijkhuizen, CEO Ziggo

“Het jaarcongres ECP faciliteert kennisuitwisseling
en samenwerking voor
een veilige en toegankelijke digitale wereld.
Daarom zijn wij al jaren
enthousiast partner van
ECP.”
Robert Dunn, Algemeen
Directeur UPC Nederland

Het Jaarcongres ECP is een ontmoetingsplaats voor kennispartijen, bedrijfsleven en overheid waar het
gaat om de informatiesamenleving. Ontwikkelingen en diverse maatschappelijke vraagstukken op het
gebied van ICT passeren op dit evenement de revue.
Het programma bestaat, naast een stevig inhoudelijk plenair programma, uit diverse losse themasessies
over uiteenlopende onderwerpen zoals privacy, standaardisatie, open data, digitale vaardigheden en
cyber security. Deze sessies van 45 minuten bieden u de mogelijkheid gedurende de dag eenvoudig
meerdere sessies bij te wonen en om tussendoor nieuwe contacten op te doen. Bovendien heeft elke
sessie zijn eigen karakter: kiest u voor deelname aan een debat, laat u zich inspireren, inhoudelijk
voeden door een expert of hoort u liever een case uit de praktijk? De dag wordt plenair afgesloten,
waarna de aansluitende borrel volop gelegenheid biedt tot netwerken.
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Roger van Boxtel
is ceo van Menzis en
fractievoorzitter van
D66 in de Eerste Kamer.
Als minister voor Grote
steden- en Integratiebeleid was hij tussen
1998 en 2002 ook verantwoordelijk voor het
overheidsinformatiebeleid en de coördinatie
van de aanpak van het
millenniumprobleem.

energienet. Wat een
digitale revolutie leek,
is inmiddels ook een
sociaal-maatschappelijke en economische
revolutie geworden.
En, daar ben ik van
overtuigd: we ain’t
seen nothing yet!

ICT kan heel goed
bijdragen aan het
oplossen van maatschappelijke problemen. Denk aan vergrijzing en ontgroening, de
toenemende kosten en arbeidsproblematiek in de

Dit zijn prachtige initiatieven. Hoe kunnen we
die energie, kracht en vindingrijkheid benutten
om maatschappelijke problemen op te lossen? Hoe geven
we de ruimte aan nieuwe
denkers en ondernemers?
Daar ligt een mooie taak voor
een nieuwe minister van ICT.
Ik wil barrières op het gebied
van privacy en veiligheid
slechten en cybercrime actief
bestrijden. Ik ga mogelijkheden bieden om kleine lokale
initiatieven op te schalen en
kennis en ideeën te delen.
Om mensen te stimuleren,
tools te geven en met elkaar
te verbinden. Kortom, om er
in brede zin aan bij te dragen
dat de maatschappelijk gedreven inzet van internet en social media volop de ruimte krijgt!
Internet en social media hebben onze samenleving onomkeerbaar veranderd, dat is duidelijk.
De 17e eeuw is de geschiedenis ingegaan als de
Gouden Eeuw. Hoe kijkt men straks terug op deze
eeuw? Even leken we af te stevenen op de Eeuw
van het Individu. Maar optimistisch als ik ben,
kies ik voor de Eeuw van de Verbinding. Verbinding tussen mensen die naar elkaar op zoek gaan,
in het virtuele of in het echte leven. Omdat ze
elkaar vooruit kunnen helpen in de samenleving.
Internet en social media voeden die verbinding.
En een verstandige minister van ICT benut die
kracht.”

Door Marieke Vos
Beeld Geïnterviewden

“Eind jaren negentig zagen we het begin
van een revolutie. Internet opende de wereld en
24×7, ‘any time any place’, werd het adagium. In
1999 werd het millenniumprobleem aangepakt,
waardoor communicatiemiddelen versneld werden
aangepast of vervangen. Destijds wisten we al dat
we pas op de drempel stonden van een nieuwe
wereld. ICT werd ingezet als middel om arbeidsproductiviteit te verhogen. We zagen de opkomst
van Facebook, Twitter en Hyves, en helaas ook
de opkomst van cybercrime. Mensen als Steve
Jobs zorgden voor geweldige innovaties. ICT is nu
een reële infrastructuur, naast weg, water en het

gezondheidszorg en de druk op het onderwijs. Als
minister van ICT zou ik mij daarvoor inzetten.
Daarbij is het vooral interessant om te kijken naar
wat mensen zélf kunnen en hoe we dat kunnen
stimuleren. Programma’s als DigiBewust van ECP
helpen daarbij. We zien websites ontstaan die
mensen bij elkaar brengen om samen te klussen,
schoon te maken of boodschappen te doen. Dat
zijn belangrijke stimulansen voor zelfredzaamheid
van ouderen en het voorkomen van eenzaamheid.
Maar ook voor het stimuleren van participatie in
de samenleving.

Als ik minister van ICT was ...

We ain’t seen nothing yet!
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Cybersoldaten opleiden
“Ik zou één groot
departement voor ICT
maken, waar ICT’ers
werken die zich specialiseren in een publieke
instelling naar keuze,
zoals de Belastingdienst
of de politie. Niet meer
uitbesteden, maar alles
zo veel mogelijk in eigen
huis laten ontwikkelen
door specialisten die in
de eerste plaats ambtenaar zijn en waar inhoud
en de publieke zaak
vooropstaan. Ik denk
dat daardoor systemen
worden gemaakt die
beter aansluiten bij wat
de overheid nodig heeft.
Dat departement gaat
ook cybersoldaten opleiden, want de dreiging
van een cyberwar wordt
steeds reëler. Defensie
moet in zo’n geval niet
alleen kunnen reageren,
maar ook terugslaan. Tot
slot ga ik er als minister

voor zorgen dat in de
virtuele wereld dezelfde
rechten en plichten
gelden als in de fysieke
wereld. Want internet,
dat is de samenleving.
En daar moeten mensen
zich veilig voelen, net als
op straat. Ik maak mij
als minister hard voor
duidelijke wetgeving
omtrent privacy. En zal
als overheid meer gezag
op internet uitoefenen
en bijvoorbeeld hackers,
oplichters en schenders
van het auteursrecht
hard aanpakken.”

Steven de Jong
werkt als opiniejournalist voor nrc.nl en werd
binnen de overheid
vooral bekend om zijn
boek De Lastige Burger
en bijbehorend project
www.lastvandeburger.nl.
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Niet solo maar
samen
“Als minister van ICT streef
ik naar een betere balans tussen
het denken over en ontwikkelen
van informatiestromen en techniek. ICT is niet alleen techniek.
Wij denken dat we alle informatiestromen beheersen, maar dat is
niet zo. Ik zet mij er als minister
voor in dat de overheid veel meer
gebruikmaakt en aansluit bij de
informatiestromen van burgers en
ondernemers over voor ons relevante thema’s, zoals veiligheid en
leegstand. Mijn tweede prioriteit
als minister is het inzetten van
ICT ter ondersteuning van de grote
transities die de overheid momenteel doormaakt. ICT kan daar een
positieve schwung aan geven door
ervoor te zorgen dat de dienstverlening van de overheid veel
effectiever en efficiënter verloopt.
Ik zou zeggen: bezuinig mét ICT.
Het uitgangspunt wordt: digitaal
tenzij. Zo veel mogelijk selfservice.
Niet elke burger is even digitaal
vaardig, dus voor die groep moet je
ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld
in Rotterdam gaan ze digitale snelpleinen introduceren in de stadswinkels, waar burgers hulp kunnen
krijgen met digitale aanvragen.
Maar de meeste burgers kunnen
prima omgaan met onlinedienstverlening. Die investeringen verdienen
zichzelf terug. Als minister zou ik
dan ook vaart maken met de benodigde onderliggende infrastructuur,
zoals elektronische dossiers en de
opvolger van DigiD.”
“Mijn ministerie van ICT wordt
kaderstellend, faciliterend en initiërend. Ik vind het belangrijk dat
kaders voor beveiliging, betrouwbaarheid en privacy helder zijn.
Het is toch vreemd dat gemeenten

Yvonne van Stiphout
is concerndirecteur Dienstverlening van de gemeente Rotterdam
en voorzitter Vereniging Directeuren Publieksdiensten.
nu verschillende veiligheidsniveaus
hanteren? Bij de ene gemeente
moet je met DigiD een afspraak
maken, bij de andere niet. Daar ga
ik wat aan doen. Ook op het gebied
van privacy is veel te regelen. Ik
vind bijvoorbeeld dat burgers die
daartoe in staat zijn, hun eigen
gegevens mogen beheren. In een
digitale kluis. Zij geven zelf toestemming wie hun gegevens mag
gebruiken. Daar hoeft de overheid
niet tussen te zitten. Als ministerie gaan we niet zorgen voor,
maar zorgen dat. Dat de kaders
zijn gesteld waarbinnen dit kan.
Het ministerie faciliteert ontwikkelingen in de markt, we gaan
niet zelf doen wat anderen ook of
zelfs beter kunnen. En we initiëren
ontwikkelingen waarvan wij vinden
dat er behoefte aan is. Zodra de
markt of kennisinstellingen dat
hebben overgenomen, laten wij dat
los. Mijn ministerie wordt open.
Ik ga kijken naar ontwikkelingen
in Europa, in de wetenschap en
het bedrijfsleven. Want je moet als
overheid vooral niet denken dat
je het allemaal zelf of in je eentje
kunt doen. Met ander woorden:
niet solo maar samen.”
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Informatie om trots
op te zijn
1+1 kan spreekwoordelijk wel eens 3 worden.
1 alléén zal dat nooit lukken. De overheid, in
al haar verschijningsvormen, vormt daar geen
uitzondering op. Een slimmere overheid werkt
dus steeds méér samen. Die overheid heeft
een uitstekende conditie waardoor er snel en
adequaat op vragen van buitenaf gereageerd kan
worden.
Dat werkt zo goed omdat deze lenige overheid, in het
bijzonder de diverse departementen en uitvoeringsorganisaties,
hun data met elkaar delen. Deze data worden slim verzameld en
door middel van analysemethoden opgewerkt tot informatie met
nieuwswaarde, op verschillende niveaus. De overheden kunnen
deze verrijkte informatie gebruiken om vervolgens de burger,
een organisatie of een medeoverheid in hun informatiebehoefte
te voorzien.
Een wenkend perspectief, dat gerealiseerd kan worden als de
bereidheid om samen te werken aanwezig is. Vervolgens moet
in alle oprechtheid onderzocht worden of de veronderstelde
barrières voor verdergaande samenwerking reëel zijn. Is dat
zo, dan dienen ze aangepakt te worden. Zijn ze niet reëel,
dan stellen we vast dat de bereidheid er kennelijk niet is. Wat
resteert, is de noodzakelijke bevlogenheid om echt te komen tot
het beschikbaar krijgen van de juiste informatie op het juiste
moment op de juiste plaats.
We zien bij een dergelijk overzicht een mentaal, een
cultureel en een staatsrechtelijk vraagstuk. En misschien
zien we nog iets over het hoofd, want het zouden toch geen
tegenwerpingen zijn met een ‘doelbinding’? Het voert te ver om
alle bezwaren op één hoop te gooien, maar het is wel zaak om de
reële problemen te onderscheiden van de problemen die we ons,
bewust of onbewust, (laten) aanpraten.
Bestuurlijke vraagstukken die opgelost moeten worden,

zijn er zeker. En hoe raar het in de oren van traditionele
bestuurders ook klinkt, de moderne techniek kan daarbij
helpen. Tot voorbeeld strekt hier de Engelse overheid,
die bij het opzetten van een shared services center voor
e-procurement (rijksoverheidbrede inkoop van goederen en
diensten) technisch invulling gaf aan het uitgangspunt ‘Political
Division but Shared Benefits’. De techniek maakt het mogelijk
om de verantwoordelijkheid over en de bereikbaarheid van
specifieke data voor te behouden aan de gewenste autoriteit,
terwijl er tegelijkertijd ten behoeve van het bedienen van
alle betrokken departementen in gezamenlijkheid, én bij het
analyseren van de gegevens, vaak gericht op het verkrijgen van
besparingsmogelijkheden, tot schaalvoordelen gekomen kan
worden.
Dat maakt de weg vrij voor oplossingen die ervoor zorgen
dat al die data uit verschillende bronnen ontsloten en verrijkt
worden tot zinvolle informatie die vragen beantwoordt die
gesteld worden en die gesteld hadden moeten worden.
Oplossing
We komen weer een stap verder bij de oplossing. Correcte
informatie die in de juiste vorm en op het gewenste moment
beschikbaar is, vraagt om een goede ‘informatie-governance’.
Met vragen als: ‘Wie binnen de Nederlandse samenleving beheert
welke (bron)data?’ en ‘Wat voor afspraken moeten er worden
gemaakt en welke verbanden moeten worden aangebracht om
deze te delen?’ De interoperabiliteit om vanuit data te komen tot
informatie moet door de organisaties worden gewaarborgd.
Om correlaties te kunnen onderscheiden is een eenduidige
set van definities noodzakelijk; daarbij moet de betrouwbaarheid van de data bekend zijn om een waarde te kunnen hangen
aan de analyses.
In de praktijk leidt het zomaar samenvoegen van data eerder
tot chaos dan tot ordelijke informatie. Een gedachte is dat chaos
een schijnbare wanorde is die toch exact bepaald is en geordend
tot stand komt volgens een te bepalen rekenregel. Rekenregels
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p a r t n e r

Met de data over ons weggebruik kan verkeersdrukte realtime voorspeld worden. In de toekomst krijgen we wellicht een specifiek rijadvies
om bijvoorbeeld de mobiliteit te verhogen.

kunnen in de praktijk gebruikt worden om verbanden aan te
wijzen en voorspellingen te doen. Als bekend is dat variabelen
gecorreleerd zijn, kan de ene variabele gebruikt worden om de
andere te voorspellen.
Met beide benen weer op de grond onderkennen we vervolgens een extra complexiteit als gevolg van het begrip ‘doelbinding’. Dat houdt in dat bijvoorbeeld persoonsgegevens alleen
maar mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn
verzameld. Dat doel vormt het kader van de ontginningsmogelijkheden van de data als ruwe grondstof.
Vaak zijn de geëigende doelen voor het gebruik van de
data geformuleerd op basis van de toenmalige inzichten in de
technologie. Niet zelden maakt de huidige technologie een
breder gebruik van de data mogelijk. Soms een gewenst gebruik,
dat echter geblokkeerd kan zijn door toenmalige inzichten en
regels. Doelbinding is een begrip dat daarom niet al te rigide
(maar wel op verantwoorde wijze!) toegepast moet worden.
Daarnaast verwachten burgers een duidelijk en helder inzicht
met betrekking tot de omgang met hun persoonlijke gegevens
en de bescherming die ze genieten tegen eventueel misbruik. De
privacy van de burgers en de beveiliging van data moeten dus
adequaat geregeld zijn.
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Tot slot een aantal concrete voorbeelden. In de keten van
werk en inkomen worden intensief databestanden gekoppeld om
actief fraude op te sporen, maar ook om de burger het inkomstenbelastingformulier ‘vooringevuld’ aan te kunnen leveren.
Met de data over ons weggebruik kan verkeersdrukte realtime
voorspeld worden. In de toekomst krijgen we wellicht een specifiek rijadvies om bijvoorbeeld de mobiliteit te verhogen.
Ook de bedrijfsvoering van de overheid kan waarde toevoegen voor de samenleving door data beter te ontsluiten, te
koppelen en vervolgens te analyseren. Een beter inzicht in de
‘spend-gegevens’ van de totale rijksoverheid, het assetmanagement over verschillende diensten en organisaties heen, medewerkersprofielen op basis van het nieuwe Kwaliteitsframework,
allemaal kan het nóg dichterbij komen door op een eigentijdse
manier van data een waardevolle grondstof te maken.
Overheid en markt zijn hard aan het werk om van de som
der delen meer te maken, om ultimo te komen tot waardevolle
informatie.

George van Duyneveldt, Rob Nijman en Stephen Rouppe van der
Voort. IBM Sector Overheid
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Milieuhandhavers kijken
bij elkaar in de keuken
Rampen als die in Enschede en Moerdijk schudden bestuurlijk Nederland wakker.
Zonder efficiënt en effectief toezicht op ‘milieu’ kan het ernstig misgaan. De
commissie Mans constateerde dat de organisatie van dit toezicht rammelt. Er wordt
nu gewerkt aan het verbeteren ervan.
Door Fred Teunissen

E

en van de maatregelen is het
ontwikkelen en implementeren
van een informatie-uitwisselingssysteem waarmee handhavende instanties
elektronisch informatie kunnen delen
via een landelijke structuur: Inspectieview Milieu (IvM). De milieutoezichthouders en milieuhandhavers kunnen
met IvM bij elkaar in de keuken kijken,
waardoor een completer beeld ontstaat,
toezicht en handhaving effectiever en
efficiënter worden en tegelijkertijd risico’s kunnen worden geminimaliseerd.
Om een en ander te realiseren
startte anderhalf jaar geleden het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM), een interbestuurlijk
programma van Rijk, provincies en
gemeenten. ICTU werd als opdrachtnemer aangetrokken.
Het ontstaan van Inspectieview
Milieu volgt op de onderzoeken die de
commissies Mans en De Ridder deden

naar de vuurwerkramp in Enschede
in mei 2000, vertelt Tim Berkelaar,
adviseur bij ICTU. “Een sleutelconclusie
in de rapportages is dat de informatie
er wel is, maar niet wordt gedeeld. Er
spelen hier twee problemen. Het eerste
is dat van de versnippering. Er zijn in
ons land zo’n 500 organisaties betrokken bij milieutoezicht en handhaving.
Denk aan gemeenten, provincies,
waterschappen, politie, OM, brandweer,
milieudiensten en diverse rijksinspecties. Het tweede probleem is dat van
de communicatie. Al deze organisaties
hebben informatiesystemen, die niet
of maar zeer gedeeltelijk op elkaar aansluiten. Ook als ze bereid zijn informatie met elkaar te delen, lukt ze dat
toch maar zeer ten dele.”
Helicopterview
Er was nog een reden om te gaan
bouwen aan een instrument dat een
goede helicopterview en veel rijkere

informatie biedt, vult Ila Bujar, projectmanager bij ICTU, aan: “De overheid
slankt af. Dat betekent dat er efficiënter gewerkt moet worden. De rijksinspecties hebben dit al met elkaar afgesproken en ook de andere overheden
haken hier nu op in. We hebben een
goed voorbeeld aan de Dienst Centraal
Milieubeheer Rijnmond, die effectief
werkt.”
Titia van Leeuwen, programmamanager PIM, licht toe dat PIM deel uitmaakt van een breder landelijk beleid,
waarvoor het rapport van de commissie
Mans de basis legde. “We gaan toe naar
regionale uitvoeringsdiensten, oftewel
RUD’s, voor de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de
handhaving voor milieu. En sommige
RUD’s krijgen die taken ook al voor
bouw en ruimtelijke ordening, de zogenoemde wabo-taken. Voor de vorming
van RUD’s is het Programma Uitvoering
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met Ambitie in gang gezet vanuit drie
departementen: Veiligheid en Justitie,
Binnenlandse Zaken, en Infrastructuur
en Milieu, de provincies en de gemeenten. Ook het Openbaar Ministerie en
de politie zijn nauw betrokken bij dit
programma.”
Beleidsvorming blijft het terrein
van de betrokken gemeenten en provincies, aldus Van Leeuwen. ”Het is de
uitvoering – dus de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving
– die overgaat naar de RUD’s. Er zullen
er zo’n 28 komen en ze krijgen een
behoorlijke capaciteit met zo’n 100 tot
250 fte per dienst. Hiermee ondervang
je een groot nadeel van de huidige
situatie. Milieuambtenaren in kleine
gemeenten hebben nu tal van gebieden
waarop ze zich moeten richten en dat
komt de diepgang van hun expertise
niet ten goede. In de RUD’s kun je
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specialiseren, kennis opbouwen en
vergroten, en dus de kwaliteit van de
dienst en de handhaving verhogen. Per
1 januari 2013 gaan de RUD’s formeel
van start.”
Op basis van dit bredere RUD-beleid
kreeg Tim Berkelaar in 2010 van een
projectgroep van de toenmalige ministeries van Justitie en VROM de vraag
voorgelegd of de Inspectieview Bedrijven, die eerder door ICTU in opdracht
van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid was ontwikkeld,
kon worden uitgebouwd met milieuinformatie. Berkelaar deed voor de projectgroep een vooronderzoek en deze
adviseerde in positieve zin over deze
vorm van hergebruik. Hierna kreeg
ICTU opdracht voor de ontwikkeling en
implementatie van een Inspectieview
Milieu.

Tim Berkelaar, adviseur bij ICTU, Titia
van Leeuwen, programmamanager PIM
en Ila Bujar, projectmanager bij ICTU.

Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving omvat naast
de bouw van het uitwisselingssysteem ook andere elementen, zoals de
implementatie van ketenhandhaving
(bijvoorbeeld rond asbest of vuurwerk)
en de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, zoals voor het analyseren
van grote hoeveelheden data.
Verder zijn verschillende randvoorwaarden geformuleerd die noodzakelijk
zijn om het programma als geheel te
laten slagen, zoals het vaststellen van
standaarden en het zorgdragen voor
een juridisch kader (zie hiervoor het
kader over de zeven sporen van PIM op
pagina 52).
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Webapplicatie
Het programma loopt nu anderhalf
jaar. Het eerste jaar is veel energie
gaan zitten in overleg met de betrokkenen, vertelt Bujar. “We moesten vaststellen welke informatie we met elkaar
willen delen. Sinds een paar maanden
zijn we daadwerkelijk aan het bouwen
en inmiddels is er een eerste werkende
demo van het systeem opgeleverd.”
“Het gaat om een webapplicatie, die
de informatie uitleest uit de systemen van de deelnemers”, verduidelijkt
Berkelaar. “De organisaties blijven zelf
hun informatie vastleggen in hun eigen
systemen. Wij halen die op en maken
die toegankelijk voor de andere partijen.
We sluiten naast bijvoorbeeld de rijksinspecties, de politie, het OM en andere
handhavende instanties alleen RUD’s aan
op het systeem, dus geen gemeenten en
provincies. De provincies en gemeenten
werken hiertoe samen in een RUD.”
Naast de Inspectieview Milieu is er
ook behoefte aan functionaliteit voor
het maken van analyses, legt Bujar
uit. “IVM is vooral bedoeld voor de
inspecteur die op pad gaat. Nu kan hij
de resultaten zien van de inspecties
van collega’s van andere organisaties.
Aan de andere kant is er ook behoefte
aan een ander type data, bijvoorbeeld
alle snackbars in Amsterdam waar de
afgelopen tijd incidenten zijn geweest.
Dit soort bulkgegevens zijn voer voor
analisten, die daar bijvoorbeeld planningen en risicoanalyses mee maken.
Het ontwikkelen van deze functionaliteit is een volgende stap.”
Bij iedere deelnemende inspectie moet een project worden opgezet
om Inspectieview Milieu op de juiste
wijze te kunnen voeden met gegevens.
PIM faciliteert en ondersteunt daarbij. Standaardisatie is een sleutelpunt.
Berkelaar: “Veel basisgegevens zijn al
gestandaardiseerd. We gebruiken nu
de inschrijving in het Handelsregister
als een zeer centraal gegeven. Maar

De zeven sporen van PIM
Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM)
kent zeven projecten. Drie hebben betrekking op de informatieinfrastructuur en de overige vier op randvoorwaarden.
1 - het ontwikkelen van een uitwisselingssysteem;
2 - het implementeren van ketenhandhaving;
3 - het uitbreiden van het systeem met nieuwe functionaliteiten
(bulkopvragingen, signaleringsfunctie);
4 - het ontwikkelen van standaarden;
5 - het overeenkomen van een eenduidig juridisch kader;
6 - het integreren en harmoniseren van landelijke meldpunten;
7 - het faciliteren van draagvlak en betrokkenheid, alsmede het
stimuleren van een op informatie-uitwisseling gerichte attitude
en werkwijze in de milieuhandhaving.
PIM wordt aangestuurd door een interbestuurlijke stuurgroep
en heeft als directe opdrachtgever de inspecteur-generaal van de
Inspectie van Leefomgeving en Transport. Daarnaast heeft PIM een
begeleidingscommissie waarin vertegenwoordigers van de betrokken
instanties deelnemen, zoals ministeries, provincies, gemeenten, het
Openbaar Ministerie, de politie en rijksinspecties.

je kunt dat uitbreiden naar locatiegegevens op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en
Basisregistratie Grootschalige Topografie. Daarvoor is het wel nodig dat de
verschillende organisaties hun informatie ook volgens deze standaarden vastleggen. Er is al veel kennis aanwezig
over standaardisatie. Bij ICTU is veel
kennis aanwezig over standaardisatie.
Veel standaarden zijn hier ontstaan of
samen met anderen ontwikkeld. Ook
zorgen wij voor de afstemming met het
landelijke beleid op het gebied van de
e-overheid infrastructuur.”
Zo’n programma is een complex
geheel, aldus Van Leeuwen. “We geven

niet alles uit handen. We zorgen er
binnen PIM voor dat we voldoende
expertise in eigen huis hebben om de
ICT-ontwikkeling in het programma
kritisch te volgen, mee te denken
en bijdragen te leveren.” Ila Bujar
beaamt dit: “Er is duidelijk sprake van
een ontwikkeling binnen de digitale
overheid naar meer samenwerking en
synergie. In het verleden kwam het
voor dat grote projecten door overheden bij ICTU werden ‘gedropt’. Nu is
het eerder teamwerk, waarbij ook links
worden gelegd naar reeds ontwikkelde
bouwstenen en kennis uit ons netwerk
wordt benut. We werken inmiddels met
een veel bredere kijk op ICT.”

52
i-Bestuur nr. 4_LR.pdf 52

25-09-2012 10:54:30

A p p e l

Het Stelsel van Basisregistraties
als topteam

K

an het Stelsel van Basisregistraties
leren van de successen en verliezen
van de afgelopen sportzomer? Jazeker. Neem
de teamgeest. Sportteams hoeven niet de beste
te zijn, als je maar voor elkaar door het vuur
gaat. Voor de Olympische Spelen rekenden
weinigen op een medaille voor de Nederlandse
hockeymannen. Maar ze hebben geknokt en
uiteindelijk zilver behaald.
Hoe gaan overheid en teamgeest samen?
Binnen het stelsel delen overheden gegevens,
vastgelegd in basisregistraties. Dit vergt
deels het opgeven van de eigen autonomie en
inspanningen waar je zelf niet altijd direct van
profiteert, zoals het doen van ‘terugmeldingen
bij gerede twijfel’. Elke gebruiker van een
basisregister die stuit op verschillen tussen de
gegevens en zijn eigen werkelijkheid, moet dit
terugmelden aan de bronhouder. Die moet dat
onderzoeken en eventueel aanpassen. Dit leidt
tot een hogere kwaliteit, maar wellicht dat
een andere afnemer daarvan profiteert dan de
terugmelder. Is dat erg? Nee, zie het als een
voetballer die voor eigen gewin kan gaan (en
vervolgens naast schiet) of de bal kan afgeven
aan een teamgenoot die
beter staat en wel raak
schiet. Kortom: je zet je
eigen belang opzij voor het
gemeenschappelijk belang.

Nanja Appel
Projectleider
Praktijkproef
Digimelding bij
het cluster Stelselvoorzieningen,
ICTU
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Ten tweede viel
mij bij de olympische
sporters vooral het
nemen van eigen
verantwoordelijkheid en
reflectie op. Sporters die
naast het goud grepen,
gaven niet de schuld aan
de scheidsrechter of vals
spelende tegenspelers,

maar zochten de fout bij zichzelf.
Weer terug bij de basisregistraties.
Wat daar opvalt, is dat in principe ieder
verantwoordelijk is voor zijn deel, maar dat in
de praktijk geregeld de één op de ander wacht.
Het gebruik van gegevens uit het stelsel is
verplicht, evenals terugmelden, ongeacht of
ondersteunende systemen zoals Digilevering
en Digimelding er zijn of niet. Wachten
is dus niet nodig. Verder is, zoals vaak bij
ICT-innovaties, het implementeren van het
systeem maar één stap in de veranderende
manier van werken. Dat komt ook naar voren
in de Praktijkproef Digimelding die in 2012
loopt.
Last but not least is er een parallel uit de
sportzomer en het stelsel te trekken als het
gaat om doorzettingsvermogen. Een zwemster
als Ranomi Kromowidjojo heeft zichzelf
jarenlang in een zwembad opgesloten om
steeds sneller te kunnen gaan. Dat zal niet
altijd leuk geweest zijn maar daar denkt ze
vast niet meer aan met één zilveren en twee
gouden medailles.
Overheden moeten soms ook door de
zure appel heen bijten. Hoewel niemand
twijfelt aan de voordelen van hergebruik
van gegevens, is de weg hiernaartoe er soms
eentje met hindernissen. Aan het einde van
deze weg staat echter de spreekwoordelijke
pot goud, waar niet alleen de overheid
maar ook de samenleving van profiteert: de
overheidsprofessionals worden dan namelijk
optimaal ondersteund in hun werk, wat leidt
tot het naar de juiste plaats uitrukken bij
rampen, het bestrijden van fraude en het
slechts eenmalig vragen naar gegevens van
burgers en bedrijven.
Dus: on your marks, get set, go!
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iOverheid … en nu
doorpakken!
Het doorontwikkelen van de elektronische
overheid naar een informatie-overheid is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
publieke en private sector. Samenwerking
tussen publieke organisaties onderling, maar
ook met burgers en bedrijfsleven, is cruciaal.

Social media en toegankelijkheid van overheidsinformatie
hebben een steeds grotere invloed op de informatiesamenleving. Intussen begint de sector Rijk zijn huis aardig op orde
te krijgen. Het CIO-stelsel, het opstellen van een i-beleid, de
Gateway reviews en bijvoorbeeld de concentratie van beheerorganisaties hebben geleid tot een duidelijke versterking van de
i-functie. Maar in de volgende fase wordt de beoogde informatie-infrastructuur, de samenhangende informatievoorzieningen
voor gemeenschappelijk en gezamenlijk gebruik, benaderd vanuit het bredere perspectief van informatieprocessen en informatiestromen. In de sociale sector is het routeringsinstituut RINIS
een goed voorbeeld.
Door de gezamenlijke uitvoeringsketens verdampt het
onderscheid tussen centrale en decentrale overheid. De sector
Rijk en de sector Gemeenten vinden elkaar op dossiers met
wederzijdse belangen. Vanuit het perspectief van bedrijfsvoering en publieke dienstverlening is samenwerking in uitvoeringsketens de enige oplossingsrichting. Een centrale vraag is
dan wat de kernactiviteiten van de betrokken organisaties zijn
en welke activiteiten wellicht beter door anderen in het netwerk
kunnen worden uitgevoerd. Vaak denken overheidsinstanties
dat het organiseren van een generieke informatie-infrastructuur
en shared services alleen iets is voor het bedrijfsleven, maar ook

de publieke sector begint nu de voordelen van concentratie van
uitvoering van gemeenschappelijke diensten te realiseren. Een
mooi voorbeeld is de inrichting van een gezamenlijke Gemeentelijke Informatiebeveiliging Dienst.
Alle denkbare risico’s spelen een rol bij het realiseren
van een informatie-infrastructuur. Het grootste risico voor
iOverheid-programma’s is het niet op gang komen van ketens,
bijvoorbeeld door gebrek aan bestuurlijk draagvlak, motivatie
bij partijen om mee te werken, een andere prioriteitstelling,
budget en kosten, weerstand tegen verandering en standaardisatie. Op het terrein van keteninformatiediensten wordt als
voornaamste strategische risico vaak genoemd een onjuiste

Sturing is gericht op het
wegnemen van hindernissen

timing van de invoering en daarmee samenhangende imagoschade. Deze en vele andere factoren kunnen het best met een
gerichte risicoanalyse op een rij worden gezet en van maatregelen worden voorzien.
Sturing en risicomanagement
Sturing is gericht op het wegnemen van hindernissen. Bij
het realiseren van de iOverheid met informatie-infrastructuur,
ketensamenwerking en shared services moet natuurlijk voldaan
worden aan de beginselen van het openbaar bestuur. De betrokken directies, regieorganisaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten samenwerken en dus leren loslaten. Daarom blij-
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p a r t n e r

C a p g e m i n i

gaat om het inschatten van de complexiteit van de uitgangssituatie en van het veranderingsproces. Bestuurders en management geven vorm, verloop en effecten richting door keuzes en
beleid. Het is van belang om inzicht te hebben in het type projecten en de factoren die van invloed zijn op het verdere verloop
van het ontwikkelingsproces. Teneinde de vereiste regiebesturing en het risicomanagement te verbeteren wordt een systematische benadering voorgesteld.
Informatiebeveiliging
Social media spelen een steeds belangrijkere rol in informatie-uitwisseling tussen overheden en burgers. Dat vraagt om
toenemende aandacht voor privacy, anonimiteit en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld als het gaat
om de balans tussen veiligheid en gebruikersgemak. De jonge
burger communiceert en interacteert ‘mobiel’ met de overheid
en dwingt daardoor tot een transformatie van de informatiehuishouding. De informatievoorzieningen en de wijze waarop
gegevens worden verwerkt en opgeslagen, moeten worden
aangepast.

ven de primaire vereisten voor succes altijd de bewustwording
en het draagvlak bij de politiek, de bestuurders en het ambtelijk
topmanagement. De besluitvorming en beleidsbepaling over
ketensamenwerking vergen immers overeenstemming tussen
diverse, deels autonome partijen. Dit zijn veelal partijen die van
elkaar afhankelijk zijn, waarbij sommige productiemacht hebben
en andere blokkademacht, en waarbij de ketenpartijen tegengestelde opvattingen en belangen kunnen hebben.

De explosie in het gebruik van social media helpt natuurlijk
niet bij het maken van een zorgvuldige afweging tussen inhoud
en privacy. De huidige privacywetgeving is dringend toe aan
herziening. Het lijkt er soms op dat de behoefte aan privacy
steeds meer bedekt wordt met de mantel der veiligheid of door
commerciële belangen. De vraag is waarom er nu nog zo veel
geïnvesteerd zou moeten worden in informatiebeveiliging om de
privacy intensief te blijven beschermen in lijn met de verouderde regelgeving en denkpatronen.

De meeste informatievraagstukken overschrijden bestaande
organisatiegrenzen. De vorming van een iOverheid is een echte
transformatie. Het gaat om een maatschappelijke resultaatverplichting. Dat vraagt om passie en leiderschap van politiek en
bestuurders. De opdrachtgevers moeten hun informatiebeleid
en maatschappelijke vraagstelling duidelijk formuleren en aangeven welke acceptatiecriteria gelden.

Transparantie in de besluitvorming door de overheid en in
haar gebruik van gegevens helpt het vertrouwen bij de burgers
op te bouwen en de aanspreekbaarheid van beleidsmakers te
verbeteren. Bij ontwikkeling en beheer van uitvoeringsketens en
informatienetwerken ontbreken vooralsnog adequaat toezicht
en transparantie. Het succes van projecten wordt vaak afgemeten aan budgettaire effecten zonder de maatschappelijke context in ogenschouw te nemen. De vorming en beoordeling van
een informatie-infrastructuur moet meer bezien worden in het
licht van maatschappelijke doelstellingen, rekening houdend
met de zeer snelle ontwikkelingen in de informatiesamenleving.

Door het ingrijpende karakter van de ontwikkelingen binnen
iOverheid en iSamenleving neemt het strategische gehalte van
de verschillende programma’s toe. Tussen projecten en omgeving vindt voortdurend wederzijdse beïnvloeding plaats. Het

Dr. René Matthijsse RE is managing director e-government bij
Capgemini Public Sector en associate professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam (rene.matthijsse@capgemini.com).
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iBestuur kladblok
Peter Mom heeft in het Kladblok op ibestuur.nl aan dit
artikel voor iBestuur magazine
gewerkt. Bezoekers van de website leverden input.
In de marge vindt u enkele citaten uit die
inbreng, die een reactie was op gestelde
vragen. Alle vragen en antwoorden staan op
de website.

Gezocht:
schaap met
vijf poten

E-overheid en dienstverlening, wat moet de daarvoor
verantwoordelijke bewindspersoon in het nieuwe kabinet zeker
gaan doen? Of loopt de uitvoering van de ‘overheidsbrede
implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid’ op rolletjes?
iBestuur signaleert uiteenlopende opvattingen.
Door Peter Mom, met inbreng van lezers van iBestuur.nl/kladblok

Johan van der Waal (projectmedewerker
relatiemanagement Operatie NUP bij KING,
manager Midoffice Community):
Ik ben er nooit achter gekomen wat dit nu is,
‘eigen identiteit’, die je blijkbaar als gemeente kwijt wil in resultaatverplichtingen
als Webrichtlijnen en BAG/WOZ-koppeling.
Vervolgens staat dit de samenwerking met andere gemeenten meer dan eens in de weg [...]

Vraag:
Zorgt de aangescherpte ‘governance’ voor de
regie en samenhang, die de reviewers misten?
Heeft u ervaring met die steviger regie?

W

aar de overheid zich graag als één organisatie ziet, die efficiënt
werkt en het burgers en bedrijven gemakkelijker maakt door
gebruik van een overheidsbrede basisgegevenshuishouding, komt het
aan op samenwerken en afstemmen. Basisregistraties moeten kloppen
en veilig zijn, alle overheden (die ze verplicht gebruiken) moeten systemen geschikt maken voor ontvangst van gegevens en terugmelding van
onjuistheden. Samengewerkt en afgestemd moet worden binnen en tussen
bestuurslagen. Rijk en (koepels van) gemeenten, provincies en waterschappen kwamen het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening
en e-overheid (NUP) en een overheidsbrede implementatieagenda (i-NUP)
overeen, maar om achterbannen bij de les te houden is stevige regie nodig.
Die ontbreekt, klinkt het al jaren, of is althans niet krachtig genoeg.
Johan van der Waal was rond de eeuwwisseling als bestuursadviseur
van de VIAG (gemeentelijke I&A-coördinatoren) betrokken bij het project
‘virtuele gemeenschap’. Hij omschrijft dat als ‘gezamenlijk door gemeenten
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vastgestelde functionaliteiten, door een consortium van bedrijven gerealiseerd in een centrale omgeving volgens vaste standaarden en uitwisselingsformaten’. Toenmalig minister Roger van Boxtel raakte enthousiast en
gaf een subsidietje. Maar het verzandde. Gemeenten meenden hun ‘identiteit’ er niet in kwijt te kunnen. Van der Waal, inmiddels bij KING betrokken bij ‘Operatie NUP’ en tevens verbonden aan de Middoffice Community
rond PinkRoccade, ziet nu hetzelfde gebeuren. Het begint met samenwerking, maar loopt vast vanwege vermeend verlies aan identiteit, waardoor
toch weer tig-voudig getracht wordt een eigen wiel te ontdekken. “Welke
regie je er ook opzet”, aldus Van der Waal.
Format
Ongeacht de regie, gemeenten doen dus toch waar ze zin in hebben.
Claudia Vermeulen (Dimpact) signaleert daarentegen juist succes dat door
samenwerken wordt behaald. Alda van Zijl, D66-fractievoorzitter in de
gemeenteraad van Buren, bepleit een gecentraliseerde aanpak als ze, niet
als eerste, één format voorstelt voor gemeentelijke websites met mogelijkheden voor lokale inkleuring. Het scheelt tijd en geld en maakt uitwisseling ‘van gegevens (en personeel)’ gemakkelijker. In Ede zet I&A-hoofd
Bart Lindeboom zijn mening over gemeentelijke eigengereidheid wat forser
aan. Hij spreekt, op persoonlijke titel, van geldverspilling en roept Den
Haag op tot ingrijpen in de vrijblijvendheid waarmee overheden nog altijd
hun gang kunnen gaan. Lindeboom verwacht veel van open standaarden
en open source, waarvoor het programma Nederland Open in Verbinding
was opgezet. Maar van de ‘mooie voornemens’ van dat NOiV is door die
vrijblijvendheid weinig terechtgekomen. Lindeboom wil ‘centrale, landelijke systemen’.
Nadat een geruchtmakende gateway review het NUP code rood had
gegeven (te complex, te technisch, weinig samenhang, geen visie – zonder snel ingrijpen gaat het mis), scherpte staatssecretaris Ank Bijleveld
april 2010 de aansturing van de megaoperatie aan. Naast een Bestuurlijke
Regiegroep (BRG), met de verantwoordelijke bewindspersoon als voorzitter, bestond een Ambtelijke Regiegroep. Deze werd vervangen door een
Dagelijks Bestuur BRG, met vertegenwoordigers van Rijk, VNG en Manifestgroep. Dit db-BRG werd opdrachtgever van een Programmaraad e-Overheid
voor Burgers en een Programmaraad Stelsel van Basisregistraties. Er kwam
ook een Klankbordgroep e-overheid voor bedrijven. Daarvan is db-BRG
geen opdrachtgever, het onderhoudt er een ‘intensieve samenwerking’ mee.

Claudia Vermeulen (marketing- en
communicatiemedewerker Dimpact):
De dertig Dimpact-gemeenten maken
gebruik van hetzelfde digitaal loket en
daar maakt het Bedrijvenloket onderdeel van uit. Het was derhalve logisch
om in Dimpact-verband eHerkenning
op te pakken. […] Dus wat moeten gemeenten doen om de NUP-bouwstenen
te implementeren? Werk samen en deel
je ervaringen en opgebouwde kennis.

Vraag:
Wat moet een gemeente concreet doen om
i-NUP-bouwstenen te implementeren:

Vraag:
Welke andere maatregelen kunnen de aansturing verbeteren?

Bart Lindeboom (hoofd I&A gemeente Ede, op persoonlijke titel):
Ik pleit voor een veel steviger centrale regie op overheids-IT, ook voor
gemeenten en semi-overheden. Aan
de vrijblijvendheid die volop ruimte
biedt voor dure couleur locale en de
pakketjes-aanschafferij moet snel een
eind gemaakt worden. […] Burgers
aller gemeenten, pik het niet langer!
Den Haag – grijp in! Het is tijd voor
centrale, landelijke systemen met
ruim baan voor open source toepassingen. Stop de geldverspilling!

Heeft dat verbetering gebracht? Gert-Jan Buitendijk zal het niet ontkennen. Hij is als Directeur-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij
BZK voorzitter van het db-BRG en laat via een woordvoerder weten dat
samen sturen met VNG (Ralph Pans) en Manifestgroep (Johan Hakkenberg)
‘het onderling vertrouwen heeft vergroot’. Door de betrokkenheid van
uitvoeringsorganisaties en medeoverheden in de programmaraden worden
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iBestuur kladblok
Werk aan de winkel voor nieuwe e-overheidsminister
, voorzitter informatiemanagers grote gemeenten (IMG 100.000+) en
taakveldcoördinator Processen en Informatie gemeente Breda: “De minister voor de e-overheid? Ik ambieer
de functie niet. Het moet een schaap met vijf poten zijn. Hij moet zaken agenderen, resultaat boeken,
ervoor zorgen dat alle kikkers in de kruiwagen blijven, die allemaal hun autonomie claimen, wat dat
dan ook moge zijn, en ook nog eens weten wat het allemaal inhoudt. Hij hoeft geen informaticus te zijn,
maar wel feeling hebben met het vak. De gemeenschappelijkheid bewaren is heel lastig. Daarom gaat het
zo langzaam. Processietempo. Hoe de kikkers in de kruiwagen te houden? Als iemand het antwoord had,
zou het allang gebeuren. Maar het is een moeilijke opgave, zolang we het huidige staatsbestel hebben.
Wettelijk voorschrijven ben ik niet voor. Verleiden is te vrijblijvend. Ik zou faciliteren. En dan focussen
op standaarden. De huidige standaarden missen concreetheid. Ze komen een heel eind, maar aan het eind
moet je toch interpreteren, dus krijg je verschillen. Dat geldt ook voor de NUP-bouwstenen. De lijn is goed,
maar ze zijn niet af genoeg om te implementeren. De regie is strakker, maar we moeten niet denken dat
we er zijn.”

Tof Thissen, directeur KING en fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer: “In de eerste plaats veel
effort steken in een digitale beveiligingsdienst. KING heeft plannen klaarliggen, door gemeenten zelf
gefinancierd, maar het Rijk kan meedoen. Zet het in het regeerakkoord, maak een budget vrij. Hoeveel
weet ik niet, wel dat de kost voor de baat uitgaat. Er is een investeringsslag nodig en dan jaarlijks een
bedrag in de begroting. Burgers moeten ervan verzekerd zijn dat vertrouwelijke gegevens bij de overheid
in veilige handen zijn. Ten tweede standaardiseren, slim organiseren, een gemeentelijke bodemplaat
met standaarden: de basisgemeente. Met één format website, met een eigen look & feel. Ook in het
regeerakkoord. Eigenlijk houd ik daar niet zo van – gemeenten moeten het zelf doen –, maar anders duurt
het te lang. Misschien is een wettelijke basis nodig. Ten derde een landelijk netwerk van regionale shared
service centers. Dat moet de rijksoverheid stimuleren, ook met budget. Samenwerken op gebied van HRM,
scholing, informatievoorziening, klantencontactcentra, eventueel een gezamenlijke backoffice voor het
innen van belasting en de financiële administratie. Het kan veel slimmer worden georganiseerd.”
Johan Hakkenberg, algemeen directeur RDW, voorzitter Manifestgroep en lid db-BRG: “Er moet
een opvolger van DigiD komen, met authenticatie op een hoger niveau dan alleen gebruikersnaam en
wachtwoord. Andere landen hebben een pasje met chip, dat biedt veel grotere zekerheid wie er aan de
andere kant zit. Om een auto op naam te zetten moet je nu naar het postkantoor of de garage. Het moet
van achter je pc kunnen. Verder moet worden geregeld: zaken doen met de overheid gaat digitaal, tenzij…
Nu moeten alle kanalen open blijven, maar met concentratie op het digitale valt veel te besparen. Richt
voor digibeten een gezamenlijk loket in op het gemeentehuis of bij de bibliotheek, waar een pc staat
met een assistent erbij. Of de e-overheidsbewindspersoon minister of staatssecretaris moet zijn, maakt
me niet uit, als hij er maar tijd en energie in kan steken. De minister-president niet, die heeft te veel
andere dingen aan het hoofd. Derde taak: ervoor zorgen dat het stelsel van basisregistraties echt gaat
werken. Wettelijk zijn allerlei dingen geregeld, het hangt op technische voorzieningen als Digikoppeling
en Digimelding. Maak het werkend, zodat we echt naar eenmalige uitvraag en hergebruik van gegevens toe
kunnen.”
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‘verschillende elementen uit de e-overheid veel beter op elkaar afgestemd’,
al vergt het ‘soms enig geduld’. Wat helpt zijn de ondersteuning door KING
en de renteloze rijkslening van 104 miljoen euro, die gemeenten na afloop
van i-NUP begin 2015 gaan afbetalen. Hakkenberg valt Buitendijk bij.
“De overleggen zijn gestructureerd. Programmaraden maken jaarplannen,
het db-BRG zegt wat erin moet en keurt ze goed, waarna de Bestuurlijke
Regiegroep ze vaststelt. Er wordt zeer planmatig gewerkt. En wat niet
werkt, zoals dienstverlening aanbieden aan de hand van life events en de
overheidsbrede contentcollectie, wordt gestopt.”
Open standaard StUF
Je kunt overleggen structureren, zonder twijfel nuttig, maar het uitvoerende werk gebeurt elders. Dan kun je stuiten op praktische bezwaren.
Zo stuurden VNG en KING in april een brief aan Kamer van Koophandel
Nederland, beheerder van het Nieuw Handels Register (NHR). Voor gegevensuitwisseling met deze basisregistratie negeerde de KvK ‘de voorgeschreven open standaard StUF’, wat gemeenten met ‘hogere aansluit- en
integratiekosten’ opzadelt. Genoemde woordvoerder van Buitendijk treedt
ook op namens Peter Welling, onafhankelijk voorzitter Programmaraad
Stelsel van Basisregistraties en waarnemend directeur Koninkrijksrelaties
bij BZK. Het als één geheel laten werken van het stelsel van basisregistraties ‘vereist regie en samenhang in besluitvorming waarbij het onvermijdelijk is dat baten en lasten op verschillende plekken vallen’. Hij voegt eraan
toe: “De programmaraad stelsel van basisregistraties heeft hierbij nadrukkelijk de opdracht over de eigen schaduw heen te stappen en besluiten
te nemen die het publieke belang dienen en dat is niet altijd hetzelfde
als het belang van individuele organisaties en/of overheden. Tegelijk wil
iedereen natuurlijk desinvesteringen en kapitaalvernietiging voorkomen.
Dit vereist een zorgvuldige afweging waarvoor genoemde programmaraad
het platform is.”
Mansour Jouhri is CIO van Kamer van Koophandel Nederland en legt
uit wat dit nogal algemeen geformuleerde principe in de praktijk inhoudt.
“StUF is een gemeentelijke standaard en vooral geschikt voor uitwisseling
van persoonsgegevens. Daarbij komt dat wij niet alleen met gemeenten,
maar in totaal met 1600 bestuursorganen communiceren. De VNG zegt:
gebruik StUF, maar dat laat zich niet zomaar gebruiken voor gegevens
uit het Handelsregister, uit de BAG, van de RDW. Het probleem speelt bij
meer basisregistraties.” Voor NHR gloort een oplossing. Jouhri, die overigens nog fijntjes opmerkt dat ook gemeenten niet altijd StUF-compliant
opereren: “KING coördineert nu een project waarbij NHR het datamodel
aan StUF aanpast en StUF geschikt wordt gemaakt voor NHR-gegevens. We
willen dat in november klaar hebben, zodat het geïmplementeerd kan worden. Vanaf 1 januari communiceert NHR dan op basis van StUF.”

Stef Joosten
(hoogleraar informatica Open Universiteit Nederland, partner Ordina):
Je hebt mensen nodig met kennis van
zaken: een musicus voor het orkest,
een bedrijfseconoom als CFO, een voetbaltrainer die zelf topvoetbal heeft
gespeeld, en dus ook een informaticus om te zorgen dat een ICT-project
slaagt. Kennis van zaken is echter
schaars. Meer dan 80 procent van de
IT-verantwoordelijken is geen informaticus. Geen wonder dat er zoveel
leergeld betaald wordt.

Vraag:
Moet de ICT-verantwoordelijke inderdaad
informaticus zijn? Heeft hij dan voldoende
inzicht in de business, die de ICT straks moet
ondersteunen?

Dit kan wellicht als voorbeeld gelden van verscherpte aansturing. Volgens informaticus en hoogleraar Stef Joosten is dat echter niet genoeg.
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Gemeenten en bouwstenen i-NUP
MijnOverheid Berichtenbox
eHerkenning

Resultaatverplichting
Al dan niet samenwerkend, onder toereikende of tekortschietende regie, wel of niet geleid door informatici, hoe ver
zijn gemeenten met de implementatie van NUP-bouwstenen
dan wel het voldoen aan de i-NUP-resultaatverplichtingen?

Webrichtlijnen

E-overheid.nl publiceert een ‘landkaart’, waar per gemeente bekeken kan worden welke bouwstenen zijn geïmplementeerd. In maart verschenen gegevens van het vierde
kwartaal 2011 (zie ook iBestuur magazine van juli), voor
september waren die van het tweede kwartaal 2012 gepland.
Zeven van de twintig bouwstenen hebben alle gemeenten
geïmplementeerd.

Digikoppeling

MijnOverheid Lopende Zaken
14+netnummer Antwoord

7 bouwstenen: Antwoord voor
bedrijven, BAG, BRI, BRK, BRV,
GBA, WOZ
NHR

Ge
ïm

“Soms ervaar ik van ‘steviger regie’ een averechts effect, juist
minder samenhang. Dat komt voor bij projecten die geleid
worden door mensen zonder vakkennis van ICT. Als ik ernaar
vraag, zeggen zij meestal: daar heb ik hele goede mensen
voor.”
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iBestuur kladblok
2011 Q4
2012 Q2
2011 Q4
2012 Q2
2011 Q4
2012 Q2
2011 Q4
2012 Q2
2011 Q4
2012 Q2
2011 Q4
2012 Q2

4
4
5
15
9
14
53
53
185
204
192
221

2011 Q4
2012 Q2
2011 Q4
2012 Q2

418
415

414
411
413
400
409
401
365
362
233
211
226
193

1

418
415

6 bouwstenen: BGT, BLAU, BRO,
Van de dertien overige laten slechts vier progressie zien.
BRT, Digilevering, Digimelding
2011 Q4
418
29 gemeenten voerden Digikoppeling in (zie tabel), zodat nu
2012 Q2
415
iets meer dan de helft van het aantal gemeenten de berichtenuitwisseling daarmee regelt. 14+netnummer zit na een
toename met negentien gemeenten tegen de helft aan. eHer- (Bron: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
kenning (van bedrijven) en webrichtlijnen deden het qua pro- AFKORTING - inhoud basisregistratie (bronhouder): BAG - adressen en gebouwen
(gemeente), BRI - inkomen (Belastingdienst), BRK - Kadaster (Kadaster), BRV - voertuicentuele groei beter, maar stellen in absolute aantallen nog
gen (RDW), GBA - personen (gemeente), WOZ - Waarde onroerende zaken (gemeente),
weinig voor. Met Mijn Overheid Berichtenbox en Mijn Overheid NHR - Nieuw Handelsregister (KvK), BGT - grootschalige topografie (7 bronhouders,
Lopende Zaken gebeurde niets. Dan is er nog het Nieuw Han- waaronder gemeente), BLAU - lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (UWV), BRO ondergrond (6 bronhouders, waaronder gemeente), BRT - topografie (Kadaster).
delsregister, waarmee nog geen enkele gemeente is verbonden. Van de laatste zes bouwstenen vermeldt e-overheid.nl
‘geen informatie beschikbaar’. Dat hoeft niet te verbazen,
want die zaken zijn blijkens een toelichting van e-overheid.nl
‘nog niet beschikbaar voor grootschalige implementatie’.
knelpunt. Medemblik telt drie netnummers (0227, 0228,
Hiertoe behoren Digilevering en Digimelding, cruciaal om het
0229). “Een keuze voor één van die nummers zou, gezien
stelsel van basisregistraties werkend te krijgen.
de gevoelige fusie, een politiek statement zijn”, stelt hij.
Ook zou het ‘niet kloppen met de belangrijkste gedachte
Het cijfer 204 bij 14+netnummer betreft ‘technisch’ en
geen ‘operationeel’ aangesloten gemeenten. Bij de eerste cate- achter 14+: dat het gemakkelijk is om je eigen netnummer
te onthouden’. KING zal het meenemen in de impactanalyse
gorie werkt het, de tweede heeft inwoners ook erover geïnfordie het voor 14+netnummer uitvoert: wat houden invoemeerd. Dit laatste aantal staat volgens de site antwoord.nl al
ring en gebruik eigenlijk in?
maandenlang op 133. Een woordvoerder van BZK meldt desgevraagd dat i-NUP ‘geen afspraak over operationeel aansluiten’
Een overzicht van de resultaatverplichtingen van i-NUP,
bevat. KING peilt intussen op zijn website de gemeentelijke
die 1 januari 2015 moeten zijn gehaald, is te vinden bij
bereidheid tot deelname aan een landelijke campagne. Daar
de 0.1-versie van dit artikel: http://ibestuur.nl/kladblok/
maakt Tim Aarts, beleidsmedewerker kwaliteit/e-dienstverlewerk-aan-de-winkel-voor-nieuwe-e-overheidsminister-01.
ning in Medemblik, echter ook melding van een uitvoerings-
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OP WEG NAAR EEN COMPACTE
EN NABIJE OVERHEID
Voor bestuurders binnen de overheid breken spannende

Met de visie Melodies 3.0 geeft Centric belangrijke aan-

tijden aan. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag en

dachtspunten voor uw ICT-beleid. Dit boekje neemt u mee

veranderingen in de samenleving vragen om nieuwe vormen

naar de toekomst zoals Centric die ziet, op weg naar een

van bestuur. Doordachte toepassing van ICT helpt de

nieuwe overheid. Laat u inspireren en vraag het boekje

overheid te doen wat zij moet doen. En dat zo dicht mogelijk

kosteloos aan via www.centric.eu/melodies.

bij burgers en ondernemers. Waarop legt u de nadruk?

76533
76533
6533
65
33 4$0',&4
4$nr.
0',4_LR.pdf
&4 "2%
"
"2
2% -.,/""'""0#"**&01
-.,/
%%..,
..,
., &)$*'++,
&)
)$*'++,
$*'
*'++, *&(%&"
**&&(%%&"
&" '!"#$
'!
!"#$
"#$ &&02
022 7
022
i-Bestuur
61""'""0#"**&01 %.

6<
6
6<;3:
<;3
<
3:
3
:;7
:
;76
76 73938
7
739
393
3
38
8
25-09-2012
10:54:55

‘Uit wanneer het kan,
aan wanneer het moet’
Waarom straatverlichting laten branden als er geen verkeer is? Logica – nu onderdeel
van CGI – ontwikkelde een oplossing om openbare objecten, zoals lantaarnpalen, op
afstand te bedienen.

D

oor lantaarnpalen en andere openbare objecten op
afstand te bedienen, kan op onderhoudskosten en
energiekosten bespaard worden, en dat draagt weer bij aan
een vermindering van de CO2-uitstoot. Het verhoogt ook de
veiligheid, omdat lampen bijtijds kunnen worden vervangen
en omdat bij drukte of een ongeluk de verlichting maximaal en
gericht kan worden aangezet.
Veel overheden hebben duurzaamheid hoog in het vaandel
staan. Tegelijkertijd moet er fors worden bezuinigd. De
gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat besloten daarom om
kritisch te kijken naar de openbare verlichting. Want die staat
altijd aan, ook als het rustig is. Met IBOR kunnen zij daar nu
veel flexibeler mee omgaan. IBOR, Integraal Beheer Openbare
Ruimte, is een oplossing van Logica en Microsoft. Met IBOR
kunnen objecten in de openbare ruimte, zoals straatverlichting
maar ook stoplichten, bruggen en riolering, vanaf afstand
worden beheerd. Dat levert een energiebesparing op die kan
oplopen tot 40 procent, omdat lampen niet meer altijd overal
even fel hoeven te branden. Het bespaart onderhoudskosten,
omdat lampen doorgeven wanneer ze aan vervanging toe zijn en
onderhoud daardoor beter kan worden gepland. IBOR kan ook
bijdragen aan een veiliger openbare ruimte, door bijvoorbeeld
de verlichting bij de plek van een ongeluk maximaal te laten
branden en stoplichten vanaf afstand op groen te zetten voor de
hulpdiensten.

IBOR bestaat uit diverse onderdelen, zoals een systeem
van sensoren die in de objecten worden aangebracht en
datacommunicatie voor het berichtenverkeer. Het werkt met
apparatuur van elke leverancier, dus elk type lantaarnpaal of
stoplicht kan er op worden aangesloten. De IBOR-applicatie
wordt via de pc, vanaf een tablet of smartphone bediend. Voor
straatverlichting kunnen bijvoorbeeld dimschema’s gemaakt
worden, zodat op rustige tijden de verlichting automatisch
dimt of zelfs helemaal uitgaat. De lantaarnpalen kunnen ook
afzonderlijk dimmen of juist feller branden. Dat laatste is
handig bij onder meer wegwerkzaamheden of evenementen.
Bijvoorbeeld voor een voetbalwedstrijd: de lantaarnpalen langs
de looproutes van en naar het stadion branden dan maximaal
voor het begin en na het einde van de wedstrijd.
Cloud
De IBOR-oplossing draait op servers in de cloud van
Microsoft. Hoe veilig is dat? “De beveiliging is in te richten
van licht tot heel zwaar, afhankelijk van de wensen van de
klant”, zegt Jan Cornelis den Ouden, werkzaam bij Logica en
initiatiefnemer van IBOR. De zware beveiliging is te vergelijken
met die van geldautomaten van banken, die ook van afstand
worden beheerd. Gebruikers van IBOR hoeven dus niet bang te
zijn dat een dief de lantaarnpalen uit zal zetten rond de villa die
hij wil overvallen. Die lantaarnpalen zullen juist maximaal gaan
branden zodra de politie is gealarmeerd, vertelt Den Ouden.
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Utrecht
De gemeente Utrecht startte in 2012
een proef met het IBOR-systeem. Al
ruim een half jaar wordt een deel van de
lantaarnpalen aan de Cartesiusweg via IBOR
beheerd. “We kunnen nu direct reageren
op een lampstoring, omdat we dat in
het systeem zien”, zegt Peter Kommers,
beheerder openbare verlichting bij de
gemeente (foto). “We kunnen lampen
bijtijds vervangen en onderhoud op deze
manier goed plannen.” De proef duurt nog
tot het einde van dit jaar. Daarna zal Utrecht
de gegevens analyseren en bekijken of zij
IBOR breder wil inzetten.

Rijkswaterstaat
Logica heeft met IBOR een ‘proof
of concept’ gedaan op de A50. Met een
paar eenvoudige handelingen op een
tabletcomputer konden medewerkers
van Rijkswaterstaat op afstand de
snelwegverlichting beveiligd uitschakelen,
wanneer de verkeerssituatie dat toestond.
Het slimmer beheren van de openbare
verlichting kan voor Rijkswaterstaat
forse kostenbesparingen opleveren. Circa
50 procent van de energierekening van
de dienst gaat op aan het verbruik door
wegverlichting en stoplichten. Dat leidt niet
alleen tot hoge kosten, maar ook tot een
flinke CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat wil de
kosten en de milieubelasting verlagen en
IBOR kan hier een bijdrage aan leveren.
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-gebieden
De 166 Natura2000
ropees netwerk
behoren tot een Eu
tuurgebieden.
van beschermde na
er komt beschikInformatie daarov
YAR-omgeving.
baar binnen de LA
wnload en open
Hoe het werkt: do
de Natura2000LAYAR, selecteer
imale zoekafstand
laag, kies de max
ter) en richt de
(tot vijftig kilome
ving. Testomgecamera op de omge
eft 31 ‘points of
ving Amsterdam ge
hikt op afstand.
interest’, gerangsc
bied geeft een
Selectie van een ge
g en zes opties.
korte omschrijvin
‘Take me there’
‘Natuurwaarden’ en
ressant: uitzijn het meest inte
ie over flora en
gebreide informat
eplanner. Leuke
fauna en een rout
et álle natuurgeapp, jammer dat ni
Als laag in LAYAR
bieden erin staan.
vindbaar in de
is Natura2000 niet
eigen icoontje
appstore, er is geen
tablet; een nadeel
op smartphone of
in de profilering.
iPhone en
Beschikbaar voor:
Android
en reacties
Geen waardering
onderdeel van
beschikbaar, want
LAYAR-app.

DUO Student | Dienst Uitvoering Onderwijs | ministerie van OC&W
App met informatie over studiefinanciering, ontworpen door een student. DUO
heeft daar een wedstrijd voor uitgeschreven.
Leuk! De hamvraag is natuurlijk: wanneer
krijg ik weer geld? Een countdownklok geeft
dat inzicht direct. De app bevat een overzicht van overheidsplannen voor studenten;
helaas niet actueel. Verder bevat de app FAQ
met antwoord op vijftien how-to-vragen
(hoe sluit ik een lening af?). Tot slot kan de
student uitrekenen hoeveel hij in totaal gaat

overal en altijd aan te bieden. In deze editie van de
appgids zijn weer zes overheidsapps uitgelicht.
Daarnaast een kort interview met Frans Lips (EL&I),
opdrachtgever van de LAYAR-laag Natura2000.

Tenderned | ministerie van EL&I
Op TenderNed.nl publiceren overheidsorganisaties hun aanbestedingen. De app
geeft daar samenvattingen van en linkt
naar de site voor meer informatie. Gebruikers kunnen kiezen voor pushberichten,
met keuze in de frequentie van notificaties.
De app beschikt over een instelbaar filter
om relevante aankondigingen te selecteren.
Aankondigingen zijn bovendien doorzoekbaar. Prima concept, biedt ondernemers een
handige manier om op de hoogte te blijven.
Jammer dat de app alleen voor Android
beschikbaar is: een gemiste kans.
Beschikbaar voor: Android
Waardering GooglePlay (4): ****
Reacties (1): “Alles komt zonder
moeite langs. Nu nog afstemmen op mijn
zoekprofiel.”

lenen en wat dat later aan aflossing gaat
kosten. In het oorspronkelijke prototype was
een MijnDUO-deel voorzien, om met DigiD
de eigen gegevens in te zien en te wijzigen.
Dan was de app perfect geweest. Misschien
een volgende release?
Beschikbaar voor: iPhone en Android
Waardering app: iTunes (niet voldoende waarderingen); GooglePlay (77): ****
(afgerond). Reacties op iTunes (1): “Qua
beschikbare informatie had ik er meer van
verwacht.” Googlestore (21): “Nog maar vier
dagen! Nice.”
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Door Mariëlle de Groot

‘Vliegende start met LAYAR’
Frans Lips, senior beleidsmedewerker Geo-informatie bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, was opdrachtgever voor de LAYAR-laag Natura2000. “Doel was om op een eigentijdse
manier een abstract dossier bij burgers onder de aandacht te brengen
en intern te laten zien wat er allemaal kan met ICT en geo-informatie.”
“Natura2000 valt onder Europese richtlijnen, daarom worden gegevens
gestructureerd verzameld en openbaar gemaakt. De laag legt de koppelingen
tussen de locatie en de database. Hij is gemaakt door Alterra, de beheerder
van de database met gegevens over de Natura2000-gebieden.
We hebben gekozen voor LAYAR, omdat we daarmee direct gebruik konden maken van gps en augmented reality in de functionaliteiten van LAYAR.
Zo konden we een vliegende start maken. Er komen steeds nieuwe mogelijkheden bij. Nu kan een foto met informatie over Natura2000 via social media
worden gedeeld. Dat was destijds nog te duur om zelf te ontwikkelen.
Bij de ontwikkeling heb ik samengewerkt met de programmadirectie
Natura2000 en het particuliere Gelders Sprekend Landschap. Vrijwilligers
hebben in een gebied bij Nijmegen videofilmpjes gemaakt met extra uitleg
bij hotspots. De bezoeker krijgt een pushbericht als hij in de buurt komt.
Daar geeft de camera wel extra toegevoegde waarde, je krijgt extra informatie bij het beeld. Dat is het mooie, je kunt allerlei soorten en vormen van
informatie met elkaar verbinden.”
Deze (en meer) apps vindt u terug op iBestuur.nl. Een app aanmelden
voor deze rubriek? Stuur een mail naar apps@ibestuur.nl.

Slim Utrecht In | gemeen
te
Utrecht
Parkeren in de stad kan
een
ramp zijn voor bezoekers
. De
Slim Utrecht In-app hel
pt de weg
te vinden naar één van
de vier
Utrechtse P+R-locaties.
De dichtstbijzijnde locatie komt bov
enaan
in de lijst. De app geeft
de route
ernaartoe en heeft een
koppeling
met de mobiele site OV-ro
uteplanner 9292ov, voor verder
vervoer de
stad in. Handig, maar het
zou nog
handiger zijn als deze app
voor
alle grote steden bruikb
aar was.
Als iedere stad dit voor
zichzelf
ontwikkelt, wordt het aan
tal apps
op de smartphone wel erg
groot.
Een mooie volgende sta
p, want de
basis ligt er.
Beschikbaar voor: iPhon
e, iPad,
Android
Waardering: iTunes (no
g te
weinig waarderingen voo
r score);
GooglePlay: 4,3 sterren.
Reacties
op iTunes (3): “Biedt du
idelijke
info, koppelingen met ma
ps en
9292ov werken goed.” Go
oglePlay
(1): “Kan niets bedenken
dat ik
mis in de app én de uit
voering is
goed en werkt handig.”

Waarderingen en reacties zijn overgenomen uit de appstore en GooglePlay.

tenlandse Zaken
Genoeg brandhaarden op de
wereld om actueel reisadvies te willen. Buitenlandse Zaken heeft daar
voor een reisapp ontwikkeld. Onder
de knop ‘Landen’ staat de veilighei
dssituatie per land beschreven (inclusie
f
tropische stormen, ziektes en derg
elijke), evenals de contactgegevens
van
de ambassade ter plekke. Met ‘Mijn
reis’ kun je een eigen selectie maken.
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‘Hulp nodig?’ geeft in verschillende
noodsituaties tips over hoe te handelen. Netjes is het verwachtingenma
nagement: helder is wat het consulaat wel en niet doet in verschillend
e
situaties. De landeninformatie uit
de
app is beschikbaar zonder internet
verbinding als het vooraf is gedownload of is geselecteerd in ‘Mijn reis’
. Er
is de mogelijkheid voor automatisch
e
melding bij updates van reisadviezen.
Simpele, handige en overzichtelijke
app.

Beschikbaar voor: iPhone en
Android
Waardering app: iTunes (5): ***;
GooglePlay (16): ****. Reacties op
iTunes (2): “Heel handig mee op reis”
,
“…Voor een adres of tel. nr. moet
je
internet hebben.” Googlestore (25)
:
“Helaas staat mijn vakantiebestemming er niet bij… Verder wel een
nuttige app!”
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‘Wij zijn verhuisd!’
Net ingetrokken in ‘t nieuwe huis of bij de liefde van hun leven hebben uw inwoners
belangrijker zaken te doen dan naar het gemeentehuis te komen om hun verhuizing door
te geven. Hoogste tijd dat ook verhuizingen via iPad, tablet of computer vanuit de luie
stoel in het nieuwe huis te regelen zijn. Wel zo prettig.
PinkRoccade Local Government ontwikkelt moderne, efficiënte
fi
en betrouwbare
oplossingen voor Burgerzaken. Bijvoorbeeld voor het online doorgeven van verhuizingen.
Zeer klantvriendelijk, onder meer door de vooringevulde gegevens. Bovendien zien
burger en ambtenaar elke stap die in het proces wordt genomen direct terug in het
statusoverzicht. Ook kan in één keer de verhuizing van alle mensen die samen op een
nieuw adres zijn gaan wonen worden doorgegeven en verwerkt.
PinkRoccade Local Government ontwikkelt oplossingen in co-creatie met gemeenten.
Daardoor voldoen onze apps perfect aan de wensen van burgers en ambtenaren.
Burgers nemen een belangrijk deel van het proces over en profiteren
fi
van de 24/7
zelfservice. Ambtenaren besparen tijd. Daarom sluiten onze oplossingen optimaal aan
bij wat gemeenten nu en in de toekomst nodig hebben.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl
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Oktober 2012
9 oktober

ICTU Café,
thema: ICT op de politieke agenda
www.ictu.nl

9 oktober

Bijeenkomst ‘Europese
gegevensuitwisseling: Europa binnen
handbereik’
Organisatie ECP, BKWI en Stichting
RINIS. Locatie: VNO-NCW in Den Haag
www.ecp.nl

24 oktober

ICT Delta Congres is het evenement
over de laatste ontwikkelingen in ICTonderzoek en -innovatie. Organisatie ECP.
Locatie: WTC Rotterdam
www.ictdelta12.nl

November 2012
13 november

15 november

ICTU Café, thema: SGGV
www.ictu.nl
Jaarcongres ECP
zie pagina 45 van dit magazine. Locatie:
Circustheater Scheveningen
www.jaarcongresecp.nl

20/21 november IDentity.Next conferentie, een initiatief
van Novay en IDentity.Next
Locatie: Den Haag
http://www.identitynext.nl/

/
/
/
/
/
/
/
/

Een abonnement
op iBestuur?

/

ibestuur.nl/service!

/

/

Gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de i-overheid.

Nu ook via de app!
Haal ‘m in de app-store.
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iBestuurr magazine, oktober 2012
iBestuur magazine is een onafhankelijke uitgave van
de Nieuw Domein Uitgever.
Uitgeverr Peter Lievense
Redactieadres
iBestuur magazine
Frankenslag 148
2582 HW Den Haag
redactie@ibestuur.nl
Hoofdredactie Peter Lievense
Vormgeving en ontwerp Blinkerd
Tekstcorrectie LINE-UP
Medewerkers Freek Blankena, Mariëlle de Groot,
Marco van der Hoeven, Bas Linders, Fred van der
Molen, Peter Mom, Fred Teunissen, Marieke Vos,
Marijke van Hees, Peter van Schelven, Sophie in ‘t
Veld, Chris Verhoef, Jeroen Pepers, Mathieu Paapst.
iBestuur Ambtenaar 2.0 is een samenwerking van
de Nieuw Domein Uitgever en Ambtenaar 2.0
Samenstelling Davied van Berlo,

Marie Louise Borsje
iBestuur.nl Kees Brandenburg, met dank aan Pleio |
Marcel Ziemerink | Harrie Custers
Fotografie en illustratie De Beeldredaktie, Blinkerd,
Nationale Beeldbank, Stockfresh
Coverfoto voor Lex Draijer/De Beeldredaktie
Coverfoto achter Bas Beentjes/De Beeldredaktie
Proces en realisatie ROM B.V.
Druk Deltahage
Advertenties advertenties@ibestuur.nl
Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor
bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken
voelen bij de i-overheid.
Geïnteresseerden die niet tot die doelgroep behoren
betalen 70 euro voor een jaarabonnement van vier
nummers. Abonneren kan via de website ibestuur.nl.
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 door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Founding partners Capgemini, Centric, IBM, Logica,
PinkRoccade Local Government
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Echte innovatie
Politici, bestuurders en commentatoren hebben vaak grootse ideeën over hoe de overheid beter
moet, maar de echte innovatie zit bij ambtenaren, bij de publieke professional zelf. In deze iBestuur |
Ambtenaar 2.0 staat de zelfstandig ondernemende ambtenaar centraal die kennis opdoet en ervaringen
deelt bij andere organisaties. We ontmoeten enkele ambtenaren die over organisatiegrenzen heen kijken
en we onderzoeken wat het ministerie van BZK onderneemt om het gemakkelijker te maken bij andere
overheidsorganisaties te werken.
Niet alleen ambtenaren zetten zich in voor de publieke zaak. Er komt ook steeds meer initiatief vanuit
de samenleving. Marije van den Berg beschrijft hoe het burgerinitiatief Stadslab in Leiden mensen betrekt
bij zijn projecten en wat overheden daarvan kunnen leren. En Gijs Hoofs vertelt hoe in Haarlem een
actieve wijkregisseur, onder andere met Pleio, de contacten tussen gemeente en wijkbewoners aanhaalt.
Voor Ambtenaar 2.0 is er sinds kort iets meer zekerheid: het programma gaat in ieder geval nog
anderhalf jaar door en aan de Dag van de Ambtenaar 2.0 in februari wordt alweer gewerkt.
Ook komt er weer een nieuw boek uit, over de overheid in de netwerksamenleving. Inschrijven kan alvast
Davied van Berlo
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Een nieuw type
ambtenaar staat op:
ondernemend, flexibel
en zelfstandig. Wil
werken voor de publieke
zaak, maar niet per se
in loondienst. Hoe de
behoeften en initiatieven
van jongere ambtenaren
aansluiten bij de opgave
van de overheid om
flexibeler, slimmer en
krachtiger te worden.

Door
Beeld Bas Beentjes/De Beeldredaktie
en geïnterviewden
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M

et Serious Ambtenaar werden voor het goede doel ‘adviesuren’
van ambtenaren verkocht aan overheidsorganisaties. Honderd
ambtenaren werkten zestien uur in hun vrije tijd aan een klus bij een
andere overheidsorganisatie. Het aantal aanmeldingen was echter veel
groter. Roxanne Schrama, HRM-adviseur bij de gemeente Haarlemmermeer,
was één van de initiatiefnemers: “Natuurlijk wilde iedereen bijdragen aan
het goede doel. Maar veel mensen hebben ook behoefte hun kennis in te
zetten op andere plekken.” Het leverde de deelnemende ambtenaren en
organisaties veel op. “Je krijgt een kijkje in de keuken van een andere
organisatie. Je hebt zowel de frisse blik, als de kans er iets mee te doen.
En waarom zou je als overheidsorganisatie die kennis duur inkopen, terwijl
ambtenaren bij andere organisaties die kennis in huis hebben en met alle
liefde op een andere plek willen inzetten?”
Zelf de regie
Ferdi Jansen is één van de oprichters van het Rotterdamse ambtenarennetwerk ‘De Ondernemert’, waarin flexibele ambtenaren en zpp’ers
samen streven naar een betere overheid om voor te werken en om mee te
werken. Zpp’ers – zelfstandige publieke professionals – zetten hun kennis
en ervaring in bij verschillende overheidsorganisaties tegen een maatschappelijk tarief. Flexibele ambtenaren zijn wel volledig in loondienst bij
de overheid, maar zitten niet vast op één plek. Jansen: “Door ambtenaren
los te koppelen van hun afdeling worden ze flexibel inzetbaar. Dat past bij
deze tijd; de maatschappelijke opgaven vragen om een dienstoverstijgende
aanpak. Het gaat er dan om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen.
Meer ondernemerschap en zelfstandigheid bieden professionals de mogelijkheid hun ontwikkeling in eigen hand te nemen. En projecten te doen
die ze zelf waardevol en leuk vinden, waar ze goed in zijn of zichzelf juist
verder in willen ontwikkelen.”
Nieuwe uitdagingen
Maatschappelijke ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken, (regionale)
samenwerking en co-creatie stellen overheden voor nieuwe uitdagingen.
Tegelijkertijd is de overheid aan het vergrijzen en ontgroenen. De instroom
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van jongeren onder dertig jaar is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 63
procent afgenomen. Het aandeel jongeren in het openbaar bestuur daalt
dit jaar met 15,3 procent, terwijl het aandeel 55-plussers met 28,3 procent
toeneemt, zo becijferde het ministerie van Binnenlandse Zaken. Naar
verwachting wordt de arbeidsmarkt over een aantal jaren weer krap, zeker
voor hoogopgeleiden.
De daling van het percentage jongere ambtenaren heeft te maken met
bezuinigingen. Zo heeft de gemeente Rotterdam in 2011 al haar tijdelijke
contracten opgezegd. Het Rotterdamse jongerennetwerk Jong’R onderzocht
wat dat voor medewerkers onder 35 jaar betekende. Jansen was destijds
voorzitter en werkte zelf onder een tijdelijk contract. “Rotterdam raakte
maar liefst een derde van haar jongere medewerkers kwijt!”
Maar er is meer aan de hand. Veertig procent van de jongere ambtenaren geeft aan ontevreden te zijn over hun toekomstperspectief binnen de
overheid, zo bleek uit onderzoek van Boer&Croon en re.Public. De hiërarchische structuur en cultuur zijn de belangrijkste oorzaken; jongeren
willen meer aandacht voor persoonlijke groei en kwaliteit. Dat sluit aan
bij een breder beeld op de arbeidsmarkt: vooral hoger opgeleide jongeren
kiezen er vaker voor hun loopbaan flexibel in te vullen. Ze verbinden zich
voor een kortere periode aan een werkgever, hebben vaker meerdere banen
tegelijk, worden meer ‘self-employed’, hebben behoefte aan beoordeling op
basis van output en baseren carrièrebeslissingen vaker op intrinsieke motivatie (bron: Het Nieuwe Flexibiliseren, Mesters, H., 2010).
Krachtiger en slimmer
Beter Werken in het Openbaar Bestuur, een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met provincies, gemeenten
en waterschappen, is gericht op vernieuwing van arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. Friso Coumou is teamleider van de programmalijn ‘Voorkomen
toekomstige tekorten en flexibiliseren arbeidsinzet’. “De overheid werkt
toe naar een nieuwe rolverdeling. Burgers gaan meer zelf doen, de overheid trekt zich terug. Dat, gecombineerd met bezuinigingen, vergrijzing en
ontgroening, vraagt om een kleinere, slimmere en krachtigere overheid. Op
korte termijn gaat het vooral om mobiliteitsvraagstukken, zoals van-werknaar-werktrajecten. Op langere termijn gaat het om meer flexibiliteit, als
overheid aantrekkelijk te zijn voor werknemers, meer ruimte te geven aan
professionals en de productiviteit te verhogen.”
Flexibilisering
Coumou legt uit wat flexibilisering voor de overheid betekent. “Flexibilisering betekent actief de vraag stellen: wat is de organisatievisie en
welke kennis en vaardigheden willen we verankeren?” Dat zijn de vaste
contracten ofwel de ambtenaar in de kern van het ‘bollenmodel’. Daaromheen zitten steeds flexibelere schillen. De flexibele ambtenaar is in dienst,
maar is mobieler inzetbaar. De zpp’er werkt tegen een maatschappelijk
tarief en regelt het allemaal zelf. De buitenste schil is de markt.”
De voordelen van deze benadering voor de werkgever zijn duidelijk.
“Het wordt gemakkelijker om te reorganiseren. In plaats van direct in je
personeelsbestand te snijden, kun je het nu over de schillen laten ‘uittrillen’. Bij een reorganisatie zijn mensen met een tijdelijk contract nu
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Roxanne Schrama, HRM-adviseur bij de gemeente
Haarlemmermeer, was één van de initiatiefnemers
van Serious Ambtenaar: “Er is een controledwang
die door bezuinigingen alleen maar sterker wordt.
Die controle staat haaks op de flexibiliteit die je
van je medewerkers wilt.”
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standaard de klos. We willen toe naar een situatie waarin dat verschil minder groot is. Meer flexibiliteit in vaste contracten en meer zekerheid voor
tijdelijke medewerkers, maar wel andere zekerheden: werkzekerheid voor
baanzekerheid.”
Ferdi Jansen ziet een ander voordeel: “Hoe meer mensen geproefd hebben van zelfstandigheid, hoe gemakkelijker het wordt te schuiven tussen
werk. Daarvan word je zelf ook flexibeler. Je ziet: bij veranderingen schiet
een grote groep in de weerstand, een andere meer ondernemende groep
gaat het gewoon proberen.” Een flexibele schil biedt nog een voordeel. Wie
op projectbasis in wisselende omgevingen werkt, bouwt in korte tijd veel
kennis en een groot netwerk op. En wie voor meerdere overheidsorganisaties projecten doet, kan ervoor zorgen dat die kennis beter wordt gedeeld.
Hybride experimenten
Steeds meer ambtenaren kiezen voor een flexibelere manier van werken zoals het zpp-schap, een combinatie van een deeltijdbaan en ondernemerschap of de combinatie van twee banen, ziet Vanessa Roelse, projectleider van de proeftuin ‘Vernieuwende Arbeidsrelaties’. Twaalf organisaties
experimenteren vanaf deze zomer in pilots met nieuwe arbeidsvormen
tussen het vaste dienstverband en de flexibele arbeidsrelatie (de zelfstandige zonder personeel). “Als de overheid meer hybride arbeidsrelaties wil
bieden, waar loop je dan tegenaan? Wat is juridisch mogelijk? Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden en onmogelijkheden van het aanbestedingsrecht? Dat gaan we onderzoeken.”
De enige manier voor Serious Ambtenaar om ambtenaren aan opdrachten binnen andere organisaties te laten werken, was dat ze het in hun
vrije tijd deden, vertelt Schrama. “De gemeente (of bijvoorbeeld het waterschap) is juridisch werkgever, dan mag je niet zomaar in werktijd voor een
ander aan de slag. Je moet een aanvraag doen voor nevenwerkzaamheden
en dat is vaak erg omslachtig.” Schrama ziet veel in de mogelijkheden die
flexibeler werken de organisatie biedt. “Maar er is nog wel een aardige
slag te maken, vooral binnen de mindset. Er is een controledwang die door
bezuinigingen alleen maar sterker wordt. Die controle staat haaks op de
flexibiliteit die je van je medewerkers wilt.” Voor verdere flexibilisering is
niet zozeer een aanpassing van de regels nodig, vindt Schrama, maar er
moet vooral flexibeler mee worden omgegaan.

netwerkstad.nl - een van de proeftuinen
in de drechtsteden.
beterwerkeninhetopenbaarbestuur.nl meer informatie over het programma.
flexbee.nl - online platform voor
professionals en organisaties.
seriousambtenaar.nl - informatie over dit
project.
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Draaideur
Niet lang geleden was het not done ontslag te nemen en als externe
terug te komen. Roelse: “We hebben nog steeds antidraaideurregelingen,
gebaseerd op het idee dat dezelfde ambtenaar als externe hetzelfde werk
blijft doen tegen een dubbel tarief. Maar als iemand boventallig is en
graag voor zichzelf wil beginnen, waarom kan de overheid in de start niet
helpen met een aantal opdrachten?” Dat is een vorm van ‘van-werk-naarwerk’. “De vervolgvraag is: waarom zou dat alleen kunnen in geval van
boventalligheid? Er zijn veel mensen die met passie aan de publieke zaak
willen werken, maar dan gecombineerd met het ondernemerschap. Is het
dan ineens niet meer integer om iemand op weg te helpen?“
De bekende vormen van flexibiliteit voldoen vaak niet meer, is de
ervaring van Jansen, die is betrokken bij de proeftuin in Rotterdam. “We
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kennen detacheringsconstructies: je wordt uitgeleend aan een andere organisatie en houdt daarbij dezelfde arbeidsvoorwaarden. Maar je werkgever
houdt een lege plek over; het is dus niet in het belang van het management. Of er worden onderling bijna marktconforme tarieven doorberekend. Een andere vorm zijn de ‘pools’ met flexibele krachten, maar die
zijn vaak gericht op specifieke beroepsgroepen als interimmanagers of
projectmanagers.”
Hij ziet verschillende andere mogelijkheden tussen vast en flex. “Een
organisatie kan een deel van haar personeelsbestand verschuiven naar
een flexgroep. Andere mogelijkheid zijn stichtingen die ambtenaren op
opdrachten plaatsen, zoals stichting InterMin dat bij de rijksoverheid doet.
Zo’n stichting regelt de administratie en biedt het netwerk. Een oplossing
voor mensen die wel in loondienst willen werken en toch flexibel willen
zijn.” Jansen werkte voor Rotterdam al in loondienst, via een payrollconstructie en nu als zpp’er. “Rotterdam heeft een eigen payrollingdienst:
SSC Flex. Dat zou ik iedere gemeente kunnen aanraden, dat werkt zoveel
goedkoper.”
Projectmatig en transparant
Volgens Jansen is verandering bij het management een voorwaarde.
“Leidinggevenden kunnen veel meer projectmatig denken. Neem bij een
nieuwe taak niet meteen iemand aan, maar formuleer een opdracht en
zoek daar iemand met passend profiel bij. Daar heb je weer ambtenaren
voor nodig die weten wat het is om in opdracht te werken en die zich profileren met hun kwaliteiten. Dat laatste is nog lang niet vanzelfsprekend:
veel ambtenaren vinden dat not done.”
Dat transparant maken kan onder meer op Flexbee, een onlinemarktplaats waarin deelnemende organisaties hun ‘klussen’ en professionals hun
profiel openbaar maken. Coumou is initiatiefnemer van het project: “De
bedoeling is om van deelarbeidsmarkten –binnen de eigen organisatie –
naar een geïntegreerde arbeidsmarkt te komen.” Flexbee staat ook open
voor zzp’ers, maar is vooralsnog primair gericht op de betrokken organisaties. “Als medewerker krijg je zo de kans je talenten verder te ontwikkelen.
Als organisatie kun je talent vinden dat bij de klus past.”
De flexibele overheid is een kwestie van een lange adem, denkt Schrama. “Een succesvolle ambtenaar is misschien wel flexibeler dan iemand in
het bedrijfsleven. Want dat is wat werken in het openbaar bestuur van je
vraagt. Maar tegelijkertijd zijn ook veel ambtenaren niet zo flexibel. Dat
hebben we als overheid zelf gecreëerd door zo lang veel bescherming en
vastigheid te bieden. Dat kun je niet zomaar veranderen.” Volgens Coumou
moet er ruimte blijven voor mensen die wel graag op één plek werken.
“We moeten niet helemaal doorslaan. Er blijft een vaste kern. Sommige
mensen hebben ook behoefte aan meer binding, in de zin van: ‘Dit is mijn
cluppie’.”

Ferdi Jansen, één van de oprichters van het Rotterdamse ambtenarennetwerk ‘De Ondernemert’

Vanessa Roelse, projectleider van de proeftuin ‘Vernieuwende Arbeidsrelaties’.

Friso Coumou is teamleider van de programmalijn
‘Voorkomen toekomstige tekorten en flexibiliseren
arbeidsinzet’.

Meer informatie:
deondernemert.nl - Rotterdams netwerk van ondernemende ambtenaren en
zpp’ers.
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Het hele gemeentehuis
is een deelstoel
Fotografie
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Eise van der Sluis, gemeentesecretaris van Achtkarspelen,
zet zijn koffer neer bij een flexwerkplek omdat zijn eigen
kamer geboekt is als deelstoel. Bij de Nederlandse overheid
zijn meer dan elfhonderd van deze bijzondere werkplekken
beschikbaar. In Brussel is de eerste in gebruik genomen.
Volgens initiatiefneemster Kim Spinder zijn de enige eisen
die aan een deelstoel worden gesteld, de beschikbaarheid van
internet en koffie.
Dankzij het deelstoelinitiatief kunnen ambtenaren overal
in Nederland een werkplek of vergaderruimte boeken bij
een andere gemeente. Spinder: “Doel van dit project is om
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kennis te delen en kosten te besparen. Waarom zou je als
ambtenaar een zaaltje moeten huren terwijl er zo veel ruimte
is in overheidsgebouwen?” Een oproep via sociale media heeft
geleid tot een netwerk van werk- en vergaderplekken die via
www.deelstoel.nl kunnen worden geboekt.
Achtkarspelen heeft de deelstoel nu anderhalf jaar, tot
tevredenheid van Van der Sluis: “Niet alleen mijn kamer, maar
ook veel andere ruimten in het gemeentehuis zijn deelstoel.
Voor ambtenaren, maar ook voor onze maatschappelijke
partners zoals bedrijven en verenigingen.”
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Overheden vragen zich
af hoe ze burgerparticipatie kunnen bevorderen.
Stadslab Leiden is succesvol in het mobiliseren van
betrokken burgers. Het
verschil? De vraag aan de
samenleving.

S

tadslab Leiden is een netwerk van bijna duizend Leidenaren die
hun kennis, tijd en netwerk willen inzetten om Leiden mooier,
slimmer en leuker te maken. Stadslab is ontstaan als initiatief van twee
mannen met als onderliggend idee: ‘We wonen toch allemáál in deze
stad?!’ Inmiddels heeft Stadslab (www.stadslableiden.nl en @stadslab) talloze kleine en grote projecten lopen en afgerond.
Bijzonder en groots is het Singelpark, het initiatief tot het maken van
het langste en mooist park van Nederland (www.singelpark.nl en @singelpark). Klein en fijn zijn de etalages met kunst in leegstaande winkelpanden. Doorwrocht is het boek Leidse Pleinen, waarin aanbevelingen voor
bijna zestig pleinen. Et cetera.
Niet uniek
Stadslab is een voorbeeld van een lokaal netwerk. Het is niet uniek.
In Hellendoorn, Gouda en Rotterdam, in Amsterdam, Peel en Maas en in
Utrecht: op talloze plekken zie je dat mensen elkaar weten te vinden om

De participatietruc
Door
Beeld Stadslab Leiden/Jeroen Maters
Het Stadslab Leiden wil van het
Singelpark het langste en mooiste
stadspark van Nederland maken.
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(weer) zelf aan de slag te gaan. Ook binnen Leiden is Stadslab daarvan
niet eens het enige voorbeeld. Eindeloos veel inspirerende, enthousiaste
mensen die iets doen in hun gemeenschap zijn gemakkelijk te vinden.
Hoe komt het nu dat bij Stadslab ruim 250 mensen op één avond
brainstormen en er tegelijkertijd in de gemeenteraad van Leiden een participatieverordening (mind you) wordt vastgesteld over ‘hoe de gemeente
burgerparticipatie zou moeten stimuleren’? Om daarop een antwoord te
geven moet je kijken naar de puzzels die rond burgerparticipatie opgelost
worden. Welke invalshoeken kiezen instituties daarbij?
De kloof
De overheid heeft een – hernieuwde – belangstelling voor de actieve
burger. Via de jaren negentig, de motie-Willems voor interactief bestuur,
húp, de participatieladder op, hier wat e-participatie, daar wat buurtbudgetten, is het nu burgerkracht, social networking en de ‘frontlijnsturing’
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waar de studies over gaan. Beleidsstukken verschijnen over nut en noodzaak van participatie, in verband ook met de kloof, en het vertrouwen.
Met dan de verzuchting dat het niet vanzelf gaat en met aanbevelingen
om toch die samenwerking te creëren.
Je zou deze activiteiten kunnen samenvatten onder de puzzel ‘Hoe?’.
Hoe zorgen we voor meer burgerparticipatie?
Een puzzel die ook veel binnen instituties wordt gelegd, is ‘Wanneer?’.
Wanneer doen we aan burgerparticipatie? Zo vroeg mogelijk! En dat is
overigens terecht. Voorschriften ontstaan er dan over het besluitvormingsproces, waarbij de betrokken burgers altijd vinden dat ze te laat betrokken zijn en het bestuur het gevoel heeft met ondoordachte voorstellen de
boer op te moeten. Of, ook veelgehoord, dat het proces nog ‘zo lang duurt’
dat burgers niet tot participatie te sláán zijn. ‘Wanneer’ gaat vaak over
gemiste kansen.
‘Waar?’ als invalshoek zie je ook: wijkgericht werken, het wijkwethouderschap en ‘vergaderen op locatie’. Meedenktrajecten als Den Haag

Op de vraag ‘Wat?’ komt altijd een inhoudelijk verhaal. En dat zorgt voor beweging. Niets verbindt zo en leidt tot zo veel
enthousiasme als samen iets doen.
We gaan de Breestraat fijner maken.
We gaan een zwembad in de gracht neerleggen. We maken muurschilderingen!
Doe mee! Samen een inhoudelijke klus
klaren, waar je als het even kan ook nog
wat bij kan zagen, timmeren of desnoods
mindmappen, dat is ‘participatie’. Waar,
wanneer, met wie en hoe we dat doen, dat
volgt dan altijd vanzelf. Andersom komt
dat nauwelijks voor.
Als publiek instituut is het niettemin
je plicht om ervoor te zorgen dat je over
het hoe, met wie en wanneer wel uitermate goed nadenkt. Ik ben de laatste die
pleit voor gerotzooi in de marge op dat
vlak. Dat gerotzooi is bijvoorbeeld ‘frontlijnsturing’ zonder de verrommelde instituties zélf aan te willen pakken. Samenwerken zonder je rekenschap te geven van de
belangen die je allemaal wel en niet vertegenwoordigt. Of aan tafel kruipen op basis
van je plek in de institutionele hiërarchie,
niet op basis van je toegevoegde waarde.

van Stadslab Leiden
in 2020, Leiden in 2030 en Sneek in 2040 zijn er afgeleiden van. Ik sluit
niet uit dat er daarbij allerlei goeds tot stand komt. In elk geval lokken ze
bestuurders gebouwen uit. Maar ik durf de stelling aan dat de succesfactor
nooit ‘de locatie’ is.
Drijvende kracht
‘Wie?’; wie participeren er? Moeten we niet op zoek naar ‘andere groepen’? Een zinvolle vraag. Ook voor Stadslab Leiden, een initiatief van de
geluksvogels – het actieve netwerk bestaat grotendeels uit mensen zonder
achterstanden. Natuurlijk onderkennen én zoeken wij inclusie en diversiteit,
als voorwaarde voor innovatie en ook gewoon voor een fijne samenleving,
trouwens. Maar het is voor slechts weinigen een drijvende kracht achter de
inzet. En voor mensen namens wie de ‘wie-vraag’ gesteld wordt (allochtoon,
laaggeletterd, jongere) is het in elk geval geen réden om mee te gaan doen.
De truc van Stadslab? Dat is ‘Wat?’. Wat gaan we doen? En wat doe jij?
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Maar twijfel je aan je vermogen om in
jouw gemeenschap mensen met expertise,
tijd, energie of liefde aan je te binden?
Stel dan allereerst de vraag: ‘Wat gaan we
doen?’
Marije van den Berg is bestuurslid van
Stadslab Leiden en was gemeenteraadslid
van 2002 tot 2010. Ze adviseert en traint
professionals in de publieke sector die ontspannen en effectief willen samenwerken
met mensen buiten hun instituut.
Lees meer op www.stadslableiden.nl en op
www.whiteboxing.nl.
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Participatie als
haarlemmerolie
Hans Vriend legt met behulp van Pleio dwarsverbanden tussen
stad, bestuur en de gemeentelijke werkorganisatie. De coördinator
stadsdeelregie bij de gemeente Haarlem noemt zichzelf dan ook
makelaar in verbindingen.

H

ans Vriend, coördinator stadsdeelregie bij de gemeente Haarlem,
pioniert met een andere aanpak en met de mogelijkheden die
Pleio daarbij biedt. Een interview over de veranderende rol van de overheid, het inzetten van de kracht van wijkbewoners en wat een open platform daarin kan betekenen.

Door
Beeld Wordle.net/Blinkerd
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Wat is je visie op participatie?
“Ik ga uit van het idee van de overheid als netwerkorganisatie. Voor
mij zijn er geen ‘initiatieven van onderop’, want de overheid werkt in
diverse netwerken tussen de burgers in. De overheid neemt deel in bewonersinitiatieven. Dat is wat anders dan top-down bedacht overheidsbeleid
waarbinnen burgers kunnen participeren. Eigenlijk wil ik toe naar een
overheid die de kennis en kunde van buiten de organisatie naar bin-
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v rheid en de burger steeds meer gaan handelen naar hun eigen schema’s en zich daarmee onbewu
ust beperrkingen opleggen. Participatie is dan
de haarlemmerolie om deze gescheide
g
n werelden bij elkaar te brengen.
In Haarlem was de werkw
wijze ontsttaan om eerst beleid te bedenken.
Zo’n beleidsstuk bespraken we
w met verschillende mensen in de organisatie en het bestuur,
bestuur om het vervolgen
vervolgens aan ‘de stad’ bekend te maken.
Geen wonder dat het wel een
ns ontspoorde. De wijkregisseur was er dan
om te bemiddelen in de vastg
gelopen communicatie tussen de stad en de
organisatie.
Twee dingen wil ik daarover zeggen. Ten eerste is een beleidsstuk geen
doel in zichzelf. Het is een middel om ontwikkelingen in de stad mogelijk
te maken. Ten tweede wil ik af van de onderliggende afhankelijkheidsmechanismen tussen vrager en leverancier, of afnemer.”
Hoe dan?
“Door co-creatie, het samen waarde maken. Een organisatie als
Proctor&Gamble haalt een groot deel van zijn innovaties uit de crowd.
Mensen die via internet meedenken en zo verbeteringen en vernieuwingen aandragen. Waarom ook niet bij de overheid? En dan niet alleen voor
het vangen van de goede ideeën. Ik zou ook de talenten van wijkbewoners
willen matchen met de deskundigheid binnen de gemeente. Dat is wel een
grote cultuuromslag, maar ik merk dat de nieuwe technieken zoals Pleio
en social media dat vergemakkelijken.”
Hoe geef je aan co-creatie praktisch inhoud?
“Vorig jaar startte ik met Pleio puur om mijn maandelijkse overleg met
de wijkpartners te vergemakkelijken. Als een olievlek breidde dit initiatief
zich uit met een volgende schil waarin andere collega’s, zoals de stedenbouwkundigen, deelnemen. De wijk is niet hun dagelijkse werk, niettemin
hebben ze er hun project en is het handig om op de hoogte te zijn van
wat er speelt.
Steeds vaker organiseren inwoners zich los van de traditionele wijkraden rondom nieuwe initiatieven zoals wijk-tv, Facebook-pagina’s, enzovoort. Deze onderstroom van opborrelend talent boor ik graag aan om als
kracht te benutten voor de collectieve zaak.”
“Pleio biedt de mogelijkheid om zowel mensen van binnen als van
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buiten de organisatie te betrekken. Toen
de wijkraad Vijfhoek, een bewonersorganisatie binnen het stadsdeel Centrum, bij
mij aanklopte, zag ik meteen een kans om
hun talent en kunde te verbinden aan het
vakmanschap van mijn collega’s.
Op dit moment ben ik degene die de
gebruikers kan toelaten. Als je eenmaal
toegang hebt, zijn in principe alle groepen toegankelijk voor die gebruikers. In
principe, want de deelsite waar de afdeling
Veiligheid en Politie vertrouwelijke informatie uitwisselt, is juist afgeschermd. Ook
dat kan in Pleio.”
“Inmiddels zijn bijna 90 leden actief,
bewoners zowel als wijkorganisaties. Bewoners maken wijkwiki’s, plaatsen foto’s, er
worden vergaderingen belegd en ze discussiëren over de resultaten van wijkschouwen. In Centrum023 participeren drie
wijkraden en andere belangenbehartigers.
Voor de andere vier stadsdelen willen we
een vergelijkbare community opzetten.”
Nabeschouwing
We zien een pionierende gemeente die
de publieke betrokkenheid in de wijkaanpak opnieuw vormgeeft. Dit deels geregisseerde proces inspireert in de praktische
benadering van begrippen als ‘netwerkende overheid’ en co-creatie. We zien een
open overheid die zelforganiserende processen aanjaagt en spontane initiatieven
een plek geeft.
In een geactiveerd netwerk worden
gemeenschappelijke doelen gerealiseerd
op basis van vrijwillige samenwerking.
Het Haarlemse digitale platform toont
een spontaan netwerk met een levendige
uitwisseling van kennis en kunde over de
grenzen van de (traditionele) afdelingen
en zelfs organisaties heen, zonder de overdreven inzet van extra middelen of dure
organisatieadviezen.
Gijs Hoofs werkt als adviseur Wonen bij de
gemeente Delft.
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P e p e r s

It’s the quality, stupid!
H

et rapport ‘De Grote Uittocht’
wordt altijd in cijfers geciteerd:
“7 van de 10 medewerkers verdwijnen bij
de overheid.” Dat is natuurlijk zorgelijk.
Belangrijker dan die kwantiteit vind ik
persoonlijk de kwaliteit die de deur uitgaat. We krijgen onze eigen braindrain.
Als het gaat om top-HRM-risico’s bij de
overheid, zeg ik, vrij naar Bill Clinton,
“It’s the quality, stupid!”
Hoog tijd om er wat aan te doen. Toch
doen we niet genoeg. Dat ligt aan drie
hoofdoorzaken. De overheid moet ten
eerste kiezen voor het onverkort delen
van kennis met elkaar. Onnodige schotten
tussen organisaties en – zelfs – tussen
afdelingen moeten doorbroken worden.
Ten tweede weten veel overheidsorganisaties nog niet goed wat nu eigenlijk hun
vitale kennis of benodigde talenten zijn,
nu en in de toekomst. Dan is het lastig
om er gestructureerd aan te werken. En
last but not least, er is in veel organisaties geen leercultuur. Terwijl we alleen de
kwaliteit kunnen behouden als we mogen
leren, leren en nog eens leren.
Jeroen Pepers
Directeur A+O fonds
Gemeenten

Een 2.0-aanpak, met onlinesamenwerking, digitale kennisuitwisseling, de
virtuele netwerken, et cetera, zorgt voor
een forse impuls om eerdergenoemde
oorzaken weg te nemen. Het doorbreekt
schotten tussen organisaties en verbindt
mensen die zich willen ontwikkelen.
Door de uitwisseling van kennis ontstaat
een soort ‘creative common’ van waaruit
organisaties input voor hun vitale kennis
kunnen destilleren. De digitale verbinding met de externe wereld zorgt tot slot
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voor positieve prikkels in de interne leercultuur van organisaties.
Om echt impact te hebben moet die
2.0-aanpak wel krachtiger worden dan
nu het geval is. Het hangt nu nog te
veel op de energie van de innovatoren
en early adapters; groepen die altijd al
‘in’ zijn voor nieuwe dingen van buiten.
Een impact op grotere groepen ambtenaren vraagt om organisaties die als geheel
een keuze maken voor de 2.0-aanpak.
Leiderschap bij alle managementlagen is
hiervoor nodig.
Tot slot is het voor het leren met een
2.0-aanpak nodig om een mix te hanteren van nieuwe digitale leermogelijkheden, zoals onlinefilmpjes, games, et
cetera, en meer reguliere methoden, zoals
intervisie, training, stages, et cetera. Uit
onderzoek blijkt dat veruit het krachtigste leerinstrument de concrete praktijkervaring is. Bij een krachtige 2.0-aanpak
past dan ook een goede verbinding met
de ‘oude 1.0-methoden’. Want als de
investeringen in nieuwe digitale mogelijkheden ertoe leiden dat er minder tijd
en geld wordt gestoken in het begeleiden
van het leren en het ontwikkelen op de
werkvloer, dan gaan we niet vooruit met
2.0, maar achteruit.
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Auteursrecht 2.0

Van wie is dat
rapport eigenlijk?
Ambtenaren 2.0 werken ‘anytime, any place, anywhere’. De vraag
is wie de rechten heeft op de vruchten van hun arbeid.

Via deelstoel.nl werken steeds meer ambtenaren flexibel vanuit het
pand van een andere overheidsorganisatie en doen daar het werk dat
ze anders vanachter het bureau bij de werkgever hadden kunnen doen.
Bovendien wordt er structureel een of meerdere dagen vanuit huis
gewerkt. Door deze werkvormen lopen arbeidstijd en privétijd vaak door
elkaar. Zo doet men enerzijds overdag de boodschappen en werkt men
anderzijds in de avond nog door aan een rapport. Dit roept de vraag op
wie het auteursrecht verkrijgt op zo’n rapport: de werkgever, de ambtenaar, of misschien wel de organisatie die de faciliteiten beschikbaar stelt?

Door
Beeld Han de Grooth
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In artikel 7 van de Auteurswet (Aw) is het zogenoemde werkgeversauteursrecht opgenomen. Het artikel gaat er kort gezegd van uit dat, tenzij
anders is overeengekomen, de werkgever verkrijger is van de auteursrechten op werken die door zijn personeel binnen een dienstverband zijn
gemaakt. De werkgever heeft daarmee het recht op de vruchten van de
arbeid. Ondanks het ontbreken van een arbeidsovereenkomst worden ambtenaren voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld met werknemers in
dienstverband. Ook op dit vlak is er dus sprake van normalisering van de
rechtspositie van ambtenaren. Om te beoordelen aan wie het auteursrecht
toekomt, dient er te worden getoetst of het opgeleverde werk binnen het
in de taakomschrijving vastgelegde vakgebied van de ambtenaar valt.
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Enerzijds komen we hier de situatie tegen van zeer gedetailleerde
taakomschrijvingen. Indien een gemaakt werk onder een gedetailleerde
taakomschrijving valt, zal de werkgever de auteursrechten onmiddellijk
kunnen verkrijgen. Anders is dat bij weinig gedetailleerde taakomschrijvingen. In de overheidspraktijk zien we vaak dat bij aanstellingsbesluiten
gebruik wordt gemaakt van een algemene groep van functies en taken,
bijvoorbeeld de functie van vakspecialist, met de bedoeling om ambtenaren daardoor breder inzetbaar te kunnen maken. Denk hier aan het voorbeeld van de medewerker groenvoorziening waarbij de taakomschrijving
‘buitendienst groenvoorziening’ is. Die taakomschrijving is dusdanig breed
en daarmee ‘onbepaald’ dat het in zijn vrije tijd bijgehouden eigen weblog
over onderhoud van bomen niet onder de auteursrechten zal vallen van de
werkgever.
Door het Hof Den Bosch is echter al in 1978 in het arrest van Gunsteren/Lips aangegeven dat het werkgeversauteursrecht ook van toepassing
is op dienstbetrekkingen met een bredere taakomschrijving indien de
werknemer een zekere mate van (vorm)vrijheid ten aanzien van de werken
toekomt. Daarbij gaat het vaak om hoger opgeleide kenniswerkers zoals
consultants, beleidsmedewerkers, journalisten en wetenschappers. Volgens het Hof vindt de aanspraak van de werkgever zijn begrenzing in het
kader van het speciale vakgebied waarop de werknemer uit hoofde van die
dienstbetrekking werkzaam is.
De beleidsmedewerker van wie volgens de taakomschrijving verwacht
wordt dat hij beleidsadviezen schrijft op het gebied van cybercrime, zal
zijn op eigen initiatief geschreven publicatie over een computervirus
slechts met toestemming van zijn werkgever op zijn eigen weblog mogen
publiceren. De werkgever is namelijk in dat geval de auteursrechthebbende omdat de inhoud van de publicatie binnen de kaders valt van het
specifieke vakgebied. Dit ondanks het feit dat zowel de werkgever als de
werknemer van tevoren niet wist hoe de publicaties er inhoudelijk uit zouden gaan zien en ongeacht het feit dat het thuis en/of in de avonduren is
geschreven. Het is voldoende dat duidelijk was dat het gaat om het maken
van ‘bepaaldsoortige’ werken in het kader van een vakgebied.
Opdrachten
Indien de taakomschrijving echter geen vakgebied zou noemen, is deze
dermate onbepaald dat de werknemer daardoor in beginsel wel degelijk als
auteursrechthebbende op de gemaakte werken kan worden gezien. Er is
immers geen herkenbare begrenzing in de taakomschrijving aangebracht.
Slechts uitdrukkelijk gegeven opdrachten of in detail bepaalde werken
zouden in dit geval deze begrenzing nog kunnen aanbrengen waardoor de
daarop gemaakte werken onder het auteursrecht vallen van de werkgever. Wanneer de beleidsmedewerker bijvoorbeeld van zijn leidinggevende
een specifiek beschreven opdracht krijgt om een advies over een bepaald
onderwerp te schrijven, zou verdedigbaar zijn dat het uiteindelijke resultaat daardoor ook voldoende bepaald is.
Indien het bewuste werk volledig buiten de taakomschrijving valt,
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dient gekeken te worden of het werk
ontstaan is doordat de werkgever daartoe
een uitdrukkelijke opdracht heeft gegeven
welke tevens door de werknemer is geaccepteerd. Daarbij spelen ook de overige
omstandigheden een rol. De medewerker
groenvoorziening die in zijn vrije tijd en
zonder uitdrukkelijke opdracht van zijn
werkgever een weblog schrijft over bomen,
zal daarop zelf de auteursrechthebbende
zijn. Indien hij hiertoe echter een uitdrukkelijke en voldoende bepaalde opdracht
heeft gekregen van zijn werkgever, en hij
deze heeft geaccepteerd, is de taakomschrijving door de uitdrukkelijke opdracht
ongeschreven aangevuld en krijgt de werkgever het auteursrecht.
We kunnen dus concluderen dat het
over het algemeen niet van belang is op
welke locatie of in wiens tijd het werk is
gemaakt. Veel belangrijker is de vraag of
het maken van het bepaalde werk tot de
taken van de werknemer gerekend kan
worden.
Mr. Mathieu Paapst is docent Internetrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen.
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