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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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Magisch realisme was ooit een populair filmgenre . Niets was
wat het leek en elk beeld kon zo maar in een ander beeld veranderen.
Stel je vindt online een luchtfoto van je nieuwe woonplaats Den Haag en als je
inzoomt verandert Den Haag in je vroegere woonplaats. Ongelooflijk natuurlijk. Maar
waar gebeurd. Ik vond op geheugenvanNederland.nl een luchtfoto van Den Haag in de
oorlogsjaren – volgens bijschrift –, vergrootte de foto en herkende tot mijn ongeloof
het gehavende centrum van Middelburg, waar ik mijn halve leven heb gewoond. Een
magische ervaring. Eerder surrealistisch vond ik het dat sitebeheerder de Koninklijke
Bibliotheek na mijn tip meldde de misser zeer te betreuren, maar dat het te veel werk was
om de meta-informatie bij de foto aan te passen.

De mogelijkheden van ICT zijn magisch.
Realisme is dat de toepassing ervan flink wat voeten in de aarde heeft. De Tweede
Kamer doet er onderzoek naar. iBestuur magazine helpt een handje en brengt in dit
nummer in kaart wat al onderzocht en bekend is.
Na de ‘founding partners’ uit het ICT-bedrijfsleven hebben ook ICTU en ECP een plek
gevonden bij iBestuur magazine. Voeg daarbij de samenwerking met de partijen achter
het iBestuur Congres (BZK, EL&I, ICT~Office en VNG) en Ambtenaar 2.0, en de conclusie
mag luiden dat ondanks economische tegenwind iBestuur magazine in korte tijd hét
platform voor de iOverheid is geworden. Over magie gesproken!
Wat blijft is de journalistieke onafhankelijkheid. Ook de partners hechten aan
onafhankelijke, kritische berichtgeving en maken die mede mogelijk. Daarom zijn de
bijdragen van de verschillende partners in het blad als niet-redactioneel herkenbaar.
Een andere nieuwe pijler onder het platform is de iBestuur academie, een
samenwerking met Het Expertise Centrum. De Tweede Kamer onderzoekt problemen bij
ICT-projecten. De iBestuur academie onderzoekt succesvolle ICT-projecten. Want wij
blijven geloven in de magie!
Peter Lievense
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Vergeet het EPD!

Televisie voor
overheidsmanagers

Persoonlijke gegevens staan nu verspreid

Qiy staat los van de overheid, maar presen-

over vele databases en het is meestal ondui-

teert zich als een nutsvoorziening en viel

delijk wie deze waarvoor gebruikt. Qiy wil

daarmee kennelijk in deze categorie.

over openbaar bestuur af te lopen?
Dan is er nu een televisiezender voor

hier verandering in brengen met een veilig
digitaal, persoonlijk domein. Dat domein is

Geen tijd om alle congressen

“Er is voor een stichting gekozen van-

overheidsmanagers: Obbla. De zender

met alle data die daarin staat eigendom van

wege de onafhankelijkheid”, zegt Louman.

is een initiatief van de Vereniging voor

de gebruiker, de gebruiker kiest zelf wie tot

Het verdienmodel bestaat uit twee delen:

OverheidsManagement en de Vereni-

welke gegevens toegang krijgt. Organisa-

organisaties die data willen sturen aan

ging van Gemeentesecretarissen.

ties kunnen gebruikers
toegang geven tot

gebruikers van Qiy betalen daarvoor. Ook

Zij willen overheidsmanagers op

betalen organisaties voor applica-

een makkelijke manier voorzien van

ties die in gebruik zijn binnen

hun persoonlijke

het persoonlijke domein.

gegevens of ze

Deze applicaties zijn nodig

verstrekken een

om de dataset van de

kopie van die

gebruiker te interpre-

gegevens aan

teren, om overzicht en

de gebruiker,

inzicht te krijgen.

zoals salaris-

Qiy werkt

gegevens van

momenteel

de werkge-

met diverse

ver, medische

informatie over ontwikkelingen in het
openbaar bestuur.
Tijdens de eerste uitzending werd
onder meer gesproken over open data
en een nieuw beloningssysteem voor
overheidsmanagers bij de gemeente
Amersfoort.
Het is de bedoeling dat Obbla
uitgroeit tot een kanaal waar webinars
van meerdere (overheids)partijen

gegevens van

organisaties die

te zien zijn, daarover wordt nu met

het ziekenhuis

hun klanten of

verschillende partijen overlegd. Ook

en data uit de GBA

medewerkers

geen tijd om naar de live-uitzending te

van de gemeente

van zo’n

kijken? Op www.obbla.nl zijn ze terug

waar de gebruiker

persoonlijke

te zien. (MV)

ruimte willen

woont. De data is

voorzien.

gewaarmerkt: de

Een daar-

gebruiker kan dan

Semantiek

van is

bijvoorbeeld de eigen
gegevens uit de GBA aan

Blokker,

Voor veel mensen bestaat het

zijn bank sturen als hij

dat zijn

contact met de gemeente uit niet veel

mede-

meer dan het één keer in de vijf jaar

een rekening wil openen.
Door het waarmerk ziet
de bank dat de gegevens

resh

/Stockf

ndy
om Gru
eeld: T

B

werkers digitale sa-

larisstroken wilde sturen. Medewer-

aanvragen van een nieuw paspoort
en – natuurlijk – de ontvangst van de

daadwerkelijk uit de GBA

kers van Blokker hebben nu een Qiy waarin

jaarlijkse woonlastennota. Dit jaar extra

komen. Qiy gebruikt zo veel mogelijk open

de salarisgegevens staan. Later kunnen ze

spannend, want omdat de huizenprijzen

standaarden, waar dat niet kan worden de

hun Qiy ook gebruiken voor data van andere

dalen kwamen gemeenten met nieuwe –

gegevens semantisch geïndexeerd.

deelnemende organisaties. Qiy zal veel

lagere – taxatiebedragen aanzetten. Niet

organisaties warm moeten maken voor zijn

dat dat doorwerkte in de uiteindelijke

tion, een stichting gevestigd in Boxtel. Men

idee, want een dergelijke oplossing is alleen

aanslag, want op miraculeuze wijze wer-

is met meerdere overheden in gesprek over

succesvol als het algemeen gebruikt wordt.

den de tarieven zodanig aangepast dat

de mogelijkheden van dit ‘trust framework

Als dat lukt, hoeft de overheid zich wellicht

er uiteindelijk toch nog weer (iets) meer

voor gewaarborgde digitale identiteiten’,

niet meer bezig te houden met lastige

moet worden betaald dan vorig jaar.

zegt Maarten Louman van Qiy. November

vraagstukken als persoonlijke (patiënten)

vorig jaar won de stichting de Accenture

dossiers. (MV)

Qiy is een initiatief van de Qiy Founda-

Innovation Award in de categorie overheid.
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Zo ook in Hilversum, waar in een
toelichtende folder bij de woonlastennota keurig werd verwezen naar de moge-
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Postcode als
cashcow
Vijfendertig jaar nadat de PTT de postcode heeft ontwikkeld, is deze inzet van een
juridische strijd. Als onderdeel van het adres
zit de postcode in de BAG, die de overheid vrij
beschikbaar stelt voor welke (commerciële)
toepassing dan ook. Maar PostNL, waar de
toekenning van postcodes en het beheer van
het postcodebestand na privatisering berust,
claimt het databankenrecht over het bestand
en vindt dat de Staat daarop inbreuk maakt.
Met een eind december gewezen vonnis heeft
PostNL de eerste ronde verloren; het bedrijf

accepteerde. Uiteindelijk zegde de Staat het

doeleinden’ is. Een PostNL-woordvoerder

gaat in beroep.

convenant op.

wil niet vooruitlopen op de vraag wat er
gebeurt als het bedrijf het beroep wint.

Met de privatisering van de post is de prak-

De overheid heeft haar vermeende

(PM)

tijk rond postcodes geregeld in een convenant

inbreuk op het databankenrecht gemotiveerd

tussen postbedrijf, VNG en Staat. De overheid

weersproken en PostNL zijn claim niet nader

mocht postcodes aan derden verstrekken als

onderbouwd, zodat de rechter zich daarover

deze ze niet commercieel gebruikten. Den Haag

in december niet uitsprak. Wel stelde hij dat

wil echter geen beperking aan het gebruik

postcodes in de Landelijke Voorziening BAG uit

van de BAG. Maar een convenantswijziging

gemeentelijke registraties komen. Een dag na

en die is kennelijk goed bevallen,

wees PostNL af. Het wilde daarentegen voor

het vonnis meldde het ministerie van Infra-

want dit jaar opende de Belasting-

het gebruik van postcodegegevens in de BAG

structuur en Milieu dat vanaf 1 februari (aflopen

dienst opnieuw een twitteraccount

jaarlijks 750.000 euro, wat de overheid niet

convenant) de BAG ‘ook open voor commerciële

voor vragen over de aangifte. Het

#BDaangifte
Vorig jaar was het een pilot

account was beschikbaar tot en
met 31 maart en het twitterteam
lijkheid om het taxatieverslag over de waarde van

ambtenaren denken dat mensen

de woning te downloaden via de gemeentelijke
website. “Om het taxatieverslag van uw pand
op te vragen, dient u gebruik te maken van
de inloggegevens zoals aangegeven op de
website”, aldus de folder. Die zin bleek
in de praktijk raadselachtig, want
nergens op www.hilversum.nl
is een aanwijzing te vinden
die zou kunnen leiden
gen, laat staan
inloggegevens.
Het blijkt
allemaal een
kwestie van
semantiek. De

automatisch op de site de button
‘digitaal belastingloket’ zullen

pas op
!
Opvra
ginge
n

foldermakende
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zat klaar van acht uur ‘s ochtends
tot acht uur ‘s avonds, op zaterdag
van negen tot vijf. Vragen die op
andere tijden werden gesteld,

aanklikken… Logisch toch? Pas

werden later beantwoord. Aan

als je dat gedaan hebt, vind je

direct messages deed het team

wat je zoekt, maar voor veel

niet en het beantwoordde alleen

mensen was dat een onmo-

algemene vragen, persoonlijke

gelijke opgave. Zij werden

informatie werd niet gegeven.

door de gemeente het

Twitteraars stelden vragen over

digitale bos ingestuurd.

naar taxatieverslade bijbehorende

op zoek naar hun taxatieverslag

hoe een studieschuld over heel

Een woordvoerder

2011 berekend wordt en waar men

van de gemeente

informatie over de hypotheekren-

laat weten dat er

teaftrek kon vinden. Als een vraag

inderdaad veel over

complexer was, werd men verzocht

is gebeld en gemaild

te bellen. Het twittervolk kon

en dat het achteraf

het initiatief wel waarderen: het

niet zo handig was.
(BL)

account had meer dan drieduizend
volgers. (MV)
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CDA-Kamerlid Ger
Koopmans initieerde
het parlementair
onderzoek naar ‘ICTproblemen bij de
overheid’, maar laat
voor de start al weten
zelf niet mee te doen.
Anderen moeten die
klus maar klaren. Wie
wat wanneer gaat
onderzoeken is nog
niet duidelijk. iBestuur
zet vast op een rijtje
wat al is onderzocht
en wat dat heeft
opgeleverd.

Wat beoogt u met dit onderzoek, wat wilt u eigenlijk weten?
“Waarom er – ondanks dat we al veel weten – nog steeds heel veel
projecten niet goed gaan. Ik heb sinds de opmerking dat een parlementair
onderzoek goed zou zijn zeker honderd mails en telefoontjes gekregen van
mensen die allemaal in de sector werkzaam zijn. Van niveau klokkenluider
binnen een departement tot grote ICT-automatiseringsbedrijven tot en met
consultants die hun frustratie ook maar ergens kwijt moeten. Van alles zat
er tussen.”
En wat was de teneur van die reacties?
“Dat ICT-projecten te vaak als puur ICT-project worden gezien in plaats
van als onderdeel van een traject dat nodig is om de organisatie beter te
laten functioneren. Daarnaast zie je dat er een hele zoektocht aan de gang
is naar hoe je op een goede manier aanbesteedt.”
 aarom kiest u dan in uw onderzoeksvoorstel juist voor het specifiek
W
onderzoeken van ICT-projecten in plaats van die verandertrajecten waar
ze slechts een onderdeel van zijn?
“Anders ben je voor het weet alles aan het onderzoeken en kom je nergens meer uit.”
 at moeten we ons dan voorstellen bij het voornemen om de BelastingW
dienst en UWV te onderzoeken? Dat zijn organisaties en geen projecten.
“Dan heb je het meer over politieke besluitvorming rondom heffingen
en toeslagen. Wat dat allemaal teweeg heeft gebracht op de werkvloer en
in ICT-systemen. Over hoe de politieke wil om iets te doen niet aangesloten was bij wat er op de werkvloer mogelijk was binnen de geplande tijd.”
 at gaat dus over de kwaliteit van besluitvorming en niet over ICT-proD
jecten. Moet de Kamer dan niet vooral haar eigen functioneren op dit
punt onderzoeken?
“Natuurlijk gaat het onderzoek over besluitvorming. Dat doen wij bij
parlementair onderzoek altijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de geschiede-

De Kamer moet
naar

Door Bas Linders
Beeld Harmen de jong/De Beeldredaktie
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Wat wil de Kamer
onderzoeken?
OV-chipkaart
• Geïntegreerd Processysteem Strafrecht
• UWV
• Belastingdienst
• EPD
• ICT Politie
• Indigo - Justitie
•

ook
zichzelf kijken
Nummer 2 - april 2012
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nis van de ov-chipkaart ben ik ervan overtuigd dat de Kamer een rol heeft gespeeld
die rechtvaardigt dat de Kamer ook naar
zichzelf kijkt.”
 oe kun je dan het EPD willen bekijken
H
als ICT-project? De Nederlandse School
voor Openbaar Bestuur heeft net in een
onderzoek geconstateerd dat het EPD
niet is gestrand op een rammelende
ICT-structuur, maar op onvoldoende
bereidheid tot samenwerking tussen de
betrokken bestuurlijke partijen.
“Dat weet ik niet. Dat onderwerp is
door anderen aangedragen. De voorbeelden zijn vanuit de commissie gekomen
en daar zullen wel allerlei agenda’s achter
zitten. Ik vind dat de commissie nog eens
heel goed scherp moet kijken naar welke
projecten men pakt. Het moet ook helder
worden wat er nou klopt van die steeds
terugkerende bewering dat er jaarlijks
vier tot vijf miljard aan faalkosten is. Er
moeten ook aanbevelingen komen op het
gebied van veiligheid en privacy, dat zit
nadrukkelijk in de opdracht. Dus er moet
zeker naar DigiNotar worden gekeken.”
 un je de ICT-sector afrekenen op het
K
succes of falen van reorganisatieprojecten bij de overheid?
“De sector natuurlijk niet, maar er
kunnen grote fouten zijn gemaakt door
individuele bedrijven.”
L aat een bestuurlijk proces dat niet
goed loopt zich wel beoordelen als een
ICT-project?
“Nee. Een deel zijn organisatieproblemen, een deel ICT en een deel zijn combinaties waarbij je steeds de vraag moet
stellen wat het gevolg is van wat. Dat is
allemaal heel verschillend.”
Hoe zou het beter kunnen denkt u?
“Daarvoor hebben we het onderzoek.”
 hebt toch wel enig idee waar het heen
U
zou moeten?
“Nee, want dan zou ik het allemaal

10

opschrijven en zeggen: we hebben geen
onderzoek nodig. Nou ja, wat wel beter
kan is de onderlinge informatievoorziening bij de rijksoverheid. En ik geloof niet
dat we op x departementen en x ZBO’s
allemaal eigen ICT-afdelingen en eigen
expertisecentra nodig hebben. Die moeten
effectiever met elkaar samenwerken.”
 et onderzoeksvoorstel voorziet ook in
H
een fase waarin er extern onderzoek
moet komen. Waar denkt u dan aan?
“Een team van deskundigen uit verschillende gremia. Iemand van de Rekenkamer, TNO, iemand uit het grote bedrijfsleven, een slimme zelfstandige. Het is
natuurlijk ook een ‘ons kent ons’-wereld,
dus je moet een goed onafhankelijk team
opzetten met verschillende disciplines die
elkaar kunnen aanvullen, aanspreken en
in de gaten houden.”
 bent negatief over het HEC, toch een
U
door de overheid vaak geraadpleegd
adviesbureau. Waarom?
“Omdat iemand me verteld heeft dat
als gevolg van de fusie die daar heeft
plaatsgevonden (met onderzoeks- en
adviesbureau ZENC, november 2011, redactie) – en nou citeer ik iemand anders –
dat ‘te veel incestueuze kanten kreeg’ en
het staat Kamerleden nu eenmaal vrij om
van alles te roepen.”
 hebt het van horen zeggen. Wat vindt
U
u zelf?
“Iemand die er verstand van heeft en
die ik hoog acht heeft mooi inzichtelijk
gemaakt met wie hij allemaal op welke
wijze omging. Hij had met name moeite
met het feit dat het HEC een hoog…
eh… ‘als het HEC ja zegt is het wel goed’gehalte heeft. De vraag is of dat de facto
terecht is. Het is goed als wij af en toe als
een olifant door de porseleinkast banjeren en een steen in de vijver gooien. De
meeste dingen hebben we van horen zeggen. Daar zijn we Kamerlid voor.”

Onderzoek
zoekt
onderwerp

B

ij het ter perse
gaan van iBestuur magazine is nog
veel onduidelijk aan het
aangekondigde parlementair onderzoek ‘ICTproblemen bij de overheid’. Het onderzoek is
aangevraagd via de vaste
Kamercommissie voor
Justitie en Veiligheid.
Volgens initiatiefnemer
Koopmans (CDA) om
‘puur bureaucratische
redenen’; via de commissie voor BZK was het niet
meer mogelijk.
Hoewel er wél al een
onderzoeksvoorstel ligt
moet definitief worden afgesproken waar
het onderzoek zich op
richt. Er komt nog een
herbeoordeling door
de Commissie en het
Presidium. Dan volgt
de samenstelling van
de onderzoekscommissie. Koopmans doet in
elk geval zelf niet mee.
De staf van de Kamer
verwacht niet voor het
najaar met het onderzoek te kunnen starten.
Die heeft dit jaar al twee
andere onderzoeken
(‘klimaat en energiebeleid’ en ‘kosten en prijzen van woningen’) en
een enquête (woningcorporaties)op zijn bordje
liggen.

Veel is al onderzocht

V

olgens de WRR is de overheid door ICT in
feite allang veranderd in een informatieoverheid. Bestuurlijk zit de overheid echter nog in
de fase op weg naar een elektronische overheid.
Dat zorgt voor (logische) problemen en kwetsbaarheden. De onderzoeksvragen van de parlementaire
commissie richten zich vooralsnog op ‘aanbesteding, aansturing en uitvoering, evaluatie/trekken
van lessen en privacy en veiligheid’. De te onderzoeken terreinen waren of zijn integrale verandertrajecten met ICT als enabler, en geen zuivere
ICT-projecten.
Over de succes- en faalfactoren van zuivere
ICT-projecten bestaat al veel literatuur en lesmateriaal, maar niet in combinatie met complexe bestuurlijke processen. Van alle tot nu toe
genoemde projecten is al vastgesteld dat het
voorbeelden zijn van vaak moeizame bestuurlijke worstelingen met organisatieverandering,
gekenmerkt door overspannen ambities, slechte
besturing, gebrek aan doorzettingsmacht en een
sterk gejuridiseerd proces. Soms verergerd door
politieke deadlines. De iOverheid is veel meer dan
een ICT-project.
Volgens het rapport Heroverweging Bedrijfsvoering is de ordening van taken en informatievoorzieningen in ministeries al vele tientallen
jaren in essentie onveranderd. Elk ministerie heeft
zijn eigen uitvoering en handhaving georganiseerd. Het ombuigen van dat proces stuit op
staatsrechtelijke grenzen (elke minister blijft verantwoordelijk). Het succes of falen ervan laat zich
in elk geval niet beoordelen als een ICT-project.
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
heeft vastgesteld dat het EPD (onderwerp van het
onderzoek) niet is mislukt door een rammelende
ICT-structuur, maar door onvoldoende samenwerking tussen de betrokken (bestuurlijke) partijen.
Op veel punten heeft de commissie eigenlijk haar
antwoorden al binnen (zie kader ) en lijkt het
efficiënter om de specifieke focus op ICT-projecten
los te laten in ruil voor een breder perspectief. De
Algemene Rekenkamer zegt in een samenvatting
van de eigen onderzoeken in 2010: “Wij zoeken
de achterliggende oorzaken in de belangen van
de partijen die een rol spelen bij de aanloop en
uitvoering van een ICT-project: minister, Tweede
Kamer en ICT-leveranciers. Deze actoren zijn
geneigd te denken in grote oplossingen voor grote
problemen. Zij bieden op dit punt elkaar geen
tegenwicht. Sterker nog, ze versterken elkaar en
houden elkaar gevangen in een complex project
waaruit geen weg meer terug is.”
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Wat is er gedaan met aanbevelingen
uit eerdere onderzoeken?

D

e Algemene Rekenkamer heeft vanaf 2006 vijf rapporten uitgebracht
over ICT-projecten bij de Overheid: IT-governance bij ministeries
(2006), aanbesteding P-Direct (2007), Lessen uit ICT-projecten bij de overheid (Deel A 2007, deel B 2008) en ICT-project huur- en zorgtoeslag (2008).
Sinds het verschijnen van die rapporten en het rapport van de commissie
Gerkens over het maken van wetten en regels met een hoge ICT-component
(2009) is er al veel veranderd in de governance van (grote) ICT-projecten bij
het Rijk. Coördinerend minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken heeft
op 27 februari in een brief in antwoord op de roep om een ‘Deltaplan ICT’ op
een rijtje gezet wat er sinds 2007 met de diverse aanbevelingen is gedaan en
nog wordt ondernomen. Wie die brief naast het onderzoeksvoorstel legt, ziet
wat haar eigenlijke boodschap aan de onderzoekscommissie is: wat u van ons
vraagt is allang gedaan of daar zijn we volop mee bezig! Een kleine bloemlezing: ter verbetering van de sturing en beheersing van ICT-projecten en het
versterken van de expertise bij de rijksoverheid is er inmiddels een CIO-stelsel
ingesteld; de interne expertise op ICT-projectmanagement is gebundeld; ‘gateway reviews’ gaan aan projecten vooraf; de afhankelijkheid van externe inhuur
is verminderd; er komt een opleidingsaanbod voor opdrachtgevende ambtenaren; er is een reeks maatregelen genomen om de regelgeving te vereenvoudigen; de verplichte informatiestromen tussen overheid en bedrijfsleven worden
gedigitaliseerd en er loopt een onderzoek hoe Belastingdienst/Toeslagen, UWV,
SVB en DUO beter kunnen samenwerken.
Sinds 2007 krijgt de Kamer een jaarlijkse rapportage over verloop en kosten van ‘grote ICT-projecten’ en er is een nieuwe aanbestedingswet. Bovendien
is ook gevolg gegeven aan een belangrijke aanbeveling van de Rekenkamer:
maak ICT-projecten niet te groot en let op een goede balans tussen ambitie,
beschikbare mensen, middelen en tijd. Bij het ICT-beleid betrokken ambtenaren vinden dat de Kamer te vaak naar de bekende weg vraagt en daarmee
ook zelf de vaart uit het ingezette beleid haalt. De bouw van de iOverheid is
een dynamisch proces dat soms ook de kenmerken van een zoektocht heeft,
zo stellen ze. Er wordt geleerd van gemaakte fouten en er is in korte tijd veel
bereikt.
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Aanbestedingsregels

Mag ‘t ietsje minder?
De nieuwe
aanbestedingswet moet
het voor ondernemers
minder tijdrovend en
makkelijker maken
mee te dingen naar
overheidsopdrachten.
Minister Verhagen wil
vooral mkb-bedrijven
meer kans geven. De
overheid moet beter in
de gaten houden dat
zij geen disproportionele eisen stelt.

Door Fred van der Molen
Beeld Stockfresh/Blinkerd
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E

en noodzakelijk kwaad. Zo lijken de meeste direct betrokkenen –
afgezien van de grote groep aanbestedingsjuristen die Nederland
rijk is – tegen aanbesteden aan te kijken. Wat de procedures de laatste
jaren nog minder populair maakt, is dat ze regelmatig eindigen voor de
rechter. Steeds vaker proberen afgewezen partijen zo alsnog terug in de race
te komen. Bekende voorbeelden zijn de aanbesteding van het dienstpistool
en die van de vaste telefonie voor het Rijk. Maar jaarlijks spreken rechters
zich inmiddels meer dan honderd keer uit over een aanbestedingszaak.
Een aanbesteding vergt een enorme tijdsinvestering voor een mkbbedrijf. Aanbestedende diensten lijken dat niet altijd te beseffen. In de
ogen van ondernemers stellen overheidsdiensten vaak disproportionele
eisen.
Elke ondernemer kan smakelijke voorbeelden noemen, merken we bij
een belrondje. Zoals een recente aanbesteding waarin, in onderdelen opgesplitst, in totaal om 52 referentieprojecten werd gevraagd. Voor mkb-bedrijven zijn de gestelde omzetcriteria regelmatig een onneembare horde. Zo
wordt bijvoorbeeld een jaaromzet geëist van 500 procent van de hoogte van
de opdracht; en dat dan over de laatste drie jaar.
Aanbestedingsjurist Annechien ten Kate van ICT~Office: “Maar het
gebeurt ook wel eens dat juist grote bedrijven worden buitengesloten. Dat
bijvoorbeeld de bedrijfsomzet voor meer dan 50 procent moet bestaan uit
een bepaald specialisme.”
Een consultancybedrijf herinnert zich dat een overheidsdienst er geen
been in zag negentien aanbestedende partijen op te roepen voor een
mondelinge toelichting. In andere gevallen worden eisen gesteld waaraan
leveranciers onmogelijk kunnen voldoen. Ten Kate: “In contracten rond
softwareontwikkeling staat nog regelmatig dat het auteursrecht moet worden overgedragen. Daarmee sluit je leveranciers uit die op basis van opensourceproducten werken, terwijl het officiële beleid dat juist bevordert.” Een
pijnpunt voor alle bedrijven is het tijdrovende papier- en invulwerk, waarbij
lang niet alle vragen relevant lijken voor de opdracht.
Ambities
Maar nu is er dan de nieuwe Aanbestedingswet. Volgens het ministerie
van EL&I is het nieuwe wetvoorstel er expliciet op gericht het mkb ter wille
te zijn. “Als het aanbestedingen betreft staat het kabinet aan de kant van
de ondernemer”, stelde minister Verhagen bij de behandeling in de Kamer.
Bram Lamens, jurist en aanbestedingsspecialist bij het ministerie van
Justitie, kan dat alleen maar beamen: “Zes van de zeven ambities uit het
wetsvoorstel zijn opdrachten aan aanbestedende diensten om het het

Nieuwe
Aanbestedingswet
en het mkb
Het wetvoorstel tot wijziging
van de Aanbestedingswet is op
14 februari aangenomen door de
Tweede Kamer. Het ligt nu, inclusief amendementen, bij de Eerste
Kamer. Belangrijke wijzigingen voor
mkb’ers:

bedrijfsleven makkelijker te
maken.”
Hij kijkt met gemengde gevoelens naar de
nieuwe Wet: “Erg veel verbeteringen van het proces ten
behoeve van onze inkopers zie ik er niet in. Het meeste werk zit
voor ons toch in de offertefase. Men tracht de reductie van de administratieve lasten vooral te behalen in de fase daarvoor, waar de geschiktheid van
de ondernemer moet worden vastgesteld.”
Maar hij bevestigt dat het terugschroeven van eisen ook de opdrachtverlener werk kan ontnemen. “Dat klopt. Een goed voorbeeld is de Eigen Verklaring. Ondernemers hoeven daardoor op voorhand niet allerlei stukken op
te hoesten, maar alleen te bevestigen dat ze voldoen aan de gestelde eisen.
Pas als een inschrijver voor gunning in aanmerking komt, vragen we die
gegevens op. Daar zit winst in, maar die aanpak is inmiddels al in gebruik.”
Lamens wijst erop dat aan alle maatregelen ook een keerzijde zit: “Neem
de Eigen Verklaring. Uiteindelijk moet je van de winnende partij aan het
einde van de rit toch alles opvragen. Daardoor kan de startdatum opschuiven. Het wordt nog vervelender als bij controle blijkt dat de potentiële winnaar niet aan alle eisen voldoet. Dat soort dingen gebeurt. Er zijn ongetwijfeld onprofessionele opdrachtgevers die stukken en informatie opvragen die
niet nodig zijn. Maar over het algemeen geldt toch dat het meeste papier
niet voor niets wordt gevraagd.”
Proportionaliteit
Veel draait in het wetsvoorstel om het begrip ‘proportionaliteit’: voor
de administratieve lasten, omzeteisen, ervaringseisen, personeelsbezetting
en bijvoorbeeld aansprakelijkheid. Om dat beginsel uit te werken hebben
aanbestedingsjuristen van overheid en bedrijfsleven een ‘Gids voor propor-
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Niet meer clusteren. Verbod op het
onnodig clusteren van opdrachten,
waardoor het mkb meer kans maakt.
Niet meer overvragen. De overheid mag alleen proportionele eisen
stellen.
Uniforme integriteitstoets voor
alle overheidsopdrachten.
Een Eigen Verklaring voldoet voor het
offertestadium, bewijsstukken hoeven
pas bij de gunning te worden overlegd.
Zo nodig komen er regels om innovatie te bevorderen.
Er komt een digitaal
aanbestedingsloket.

tionaliteit’ geschreven. Dat is een boekje
van ruim veertig pagina’s geworden waarin
richtlijnen en voorbeelden worden gegeven
van wat redelijk is en wat niet.
Tot veler verrassing tilde de Kamer de
status van de Gids via een amendement op
van een vrijblijvend handvat tot onderdeel
van de nieuwe regelgeving. Lamens: “Wij
zijn ervan uitgegaan dat die gids een handvat zou zijn, niet meer en niet minder. Nu
die een verplichtend karakter heeft gekregen, wordt het interessant wat EL&I gaat
doen met die teksten, waarvan juristen van
een aantal diensten hebben aangegeven
dat ze het daar niet mee eens zijn.”
Een heikel onderwerp is dat van de
onbeperkte aansprakelijkheid. Volgens Ten
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Impuls aan
juridisering?
Leidt de nieuwe wet niet tot
nog meer juridische procedures?
Ten Kate: “Ja en nee. Een beter
antwoord heb ik niet. Nee, want
als het goed is, gaat de aanbestedende dienst het straks beter
doen. Anderzijds is het waar dat er
meer stokken zijn voor bedrijven
om mee te slaan. Maar niemand is
blij met die juridisering. Wat dat
betreft is het jammer dat er geen
betere klachtenregeling in de wet
is opgenomen. Niet om achteraf
te klagen, maar om tijdens een
procedure aan de bel te kunnen
trekken.”
Lamens: “In de nieuwe wet
komen er allemaal regels bij, en
vooral motiveringsverplichtingen.
Ik zou zeggen dat het aantal procedures daardoor alleen maar kan
toenemen. Tenzij het tij gekeerd
kan worden met instrumenten
zoals de ICT-klachtenregeling van
het ministerie van Veiligheid en
Justitie en ICT~Office. Met deze
regeling wordt beoogd klachten
over ICT-aanbestedingen in een
vroegtijdig stadium buiten rechte
af te handelen. Dat werkt tot op
heden naar ieders tevredenheid.”

Kate, medeopsteller van de Gids, worden alle risico’s veel te eenzijdig naar
de opdrachtnemer verlegd. “Als een leverancier schade berokkent, dan moet
hij daarvoor opdraaien. Punt. Maar de aansprakelijkheidseisen zijn vaak
exorbitant. Een voorbeeld. Bij detachering geschieden de werkzaamheden
vaak onder de leiding en in opdracht van een dienst. Toch zijn er diensten
die alle verantwoordelijkheid voor een fout van zo’n medewerker bij de leverancier leggen, terwijl die vaak niet in staat is de schade te beperken. Het is
onredelijk risico’s te leggen bij partijen die niet bij machte zijn die risico’s
te beheersen.”
Lamens vindt zeker dat je als overheid goed moet nadenken of je
redelijke eisen stelt. “Maar aan de andere kant. Als een bedrijf voor twee
miljoen schade berokkent, en we hebben afgesproken dat het maximaal voor
één miljoen aansprakelijk is, dan draait de belastingbetaler voor de andere
miljoen op. Dat belang wordt op dit moment wel heel weinig meegewogen.”
Online-wereld
De mkb-bedrijven die iBestuur heeft gesproken zien de wet als een stap
vooruit. “Maar”, zegt Tjeerd Brenninkmeijer, partner en medeoprichter van
Hippo: “Mijn grootste bezwaar is dat de traditionele aanbestedingspraktijk niet goed werkt voor softwareontwikkeling, zeker niet voor de onlinewereld. Het hindert innovatie. De tegenwoordige ontwikkelmethodiek gaat
ervan uit dat je dingen snel schrijft, uitprobeert en dan in overleg met de
opdrachtgever doorgaat in een bepaalde richting. Zo’n proces kun je helemaal niet in een traditionele aanbesteding vangen. Daarbij gaat het toch
vooral om het verkrijgen van de opdracht: hoe scoor ik punten. Zeker in een
snel veranderende online-wereld kun je van tevoren niet alles uitschrijven.”
Een voorbeeld van hoe het wel moet, vindt hij de mantelovereenkomst
rond de site rijksoverheid.nl. De motor van die site is het Hippo CMS. Hippo
zelf is via een consortium bij de ontwikkeling betrokken. Brenninkmeijer:
“De regie blijft daar bij de overheid. Die kan elke keer als ze extra kennis of
mankracht nodig heeft een gewone sollicitatieronde houden bij de mantelpartners. Dan raak je de kern. Met zo’n mantel zelf heb je nog niets gewonnen. Het blijft om inhoud en kwaliteit gaan. De ene designer is gewoon veel
beter dan de andere. Dat kun je niet via een formalistische aanbesteding
regelen.”

Nieuwe Europese richtlijn
De aanbestedingswet en het huidige wetsvoorstel zijn gebaseerd op een Europese Richtlijn. Nu verscheen in
december 2011 een conceptversie van een nieuwe richtlijn die op tal van punten flink afwijkt van de huidige. In
ambtenarenkringen bestond dan ook de verwachting dat minister Verhagen het wetsvoorstel zou intrekken in
afwachting van de nieuwe richtlijn. Annechien ten Kate van ICT~Office is dolblij dat de minister heeft doorgezet.
“Alle landen moeten nog een plasje doen over het voorstel. Er bestaan aanzienlijke verschillen van mening. Het kan
nog wel enkele jaren duren voordat er een nieuwe richtlijn van kracht wordt. Het is dus heel verstandig daar niet op
te wachten.” Na het van kracht worden van een richtlijn hebben de EU-landen nog twee jaar om hun nationale wetgeving daarop aan te passen.
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Witte
vlek
V a n

H e e s

Witte vlek
V

orig jaar bij het VNG-congres
waren de messen geslepen. De
lokale bestuurders hadden moeite met het
tempo waarmee de beoogde decentralisaties worden doorgevoerd. De discussie
ging over de omvang van de bezuinigingen en de noodzakelijke frictiebudgetten.
Forse taakstellingen bij de decentralisatie
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet op de jeugdhulpverlening en de Wet werken naar vermogen (WWNV) doen menig bestuurder de
rillingen over de rug lopen. Een gebrek
aan gemeentelijke autonomie dreigt door
voorgenomen gedetailleerde sturing van
de betrokken ministeries via Algemene
Maatregelen van Bestuur die zich onttrekken aan behandeling door de Tweede
Kamer. De beoogde integrale uitvoering
van de gebundelde taken staat dan onder
druk.

Marijke van Hees
Wethouder in Enschede en
voorzitter van Stedenlink

Op weg naar behandeling van de
WWNV in de Tweede Kamer rijst er een
steeds luider maatschappelijk protest.
Wellicht verwachten de lokale bestuurders dat de wal het schip zal keren. Ik
verwacht echter dat het kabinet doorzet.
Die gang had Donner al ingezet en Spies,
Kamp en Schippers gaan het gevecht met
de Kamer niet uit de weg. Verontrustend
wordt de situatie als per 1 januari 2013
zowel de decentralisatie van de AWBZ als
van de WWNV doorgaat. Welke gemeente
is in staat de uitvoering gladjes te laten
verlopen?
Ik heb over deze materie een goed
gesprek gevoerd met informatiemanagers
en ICT’ers van de 32 grootste gemeenten. De uitkomst was dat gemeenten qua
informatiebeleid en ICT nog onvoldoende
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zijn voorbereid. Veel is nog onduidelijk
en er ligt geen heldere aanpak voor de
ondersteunende ICT voor. Het voorzien
in die aanpak is niet belegd bij KING of
VNG. KING richt zich op de implementatie
van de bouwstenen voor gemeentelijke
basistaken; iNUP. Het zijn de gemeenten
zelf die individueel zorg dragen voor de
informatiesystemen, aansluitend op gekozen rollen en taakstellingen van partijen
betrokken bij de uitvoering. Een ongelukkige situatie als u bedenkt dat er nog
een kleine negen maanden is om deze
implementaties in alle gemeenten uit te
voeren. Nu kan er veel in negen maanden :) … maar een krachttoer als deze
vraagt wel om een slim plan. En dat is er
niet. Wel gaat KING onderzoeken hoe dit
aan te pakken, maar het neemt als eerste
decentralisatie daarvoor die van de jeugdhulpverlening… die pas per 1 januari
2015 ingaat.
De witte vlek in de informatieagenda
is een ernstige als we bedenken hoeveel
tijd er inmiddels is vermorst. We hadden
veel eerder al met alle betrokkenen en
het Rijk een gezamenlijke aanpak kunnen ontwikkelen. Een aanpak met respect
voor de momenteel gebruikte toepassingen van ICT. Een benadering die uitgaat
van betrokkenheid van de professionals
en de cliënten. Zij zijn het die opvattingen hebben over standaarden die nodig
zijn om professioneel werken mogelijk te
maken en een goede informatieoverdracht
in ketens en netwerken op een betrouwbare manier te regelen. Een bottomupbenadering binnen een landelijk kader
en met een helder eindplaatje ... en geen
witte vlek.
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Tijdreizen in
Rijssen-Holten
In het rustieke Twentse landschap
ligt de gemeente Rijssen-Holten. Een
fusiegemeente met 37.500 inwoners,
waarvan de kernen acht kilometer uit
elkaar liggen. Beide gemeentekernen
hebben een oudheidkamer waar tussen
de oude bakstenen uit de steenfabrieken
van weleer en de doeken uit de
voormalige weverijen moderne Surfacetafels staan van Microsoft: interactieve
computertafels met beelden en verhalen
van ‘toen’. Het erfgoed wordt door (ex-)
inwoners zelf aangevuld via de website.
De software (Time Traveller) op de
Surface-tafel is ontwikkeld door Centric.
De gemeente Rijssen-Holten gebruikt drie Surface-tafels.
Twee in de oudheidkamers en één in het pas twee jaar oude
gemeentehuis in het centrum van Rijssen. Jannes van de
Willige (projectleider e-dienstverlening en digitalisering bij
de gemeente) en Marion Bouwens (conservator van het Rijssens museum) zijn nauw bij het project betrokken. Jannes
van de Willige: “Het idee om Surface-tafels te gebruiken
ontstond toen we het nieuwe gemeentehuis lieten bouwen.
We wilden onze akten digitaliseren om meer ruimte bij de
balie te creëren. Bovendien zijn digitale akten veel sneller
op te zoeken dan fysieke exemplaren. Tegelijkertijd wilde
de oudheidkamer van Rijssen de ontsluiting van het fotoarchief via de website naar een hoger plan tillen. Het college
heeft ons de opdracht gegeven de mogelijkheden hiervoor te
onderzoeken. Voorwaarde was wel om ook de oudheidkamer
van Holten bij het project te betrekken.”
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Jannes diende een beleidsplan in bij SenterNovem (nu
Agentschap NL) dat vanuit het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie subsidies verstrekt voor
duurzame en innovatieve oplossingen. “Het plan werd in
eerste instantie afgewezen voor subsidie, omdat het niet
innovatief genoeg was. Via een artikel in het Centric magazine over de Surface-tafel bij de gemeente Zoetermeer zijn
we in contact gekomen met Centric. We hebben het idee van
de digitale tafels aan het beleidsplan toegevoegd en de aanvraag opnieuw ingediend. De subsidieaanvraag werd toen wel
goedgekeurd. Ook kregen we subsidie van de provincie en
het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.”
Binding
Het college wil als neveneffect met dit project de samenwerking tussen de gemeente en de beide oudheidkamers en
de binding in de samenleving vergroten. “Het gaat uiteindelijk over de geschiedenis van Rijssen en Holten en de buurtschappen zelf, en dat moet grotendeels door de inwoners
worden verteld. Eigenlijk willen we dat het erfgoed eigendom is van de inwoners van de gemeente.”

Het project is
in principe nooit af
De informatie over het verleden zit voornamelijk bij de
oudere inwoners. Vrijwilligers van de oudheidkamers zijn
dan ook op bezoek gegaan bij zorgcentra om samen met
de bewoners foto’s te bekijken en op die manier verhalen van vroeger vast te leggen. Ook middelbare scholieren
zijn – in het kader van een maatschappelijke stage – langs
de verzorgingshuizen in de regio gegaan om informatie te
verzamelen.

p a r t n e r

C e n t r i c

Surface-tafel
Centric heeft voor de Surface-tafels in RijssenHolten software ontwikkeld zodat het digitale
erfgoed eenvoudig is te raadplegen. De speciale
software zorgt voor interactieve mogelijkheden,
zoals het aanleggen van een persoonlijke verzameling van gegevens.
De multitouch-tafels zijn voorzien van de Time
Traveller. Deze software sluit naadloos aan op de
beeldbank op de website, waardoor lokaal beheer
op de tafels niet noodzakelijk is.
Centric heeft zijn aanbod in multitouch uitgebreid met de Samsung SUR40. Dit is de nieuwste
generatie Microsoft® Surface® met Pixelsensetechnologie. Voor de tafels heeft Centric specifieke
software ontwikkeld voor diverse branches. Er zijn
toepassingen beschikbaar voor overheden, retailers, verzekeraars, musea, archieven,
woningcorporaties en bedrijven in de logistiek.

Groeien
“Het project is in principe nooit
af”, zegt Marion Bouwens. “Het
initiatief moet nog groeien, onder
andere door meer betrokkenheid
van scholen. Ik hoop dan ook dat
dit project bijdraagt aan het verkleinen van de kloof
tussen het museum en het onderwijs. Het zou fantastisch
zijn als leerlingen op de website aan een werkstuk kunnen
werken en dat wij het resultaat daarvan hier op de Surfacetafel kunnen tonen.”
De gemeente en de oudheidkamers hebben zich aangesloten bij het project de Streek centraal van het Historisch
Centrum Overijssel. Van daaruit worden lesbrieven uitgegeven over de regionale geschiedenis van bijvoorbeeld de
steenfabrieken, waarbij de leerlingen foto’s kunnen zoeken.
Een ander onderdeel dat moet groeien is ‘Mijn Erfgoed’, een
gedeelte op de website waar gebruikers hun eigen omgeving
creëren. Van de Willige: “Ze kunnen de omgeving zelf aanmaken en bijhouden en besluiten om dit gedeelte besloten
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te houden of openbaar te
maken. Op die manier moeten er leuke, interessante en
persoonlijke verhalen over de
lokale geschiedenis ‘boven tafel’
komen.”
Toekomst
Jannes en Marion hebben
veel wensen voor de toekomst.
Van de Willige: “We
hebben een stuurgroep opgericht
om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast willen we de
mogelijkheden nog verder uitbreiden, bijvoorbeeld met
printbare wandel- en fietskaarten en alle gedigitaliseerde
edities van het Holtens Nieuwsblad.” Marion Bouwens wil
graag de fysieke uitvoering van de tafel veranderen. “Kinderen moeten om de tafel heen kunnen staan om goed samen
te werken. Bovendien biedt het ter plekke invoeren van
informatie meer mogelijkheden voor interactie. Nu vertellen
mensen elkaar verhalen, maar moet uiteindelijk iemand die
verhalen op een later tijdstip op de website invoeren. Dat
willen we veranderen. En dan wordt een museum of oudheidkamer nog meer het middelpunt in de samenleving.”
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Warm-koud
Fotografie Bram Petraeus/De Beeldredaktie • Tekst Freek Blankena
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Via deze forse buis leiden medewerkers van grondboorbedrijf
Haitjema een bron voor warmte-/koudeopslag (WKO) tientallen meters de grond in, inclusief pompen, leidingen en kleppen. Over een jaar kan het nieuwe Meander Medisch Centrum in
Amersfoort het grondwater gebruiken om ruimtes te verwarmen
of te koelen. De bron kan ook sprinklers en brandkranen van
water voorzien zodat een extra waterkelder niet nodig is.
Elders in Nederland is een andere combinatie in opkomst:
WKO en het saneren van vervuild grondwater. Het slim inzetten
van WKO-bronnen, in combinatie met het filteren van het water,
blijkt soms een goedkope saneringsmethode. Bovendien kan

Nummer 2 - april 2012

zo’n combinatiesysteem verdere verspreiding van diepe veront
reinigingen voorkomen.
Het Interprovinciaal Overleg/GBO provincies beheert het
landelijk grondwaterregister (LGR) voor zowel provincies als
waterschappen. Vanaf 2013 komt naast de reeds beschikbare informatie over WKO voor open systemen (meest bedrij
ven, ongeveer 1350 systemen in Nederland), ook informatie
beschikbaar voor de kleine, gesloten systemen (de zogenaamde
warmtewisselaars, vooral huishoudens, ongeveer 15.000 systemen) via het LGR. Dit betekent dat ook alle gemeenten aange
sloten worden op deze informatievoorziening.
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U weet alles van uw business, wij van de onze. Laten
we allebei doen waar we goed in zijn. Outsourcing
is ondernemen met minder zorgen en met meer
resultaat. Logica helpt u door mensen, business en
technologie op een succesvolle manier te integreren.
Samen bereiken we meer. Onze outsourcing
oplossingen leiden altijd tot een verbeterde efficiency
en effectiviteit. Passend bij uw specifieke organisatie.
Of het nu gaat om uw HR of financiële processen,
uw applicaties of uw infrastructuur.
Wij bieden u branchekennis en innovatiekracht.
U krijgt daarvoor alle ruimte terug zodat u zich op uw
core-business kunt concentreren.
Dat is toch wat u wilt?

Meer weten?
logica.nl/outsourcing
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et haar reputatie van stoffig ambtelijk
overleg en onbegrijpelijke technocratische compromissen brengt Europa zelden
massa’s actievoerders op de been. Maar nu
heeft een acroniem waarvan de meesten
vermoedelijk niet weten waar het voor
staat, miljoenen burgers gemobiliseerd. De
Anti Counterfeit Trade Agreement, ACTA,
lijkt op het eerste gezicht onomstreden.
Bescherming van intellectuele eigendomsrechten tegen de snel groeiende namaakindustrie lijkt een zeer valide doel.
Maar in de laatste fase van het proces is er
massaal protest tegen ACTA uitgebroken.
Via internet bestookten verontruste burgers hun politieke vertegenwoordigers met
petities. De Europese regeringen, die tot
dan toe alle zorgen en bezwaren hadden
weggewuifd, trokken hun handtekening
onder het akkoord weer in. De Europese
Commissie repliceerde enigszins hooghartig
dat ze zich niet liet regeren door protesten
van ‘de straat’ – sommigen zouden dit juist
zien als een teken van vitaliteit van de
democratie – maar besloot ACTA desondanks te laten toetsen door het Europese
Hof van Justitie. Het Europees Parlement
heeft besloten de uitspraak van de rechter
niet af te wachten, en stemt in de zomer
over ACTA.
De Europese Commissie stelt dat veel
bezwaren berusten op misverstanden. De
onderhandelaars hebben echter door hun
geheimzinnigheid zelf veel bijgedragen
aan een klimaat waarin waarheid en mythe
door elkaar gingen lopen. Ironisch genoeg
zou de (met name door de VS opgelegde)
geheimhouding wel eens de doodssteek
voor ACTA kunnen zijn.
Tegenstanders zijn vooral beducht voor
mogelijk draconische maatregelen tegen
het downloaden van films en muziek, de

zogeheten ‘three-strikes-out’. In een aantal
landen, zoals Frankrijk, zijn internetaanbieders al wettelijk verplicht illegale downloaders af te sluiten, zonder tussenkomst
van een rechter. Om te weten wie zich
bezondigt aan illegaal downloaden moeten
echter alle IP-adressen worden gemonitord,
hetgeen grote zorgen baart over de privacy.
De Europese Commissie beweert dat met
ACTA alleen bestaande wetgeving wordt
gehandhaafd, dus dat de vrees voor een
verplichte three-strikes-out ongegrond is.
Het is waar dat ACTA niet letterlijk
voorschrijft dat dergelijke wetgeving
moet worden ingevoerd. Maar juist dat
gebrek aan eenduidigheid voedt de onzekerheid. En het valt niet te ontkennen
dat er toch een dwingende werking van
ACTA zal uitgaan. Dat dit ook uitdrukkelijk de bedoeling is (met name van de
VS) blijkt uit notulen die ik onlangs op
mijn verzoek ontving in het kader van de
Europese Wet openbaarheid van bestuur.
De Commissie had abusievelijk verzuimd
delen van de tekst onleesbaar te maken,
zodat de stukken onbedoeld een aardig
inkijkje verschaffen in de sfeer van de
onderhandelingen.
Er bestaan ook andere zorgen. Zo vrezen
sommigen dat ACTA ertoe zal leiden dat
voor ontwikkelingslanden nauwelijks nog
betaalbare medicijnen beschikbaar zullen
zijn, of dat douanebeambten onbeperkte
bevoegdheden krijgen om laptops en telefoons in beslag te nemen en te doorzoeken
aan de grens.
Hoe het ook zij, duidelijk is dat de
geheimzinnigheid rondom de onderhandelingen een klimaat van wantrouwen
heeft geschapen waarin de inwerkingtreding van ACTA steeds onwaarschijnlijker
wordt.
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BAG x
Twee belangrijke basisregistraties, GBA (persoonsgegevens) en
BAG (adressen/gebouwen), zijn verbonden. Nu kunnen innovatieve toepassingen worden uitgedacht met gekoppelde persoons-,
adres- en gebouwgegevens. Als de kwaliteit van die gegevens dat
tenminste toelaat.

N

Door Peter Mom
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adat door koppeling van BAG en GBA het aantal inwoners met een
officieel, gestandaardiseerd BAG-adres op het streefcijfer van 95
procent was gekomen, kon de BAG half januari open voor ruim 800 GBAafnemers. Betrokken waren 415 gemeenten, twee ministeries en negen
leveranciers, dus het mag een majeure operatie heten. En dat het zowat
binnen de planning bleef een behoorlijke prestatie. Weliswaar moest de
deadline van juli 2011 naar oktober opschuiven, met uitloop tot november,
maar dat kwam vooral doordat de BAG-invoering zelf danig was vertraagd.
Niet 1 juli 2009, maar 8 april 2011, toen Apeldoorn als laatste aansloot op
de Landelijke Voorziening voor distributie van BAG-gegevens, was de BAG
af. Overigens hebben Haarlemmermeer en Midden-Drenthe BAG en GBA op
24 maart jongstleden als laatste gekoppeld.

x GBA
= winst pakken

Iedereen in de GBA moest dus een BAG-adres krijgen. In 50.000
gevallen lukte dat niet. Die staan in de GBA met een adres dat geen
BAG-adres is. Harro Spanninga van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu noemt dat ‘procentueel niet veel’. Slechts 0,3 procent. Maar,
weet hij ook, als 50.000 mensen in een verzorgingstehuis hun uitkering gekort krijgen of worden beschuldigd van fraude omdat ze zonder
het te melden samenwonen, is dat opening Achtuurjournaal. De 50.000
onkoppelbaren wonen vooral daar. GBA-adressen zijn dan gebaseerd op
kamernummers, terwijl een verzorgingshuis in de BAG één adres heeft.
Omdat gemeenten daarmee verschillend omgaan broedt het ministerie
op een generieke oplossing.
Vliegwiel
De GBA mag, naast de BAG, kern van een stelsel van gestroomlijnde
basisgegevens zijn, dus vliegwiel voor harmonisatie van adressen, buiten GBA-afnemers hebben meer organisaties adressen in hun administratie. Zoals de Kamer van Koophandel adressen van bedrijven en instellingen en ook die moeten gekoppeld. Blijkens een persbericht werd de
koppeling Handelsregister-BAG begin februari gerealiseerd. Maar het
werkt nog niet vlekkeloos (zie kader Etten-Leur). Ook het Kadaster kent
adressen en heeft koppelacties ondernomen. Maar ruim een miljoen
BAG-adressen liet zich niet aan kadastrale percelen koppelen. Dat komt
onder meer doordat garageboxen in de BAG een adres hebben en in
het Kadaster niet. Ook studentenhuisvesting genereert in de BAG meer
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adressen dan in de kadastrale registratie. Volgens
Kadasterwoordvoerster Nienke Stavast een kwestie van uitzoeken, aanvullen, corrigeren en wat
verder nodig is om het kloppend te krijgen. Een
miljoen is veel, maar in tegenstelling tot fout
koppelen veroorzaakt niet koppelen geen schade.
Ze verzekert dan ook graag dat de rechtszekerheid onbedreigd is.
Speciale aandacht vraagt ook de Basisregistratie Onroerende Zaken, evenals GBA en BAG met
gemeenten als bronhouder. Van dezelfde objecten
als in de BAG registreert deze de waarde. Linken
met de BAG bezorgt koppelaars hoofdbrekens
vanwege uiteenlopende definities. Spanninga
vergelijkt het met de vele variëteiten van het
loonbegrip in het domein Werk en Inkomen. Hier
betreft het bruto dan wel netto of juist verhuurbare of weer andersoortige oppervlakte. Inhoud
registreert de BAG niet. “Gemeenten hebben
vrijheid van taxeren, als het maar systematisch
gebeurt, dus steeds uitgaande van inhoud of juist
oppervlakte. Afhankelijk van hoe je de taxatie
inricht, kun je meer of minder profiteren van de
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Vlaardingen – Kwaliteitsverbeteraar
22 augustus 2008: Vlaardingen sluit haar BAG als eerste aan op de Landelijke Voorziening. De BAG-kwaliteit wordt
bewaakt met voor elke gemeente eens per drie jaar een audit. De planning vermeldt Vlaardingen voor een eerste audit in
2014. Om eerder inzicht in de kwaliteit te krijgen ontwikkelde de gemeente met de leverancier van haar BAG-applicatie,
Synaxion Urbidata, een kwaliteitsmonitor. Die genereert rapportages en grafieken over allerlei kwaliteitsaspecten, zoals
actualiteit. Zo leerde Vlaardingen dat Bouw- en Woningtoezicht bouwvergunningen eerder moest doorgeven om ze binnen de voorgeschreven vier dagen in de Landelijke Voorziening te krijgen. Het is een generieke tool die ook met andere
BAG-applicaties overweg kan. De zegeningen van de BAG liggen volgens Paul Dekker (Sectie Geo-informatie) nog in het
verschiet. “We hebben systemen van meer leveranciers, maar koppelen gaat moeizaam. Dat kost veel inspanning en geld.
We hopen op de nieuwe Stufstandaard. En dat leveranciers niet weer met eigen dialecten komen.”

BAG. Ideaal is integraal gebruik. Maar het stelsel van basisregistraties veronderstelt wel standaardisatie”, aldus Spanninga. Hij wijst op een recente
impactanalyse door KING. Dat acht koppeling haalbaar en gaat gemeenten
ondersteunen.
Winst pakken
GBA-afnemers krijgen BAG-gegevens meegeleverd met persoonsgegevens. Gebruikers kunnen ook rechtstreeks BAG-afnemer zijn. Gevraagd
naar baten noemt Spanninga toepassingen van de BAG sec (eind 2010
kwam zijn ministerie al met de publicatie ‘Winstpakken met de BAG’) en
van de GBA-gekoppelde BAG. BAG-afname brengt de ambulancezorg direct

Basisregistraties Adressen en Gebouwen
De BAG omvat in feite twee registraties. ‘Adressen’ is
simpel: straatnaam, huisnummer, woonplaats. De gebouwenregistratie legt gegevens vast over panden (bouwjaar, status,
contouren), verblijfsobjecten daarin (adres, gebruiksdoel,
oppervlakte, status, coördinaten) en stand-/ligplaatsen
(adres, status, contouren). Gemeenten houden de BAG bij en
zorgen voor een actuele kopie in de Landelijke Voorziening
bij het Kadaster, dat er gegevens aan afnemers uit verstrekt.
VERSTREKKINGEN UIT DE BAG

Overheid

Privaat

BAG Extract

1006

364

BAG Compact

Eenmalig

Abonnement 87

41

Eenmalig

5

Abonnement 5

8

4

1

BAG Bevraging
BAG Web (aantal hits) 496319

24

15

De belangstelling van private organisaties voor BAGgegevens is groot: er zijn 266 private afnemers tegenover
543 publieke. Voor professioneel gebruik bestaan vier
producten. BAG Extract is een kopie van alle BAG-gegevens
of een deel daarvan (eigen selectie woonplaatsen of gegevens). Compact omvat alle adressen met een vaste selectie
aangehaakte gegevens. Het Kadaster levert ze eenmalig of
met maandelijkse update. BAG Bevraging vergt permanente
koppeling met de Landelijke Voorziening, waardoor actuele gegevens zich laten ophalen voor verwerking in eigen
applicaties. Publieke organisaties gebruiken deze producten kosteloos, tarieven voor private partijen gaan uit van
verstrekkingskosten. Het vierde product, BAG Web, is voor
iedereen gratis en ook beschikbaar voor particulieren. Het
ontsluit gegevens per BAG-object. De cijfers geven de stand
tot eind januari aan. Om gebruikers warm te maken voor de
BAG bestaat ook een BAG Viewer, die (niet-actuele) gegevens
toont met stratenkaart of luchtfoto als ondergrond. De viewer genereerde 33,5 miljoen hits.

Aalsmeer – Systeemontwikkelaar
Vicrea (36 procent marktaandeel), Centric (23), PinkRoccade (22), Geotax (8), Synaxion Urbidata (4), Giskit (3) en GouwIT
(3) zijn bedrijven die gemeenten BAG-applicaties hebben bezorgd. Dan is er nog een niet-commercieel marktaandeeltje van
0,24 procent: Aalsmeer, dat aan Aalsmeer leverde. Doe-het-zelfmaatwerk in overheidsinformatievoorziening komt weinig meer
voor, maar Aalsmeer zweert erbij en is er trots op. Sinds midden jaren negentig heeft Aalsmeer een geografisch informatiesysteem (GIS) met zowel administratieve als geometrische gegevens van geografische en vastgoedobjecten voor allerhande toepassingen. “Alle BAG-elementen hadden we er al in en het systeem biedt veel functionaliteit. Dan is het niet zo moeilijk om er
een BAG-applicatie met een koppelvlak naar de Landelijke Voorziening in te maken”, zegt GIS-coördinator Ruud Tol. “Volledig
geïntegreerd, met één centrale dataopslag.” De zelfbouw doet Aalsmeer samen met Logica. Groot voordeel noemt Tol de onafhankelijkheid van BAG-leveranciers: “Vernieuwing duurt nooit lang. Als we vandaag iets bedenken, is het gisteren klaar.”

naar de juiste locatie, als het tenminste een gebouw is. De coördinaten
kunnen zo de TomTom in. Dat ze van elk pand het bouwjaar registreert,
maakt de BAG effectieve basis voor ondersteuning van asbestsanering met
het Asbestvolgsysteem. De BAG faciliteert woningcorporaties bij eenduidig
communiceren over hun vastgoedbestand. “Bijvoorbeeld voor WOZ-aanslagen. Een woning in onderhoud is niet bewoond, dat staat in de BAG, en is
dus minder waard. Die moet een andere aanslag krijgen.”
Spanninga noemt ook huurtoeslagen, verstrekt door de Belastingdienst, die in de BAG kan zien hoe aanvragers wonen. De genoemde winstpakpublicatie beschrijft de koppeling BAG-GBA onder het thema fraudebestrijding: “Inschrijven in de GBA is fraudegevoelig. Er zitten rechten aan,
zoals een parkeervergunning of uitkering. Inschrijven op niet-bestaande
adressen wordt moeilijker als in de BAG gecheckt kan worden of opgegeven adressen authentiek zijn.” Voorbeeld buiten de fraudepreventie: het
aantal bewoners per adres kan via de BAG in een kaart worden afgebeeld,
zinvol bij de bepaling van risicocontouren voor een nieuw LPG-station.
Ook leegstand en overbewoning laten zich beter monitoren.
Behalve door wet en budget worden toegevoegdewaardetoepassingen
slechts beperkt door de grenzen van de creativiteit. “Alleen al de BAG
gebruiken als onderlegger voor je applicaties of basis voor gegevensuitwisseling met anderen kan winst opleveren. Maar daaraan is nog veel te doen.
En het vergt investeringen.” Spanninga ziet groeiende interesse bij private
partijen. In het nog tot juli lopende iBAG-programma (i = implementatie)
wordt het gebruik gestimuleerd, ook met presentaties voor bedrijfssectoren. Verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld kunnen zich via de BAG een
beeld vormen van risico’s in de omgeving van te verzekeren objecten.
In februari hebben vrijwel alle gemeenten een brief van Den Haag ontvangen dat terugmeldingen en bestandsanalyses door het Kadaster hadden
geleerd dat met postcodes in de BAG nogal wat mis is. Aan de hand van
‘uitvallijsten’ moeten ze dat herstellen. Volgens Spanninga blijft de BAGkwaliteit ook achter bij bouwjaren en oppervlakten. “Hoe ernstig het is?
Dat hangt van het gebruik af. Wil je WOZ-taxaties doen op basis van de
BAG en oppervlakten deugen niet, dan is het erg. In elk geval is het niet
zo slecht dat het toepassingen tegenhoudt. Het is alleen ingewikkelder
dan gedacht.”
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Etten-Leur –
Vroegkoppelaar
Etten-Leur koppelt BAG en GBA
als eerste.: 24 februari 2011. De
gemeente was begin 2006 begonnen
adressen in de bevolkingsboekhouding BAG-conform te registreren.
Hierdoor was formeel koppelen vooral
een technische aangelegenheid om
BAG-koppelgegevens in de GBA te
stoppen en verbinding te maken met
de Landelijke Voorziening. Omdat
veel gegevens over personen worden uitgewisseld, verwacht Koen
Mathijssen (Bestuurs- en Concernondersteuning) dat de koppeling de
verspreiding van BAG-adressen een
impuls geeft. Maar voordat ‘foutieve
adressen uitsterven’ zijn we een
aantal jaren verder. Daarvoor zijn ook
andere koppelingen relevant. BAG en
Handelsregister zijn gekoppeld, maar
Mathijssen krijgt van de Kamer van
Koophandel toch ‘adressen die niet
kloppen’. Sowieso is negentig procent
van de terugmeldingen onterecht:
dan staat het in zijn BAG goed, maar
elders verkeerd. Aangezien eens per
week wordt teruggemeld, is dat leed
te overzien. Bovendien, aldus een
opgeruimde Mathijssen, met de tien
procent die wel terecht is, wordt zijn
BAG alleen maar beter.
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Dienstverlenende
overheid kan niet om
social media heen
In de dienstverlening van overheden is een groeiende rol weggelegd voor social
media, zeker nu de burger zelfredzamer wordt en de overheid decentraliseert. Maar
voor de invoering van social media is wel een cultuuromslag nodig.

T

witter, Facebook, Flickr, YouTube – er zijn niet veel
mensen die dergelijke ‘social networking’-middelen
niet kennen. Ook bij veel overheidsorganisaties dringt
langzamerhand het besef door dat social media krachtige
communicatiemiddelen zijn, al is het alleen maar omdat
sommige ambtenaren er enthousiast over zijn. Maar de vraag die
blijft hangen is: moet je als overheidsorganisatie social media
gericht inzetten en hoe past het verschijnsel dan in je primaire
dienstverlening?
Paradigmaverschuiving
Jan Willem Boissevain, partner Public Sector bij Logica,
ziet een paradigmaverschuiving: social media maken de
burger zelfredzamer en laten de overheid beter naar de burger
luisteren. “Door de bezuinigingen vindt er een verschuiving
van taken naar gemeenten plaats. UWV krimpt in en werkt
tegelijkertijd aan een i-portaal waarmee werkzoekenden zelf
aan de slag moeten. Dat proces gaat door en ICT is daarin
belangrijk. Aan de andere kant zie je dat burgers zelf meer het
heft in eigen handen nemen en zich organiseren buiten de
overheid om, via sociale netwerken. De overheid moet daar wel
zicht op houden en er proactiever op inspelen.”
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De Belastingdienst beantwoordt via Twitter al vragen over
de aangifte. Het is een nieuw kanaal en vele mensen kunnen
met de antwoorden op andermans vragen wellicht hun voordeel
doen of erop voortborduren. Het is maar een van de vele
verschijningsvormen van de inzet van social media. Boissevain
ziet bijvoorbeeld kansen op het gebied van de openbare

Inzet social media begint
met luisteren
veiligheid. “Je kunt op basis van de stemming op social media
voorspellen of er ergens een rel gaat ontstaan.”
Zelf ervaren
Voor de inzet van de nieuwe media zoeken overheden naar
de juiste strategie. “Dat moet je eerst zelf uitproberen en in
de praktijk brengen en daar helpen we organisaties bij”, aldus
Boissevain. “Niet iedereen heeft het in zich. Er moet wel van
bovenaf worden gezegd ‘we gaan onze blik naar buiten werpen,
we gaan met nieuwe media aan de slag en we gaan iedereen

p a r t n e r

erbij betrekken’. Het begint intern en daarna verbreedt je
netwerk zich tot buiten de organisatie.”
Zijn collega Robin Albregt, business consultant bij
Logica, heeft onlangs een project op dit gebied afgerond bij
Agentschap NL, een onderdeel van het ministerie van EL&I dat
zich onder andere met innovatie bezighoudt. “We zijn gaan
kijken welke stappen er nodig waren en hoe je social media
kunt inbedden in de organisatie. Welke thema’s snijd je aan
via social media, hoeveel mensen heb je nodig, hoe ga je op
berichten antwoorden, hoe ga je luisteren?” Vooral het goed
luisteren schiet er bij dienstverleners nogal eens bij in, stellen
Boissevain en Albregt. En de vragensteller zit niet te wachten op
standaardantwoorden.
Agentschap NL coördineert nu centraal het gebruik van
nieuwe media, wat daar niet alleen sociale netwerken als
Twitter en de interne tegenhanger Yammer omvat, maar
ook vergadertools als Skype en de inzet van open data. Er is
een generieke toolbox opgezet waarin iedere medewerker
hulpmiddelen en informatie kan vinden over het inzetten
van social media. “Per thema zijn er ambassadeurs actief. De
uitdaging is nu het communiceren. De managementteams
moeten ook goed de voordelen van het gebruik van social media
kunnen zien.”
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Helpen
Kennismanager Stephan Jenniskens, die als coördinator
social media is aangesteld, onderschrijft het belang van
social media. “We merkten aan de zakelijke kant dat we social
media kunnen inzetten bij veel van onze activiteiten, zoals het
faciliteren van netwerken, het bij elkaar brengen van mensen,
het stimuleren van kennisdeling.”
Het inbedden van het gebruik ervan is volgens hem
niet een kwestie van nieuwe softwaretools implementeren,
maar een nieuwe manier van werken. “Je moet dus mensen
helpen, in plaats van dat je ze beperkingen oplegt. Je kunt
niet alles dichttimmeren. Dat besef moet ook tot de klassieke
IT-afdelingen doordringen. De neiging is toch alles aan de
voorkant zodanig te beveiligen dat er niets mis kan gaan.”
ICT-dienstverlener Logica had als begeleider van het nieuwemediaproject de taak om de ICT-afdeling in dit denken mee te
nemen.
Als kennismanager bij Agentschap NL merkt Jenniskens zelf
dat social media aanslaan binnen de organisatie. “Als ik het heb
over kennismanagement, krijg ik de handen moeilijk op elkaar.
Maar als ik het als social media verkoop, gaan de deuren opeens
open. En als je dan met een toepassing als Yammer kunt laten
zien dat het ook werkt, is dat mooi.”
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Zelfredzame burger
helpt overheid
De samenleving
ontwikkelt zich
en de overheid
hobbelt erachteraan.
Burgerparticipatie? Nee,
overheidsparticipatie!
Enschede wil zicht
krijgen op wat er
omgaat onder de
bevolking en dan ‘een
context creëren, waarin
dingen goed lopen’.

Door Peter Mom
Beeld Universiteit Twente
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Z

et Enschede, Novay, Universiteit Twente en
Saxion in de juiste volgorde en ze zijn goed voor
een leuk klinkend acroniem, Enuts. Maar de naam waaronder de gemeente en de kennisinstellingen sinds begin
2011 nauwer samenwerken is Enovatief.
“We hebben veel kennis in de stad en wilden kennisinstellingen meenemen in de vraagstukken waarvoor we antwoorden zoeken”, zegt Dick Laan, senior adviseur dienstverlening in Enschede. Het gemeentelijk programma Dienstverlening wil
zelfredzame burgers, die dan moeten kunnen bouwen op een betrouwbare overheid. Sleutelwoorden in het programma: interactie en innovatie.
Zelfredzaam is lang niet iedereen. Meer dan negentig procent van de
burgers mag toegang hebben tot internet, maar daarom alle dienstverlening digitaal maken zou meer dan de overige tien procent buitensluiten.
UT-onderzoek leerde immers dat een op de tien mensen niet ‘digivaardig’ is. Basale dingen als een DigiD aanvragen beheersen ze niet. “Voor
Enschede betekent dat vijftien- à zestienduizend mensen. Misschien meer,
we hebben een laagopgeleide bevolking”, zegt Laan. Voor tien plaatsen
in het project Digisterker van Novay (innovatieonderzoek en -advies),
waarin Enschede participeert, meldden zich vierendertig digibeten. Speciaal cursusmateriaal moet deelnemers adequate omgang met moderne
dienstverleningskanalen aanleren. Tegelijkertijd levert feedback ontwikkelaars informatie op hoe e-dienstverlening beter op de doelgroep kan
worden afgestemd. Novay zette Digisterker op met de Belastingdienst en
UWV. Laan wijst op het belang dat zij hebben bij maximale zelfredzaamheid: waar belastingaanslagen straks niet meer per blauwe envelop aankomen, maar in persoonlijke berichtenboxen worden gedropt, moeten ze
aangeslagenen wel bereiken, en ook UWV wil het klantcontact vergaand
digitaliseren.
110.000 telefoontjes
“Enschede gaat daarmee minder ver”, aldus Laan. “Anders verlies je
mensen.” Daarom legt de gemeente zich grote omzichtigheid op bij het
reduceren van de 110.000 telefoontjes (ruim twintig procent van het
totaal) die tegen de 6000 bijstandontvangers jaarlijks plegen. Waar de uitkering elke derde werkdag van de maand wordt overgemaakt is het opmer-

compact worden

Onderwijs
Sport en recreatie
Overheid
Religie
Gezondheid en welzijn
Werk en inkomen
Kunst en cultuur
Gemeenschap

kelijk dat de meest gestelde vraag is wanneer de uitkering wordt overgemaakt, dan wel of hij al overgemaakt is. Op twee staat statusinformatie
over nieuwe aanvragen Ook met Novay doet Enschede het project ‘Selfservice in klantcontact’ om bellers naar de website te krijgen. Persoonsgerichte uitkeringsinformatie kan op de website, in ‘Mijn loket’ achter DigiD, al
is de daarvoor noodzakelijke koppeling met het backofficesysteem volgens
Laan nog een obstakel. Uitkeringsspecificaties kunnen binnenkort al wel
via dat kanaal. Maar aard en omvang van het telefoonverkeer impliceren
dat achter vragen naar de bekende weg iets anders schuilgaat. Interviews
met dertig veelbellers door een afstudeerder aan hogeschool Saxion,
tevens consulent bij Werk en Inkomen, moet daarin inzicht verschaffen om
dat veelbellen terug te dringen zonder hen te verliezen.
Saxion is tevens Enovatiefpartner rond het thema open data. Daarvoor is Hans Koenders bij de gemeente de man. Maart 2011 nam de raad
een motie aan om gemeentegegevens beschikbaar te stellen op openda-

Nummer 2 - april 2012

Enschede-Zuid is testlocatie voor
gemeentelijke decentrale regie. Dienstverlening wordt veelal uitbesteed.
Universiteit Twente brengt met informatie van twintig bedrijven en driehonderd burgers in kaart wie contact heeft
met wie, wanneer, waarover en hoe. De
netwerkanalyse laat zien welke organisaties knooppunten zijn. Deze organisaties aanspreken kan efficiënter zijn dan
alle instanties afzonderlijk. Bovendien
wordt duidelijk of een organisatie vaak
wordt benaderd (inkomende pijlen, bijv.
politie) of juist alleen zelf veel naar
buiten communiceert (uitgaande pijlen,
bijv. sportboulevard).
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Apps voor imago

taenschede.nl, tenzij een zwaarwegend
belang zich daartegen verzet. “Het begint
te groeien”, zegt Koenders, “al is het verdienmodel nog niet zo simpel.” Beschikbaarstelling van data levert de gemeente
geen directe inkomsten op, maar kan
wel impuls zijn voor de lokale economie.
Enschede telt zeker drie bedrijven die hun
voordeel ermee kunnen doen. En Koenders prijst zich gelukkig met Saxion, waar
studenten met open Enschedese data aan
de gang gaan om apps te bouwen, en waar
de adoptie van open data door een lector
een belofte inhoudt voor research rond
dat onderwerp. Hij stelt dat het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking
duizend euro minder is dan in het even
grote Haarlem. Dat betekent 150 miljoen
minder te besteden. Mooi dus als open
data economische dynamiek zou genereren. Voor de gemeente ziet Koenders winst
in afname van het aantal Wob-verzoeken,
in particuliere totstandkoming van betere
systemen dan waartoe de overheid in staat
is, en in verlichting van de informatiebeveiligingsopgave. “Als veel gegevens
publiek zijn, hoef je ze niet tegen hackers
te beschermen.”

uit of gebeurt samen met partners”, aldus Laan. In zuid deed de UT een
netwerkanalyse om aan de hand van informatie van twintig bedrijven en
driehonderd burgers in kaart te brengen wie contact heeft met wie, wanneer, waarover en hoe. De gemeente is opgetogen over de eerste resultaten. Inzicht in communicatiepatronen en relaties maakt partnerkeuze en
regie op het netwerk makkelijker. Een organisatie aanspreken die zich op
een knooppunt bevindt, kan efficiënter zijn dan alle instanties waarmee
ze een relatie onderhoudt.

Testlocatie
Van Koenders is ook het citaat ‘een
context creëren, waarin dingen goed
lopen’ in de inleiding. Dat slaat zeker op
wat Universiteit Twente in Enovatiefverband doet. Aansluitend op het stadsdeelgewijs werken (in centrum, noord, oost,
zuid en west opereert ‘stadsdeelmanagement’, vijf, zes communicatief supervaardige lieden die ontwikkelingen monitoren,
problemen signaleren en met inschakeling
van de juiste personen of instanties helpen oplossen), is Enschede-Zuid gekozen
als testlocatie voor verdergaande decentrale regie. Regie, want waar krimpende
budgetten tot een terugtredende, compacte overheid dwingen, is naast bevordering
van zelfredzaamheid van burgers focussen
op een regierol het parool. “De overheid
voert regie op de verbindingen. Een groot
deel van de dienstverlening besteden we

Sociale media (zie ook het kader) ziet Enschede eveneens als smeerolie
voor het goed lopen van dingen. In 2010 berichtte Hyves de gemeente
dat 80.000 inwoners dat platform gebruiken. Naast negatieve berichten
over het privacybeleid van Facebook deed dit Enschede voor Hyves kiezen,
al wordt dat soms passé genoemd. In februari startte een ‘Branded Hyve’
(enschede053.hyves.nl) die in twee maanden 625 leden trok. TV Enschede
zet er dagelijks een filmpje met wijknieuws op, waarop Hyvesleden kunnen reageren, een muzieklerares bood al lessen aan en de lokale omroep
schreef een fotowedstrijd uit. Het is nog brandnieuw en afwachten wat
het wordt, maar dat zijn dingen die Laan en Koenders met tevredenheid
signaleren. Het gemeentelijk beheer beperkt zich tot faciliteren en modereren. Laan: “Ik hoop dat het zich ontwikkelt tot een platform voor vraag
en aanbod. Een soort marktplaats.” Koenders: “Het moet een digitale
ontmoetingsplek worden, plaats voor interactie. We willen een community creëren die zichzelf in stand houdt.” Laan: “Vorig jaar hadden we een
discussie over daklozenopvang. Dat zou prima op Hyves kunnen. Zo zien
wij ook wat mensen belangrijk vinden.” Koenders: “Burgers horen elkaar.
En gaan elkaar dus helpen.” Dus? “Op social media zie je een natuurlijke
neiging om dingen te vertellen. En van anderen om je daarmee dan te helpen”, zegt Koenders. Ook dat noemt hij een welkom voorbeeld van de zo
gewenste zelfredzaamheid.
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Enovatief heeft 19 april de resultaten van enkele onderzoeken gepresenteerd. Dr. Lidwien van de Wijngaert (Universiteit
Twente, faculteit Gedragswetenschappen) kon bij het sluiten van
deze uitgave een opmerkelijke uitkomst melden van haar onderzoek naar het gebruik van sociale media, waaraan 2000 Enschedeërs deelnamen. Slechts de helft beschikt over een smartphone
of tablet en daarvan de helft gebruikt apps. En de helft daarvan had ooit een overheidsapp gedownload. Enschede lijkt dus
hooguit één achtste van de bevolking te bereiken als zij via apps
gaat communiceren. En dat zijn vooral jongere, hoger opgeleide
mensen met een hoger inkomen. “Vaak hebben overheden het
idee dat ze met apps burgerparticipatie stimuleren, maar het
draagt vooral bij aan een modern imago”, zegt Van de Wijngaert,
die nog onderzoek doet naar de effecten van Enschede’s Branded
Hyve.

Brand
V e r h o e f

Brandjes blussen,
mensen sussen
P

roblemen met informatiebeveiliging komen zo frequent voor dat
je er een weerbericht aan kunt wijden.
Sterker nog, tijdens een uitzending van
het weerbericht bij FOX kwam levensgroot
een pop-upwindow in beeld: “You are not
protected against new viruses”.

Prof. dr. Chris Verhoef
Hoogleraar informatica en
wetenschappelijk adviseur
voor overheid en bedrijfsleven. Hij is bereikbaar
via x@cs.vu.nl
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Het eerste radionieuwsitem vanmorgen is dat nu.nl is gehackt en dat er
mogelijk honderdduizenden computers
besmet zijn met een nieuw Russisch
virus. Naar het schijnt was er een login
buitgemaakt waardoor men een virus in
het CMS kon plaatsen. Het plan was de
bankrekeningen van de nu.nl-bezoekers
te plunderen.
Je gegevens zijn tegenwoordig goud
waard en iedereen kan meelezen in de
brievenbus zonder dat men uit de luie
stoel hoeft te komen. Had je vroeger antihengeltechnologie voor brievenbussen,
nu hebben we expired virusscanners en
gecompromitteerde loginprocedures. Oude
wijn in nieuwe zakken.
Het probleem zit echter bij wat Wim
Kan al noemde: nieuwe wijn in oude zakken. De bestuurders die nog uit de tijd
van de anti-hengeltechnologie komen
en geen benul hebben van informatiebeveiliging. In hun handen belanden uw
gegevens stelselmatig op straat. De rij
is inmiddels zo hopeloos lang dat Jacob
Kohnstamm mensen tekortkomt bij zijn
CBP vanwege alle problemen met de
privacy.
Kohnstamm wil er dus geld bij van het
kabinet. Ik zou dat anders willen aanpakken. Keer het om. Naast een meldplicht
bij datalekken in ieder geval verplichte
periodieke certificering van de informa-

tiehuishouding wat betreft informatiebeveiliging. Dit kennen we uit andere
hoeken al sinds jaar en dag. Neem iets als
de Wet op de medische keuringen. Er zijn
normen voor aanstellings- en periodieke
keuringen. Als een brandweerman is afgekeurd en toch gaat blussen, dan is dat
niet alleen een gevaar voor hemzelf, maar
ook voor collega’s en burgers. Aansprakelijkheden worden in dat soort gevallen
niet door de verzekering gedekt.
Je doet er dus goed aan om iedereen
die persoonsinformatie verwerkt onder dit
soort toezicht te stellen. Het probleem is
nu dat de businesscase voor informatiebeveiliging niet wordt gezien. Je zegt een
keer sorry, maakt een mooie advertentie,
legt twee miljoen e-mailadressen plat.
Symptoombestrijding, brandjes blussen, mensen sussen. Neen. Voordat je je
met dit soort praktijken mag bezighouden is alles op orde en houd je alles op
orde.
Dan bedoel ik niet alleen de systemen, maar ook de gehele informatiehuishouding. En de competenties van het personeel. Een verplichte cursus over social
engineering (IT-babbeltrucs). Denk verder
aan ISO 27001-certificering.
Als er desondanks iets misgaat, dan
gaan we onderzoeken. Maar eerst betalen!
Torenhoge boetes, direct af te rekenen.
Per gelekt gegeven minimaal 100 euro.
Per slachtoffer twee jaar lang de financiële stromen actief laten nalopen zodat
identiteitsfraude snel zichtbaar wordt.
Alle kosten van de fraude betalen. Vooraf
geld in een fonds dumpen en anderen handelen de schade af. En ook dat
moet je betalen. Normen stellen, en die
handhaven.
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i B e s t u u r

a p p - g i d s

De helft van de Nederlanders heeft inmiddels een smartphone. Twaalf procent van de huishoudens beschikt over een
tablet. Mondjesmaat komen er steeds meer apps van overheidsorganisaties beschikbaar. De rubriek ‘Appgids van de
overheid’ licht er steeds acht uit.
Stop heling: Politie
troleert
De Stop Heling-app con
scannen
met serienummers en het
duct als
van barcodes of een pro
at in de
sta
d
gestolen geregistreer
Polidse
database van de Nederlan
de eigen
tie. Gebruikers kunnen
lusief
spullen registreren en inc
an en
sla
op
o
serienummer en fot
adres.
ail
e-m
mailen naar het eigen
de waarde
Een app met toegevoeg
litie. De
voor gebruikers én de po
e geeft
cti
un
erf
ingebouwde scann
.
een geavanceerde indruk
e en
Beschikbaar voor: iPhon
Android
Waardering (24 ): *****
als je van
Reacties (15): “Handig
“Slim
marktplaats.nl koopt.”
beschikde
van
gebruikgemaakt
ijkheden
gel
bare informatie en mo
puter
van de iPhone.” “Mijn com
dag na
was laatst gestolen en de
phesto
op
den
aangifte al te vin
ling.nl.”

Mobiele Stadsgids Den Haag: Den
Haag Marketing
Citymarketing in een app, met
tie
Nederlands- en Engelstalige informa
over de stad.
De toepassing ‘near me’ geeft aan
twelk restaurant, theater of hotel dich
via
en
word
eld
gede
bij is. Tips kunnen
social media. De stadsgids heeft een
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Waarderingen en reacties zijn overgenomen
uit de appstore.

WettenNL: Kennis- en
exploitatiecentrum officiële
overheidspublicaties
Alle actuele wetgeving op de iPad.
Gebruikers kunnen zelf wetten selecteren en in een soort boekenkast
plaatsen. De app geeft een melding bij
een wetswijziging en biedt de mogelijkheid passages te markeren en notities
te plaatsen. Een minpuntje: zoeken
naar wetten is lastig zonder juridische
kennis.
Beschikbaar voor: iPad
Waardering (18): ****
Reacties: “Goede app. Maar een mogelijkheid om te zoeken in een wet
ontbreekt nog.” “Een aanrader. Twee
verbeterpunten: Landscape toevoegen
en mogelijkheid tot zoekopdracht.”
“Gebruik deze app regelmatig bij mijn
werkzaamheden.”

QR-reader en biedt de laatste weerst
verwachting voor de stad. De app heef
koppelingen met reisinformatie via
de
9292ov, een cityfilm over Den Haag,
e.
gati
navi
UIT-agenda en een kaart voor
Beschikbaar voor: iPhone en Android
Waardering: te weinig waarderingen
voor een score
Reacties: geen

Meldcode: ministerie va
n
Volksgezondheid, Welzi
jn en
Sport
Meldcode helpt bij het
handelen na het signaler
en
van geweld.
Gebaseerd op de Wet me
ldcode, een vijfstappenpla
n voor
hulpverleners. De app lich
t de
stappen toe en biedt de
mogelijkheid voor contact me
t het
dichtstbijzijnde meldpun
t. Of
de app geslaagd is, dat
bepalen de professionals natuu
rlijk
zelf. Onze indruk: het ma
g
strakker, er staan lange
tek-

sten in. Toch heeft het
wat,
zo’n praktische vertaling
van
beleid in een app. Als er
meer
hulpmiddelen beschikb
aar zijn
via de smartphone, zien
we
zeker toegevoegde waard
e voor
de professional.
Beschikbaar voor: iPhon
e, iPad
en Android
Waardering: te weinig wa
arderingen voor een score
Reacties (1): “Simpel, voo
r net
een beetje extra houvast.
”

Tipsy Talk: ministerie van Infrastructuur en Milieu
Deze app in de categorie ‘entertainment’ is onderdeel van de campagne ‘100% Bob, 0% op’. Spreek
een zin nuchter in, en hoor hem
dronken terug. Tipsy Talk maakt
mensen bewust van het effect van
alcohol op hun spraak. De app
slaagt erin jongeren aan te spreken
zonder betuttelend te zijn.
Beschikbaar voor: iPhone en
Android
Waardering (55): ***
Reacties (46): “Nu kan ik eindelijk
als standaard BOB met die dronken
gasten naast me praten.” “Melig
maar grappig.” “App crasht vaak
bij opname.”

CIBG Zorglayar: CIBG – ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport
Download eerst de Layar-app
om de Zorglayar te kunnen inzien.
Layar legt lagen over het camerabeeld van de fysieke omgeving. Het
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Een app aanmelden voor deze
rubriek? Dat kan. Mail naam van
de app en de initiatiefnemende
organisatie naar apps@ibestuur.nl

Door Mariëlle de Groot

iFlevoland: provincie
Flevoland
hebben
Statenleden van Flevoland
toe
ijd
alt
tijdens een vergadering
a
nd
age
de
gang tot hun stukken en
en
r de eig
op hun iPad. Een app voo
kelijk voor
gan
toe
bestuurders, maar
ag. Bij
gra
het
iedereen. Zo zien we
u meteen de
de agendapunten kunt
enen. De app
betreffende stukken op
eer nieuwe
geeft een melding wann
. Qua vormzijn
stukken beschikbaar
er, maar doelgeving oogt de app sob
iFlevoland uptreffend. De vraag is of
ties stammen
to-date is, de laatste mo
e rubriek uit
bij het schrijven van dez
november 2011.
Beschikbaar voor: iPad
Waardering (5): ****
Reacties: geen

Een actuele iBestuur app-gids
vindt u op ibestuur.nl.

CBS StatLine: Centraal
Bureau voor de Statistiek
Direct cijfers over de huizenmarkt, de inflatie of het
aantal inwoners van Amsterdam beschikbaar. Of een snel
overzicht in twaalf economische kernindicatoren. Met
CBS-StatLine zijn de ruim acht
miljard cijfers van de databank
van het CBS via de smartphone
beschikbaar. De onderwerpen,

CIBG heeft zo’n laag ontwikkeld om
zorgverleners in de buurt te vinden.
Handig bij een spoedgeval of om na
een verhuizing de dichtstbijzijnde
huisarts, tandarts of apotheek te
vinden.
Zorgverleners kunnen meteen
gebeld worden. De optie ‘breng me

indelingen en perioden van
de gekozen tabel kunnen worden aangepast. Wie opmerkingen of suggesties heeft, kan
vanuit de app een mail sturen
naar het CBS.
Beschikbaar voor: iPhone
Waardering: te weinig waarderingen voor een score
Reacties: geen

daar’ geeft de route ernaartoe.
Beschikbaar voor: iPhone en
Android
Geen reacties en waarderingen,
want onderdeel van de Layar-app
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Ministeries krijgen digitaal rijbewijs

Rijk sorteert digitaal voor
Mooi, die digitalisering van ettelijke
miljoenen documenten, maar
hoe vind je die snel weer terug?
En leuk dat je een droom van een
voorlichtingscampagne in gang hebt
gezet, maar wat als een vloedgolf
van geruchten op social media het
effect daarvan vrijwel teniet doet?
Het Rijk staat voor een reeks digitale
uitdagingen en is bezig zich daar beter
voor toe te rusten.
Door Fred Teunissen

O

ver de ontwikkeling van de digivaardigheid bij het Rijk spraken
we met Peter Mulder, plaatsvervangend
CIO van het ministerie van Buitenlandse
Zaken en voorzitter van de subcommissie
Personeel en Kwaliteit, en Kato Vierbergen, programmamanager Personeel
en Kwaliteit, een van de zeven subcommissies die ressorteren onder IC CIO,
de interdepartementale commissie van
CIO’s.
Aanleiding voor het gesprek is een
onderzoeksrapport van de Universiteit
Twente dat begin maart 2012 het licht
zag. Dit onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van Digivaardig & Digiveilig,
CA-ICT (Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT) en ECDL (European
Computer Driving Licence).
Uit dit rapport, samengesteld
onder leiding van dr. ing. Alexander
van Deursen, blijkt dat gemiddeld 7,6
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procent van de werktijd, ofwel omstreeks
een half uur per dag, verloren gaat aan
‘gedoe’ met ICT. Dit gedoe kan te maken
hebben met haperingen in het functioneren van systemen of met onvoldoende
vaardigheden bij de mensen die met deze
systemen moeten omgaan.
Van het totale productiviteitsverlies
van bijna 7,6 procent komt bijna de helft
voor rekening van slecht functionerende
systemen, aldus het rapport. De andere
helft komt op conto van gebrekkige vaardigheden bij de gebruikers.
We treffen Peter Mulder en Kato Vierbergen op de tiende verdieping van het
ministerie van Binnenlandse Zaken in Den
Haag, de thuisbasis van laatstgenoemde.
We starten met de vraag hoe de situatie bij de overheid zich verhoudt tot de
resultaten van het rapport van UTwente.
“De situatie bij de rijksoverheid zal

niet veel anders zijn”, vermoedt Peter
Mulder. “Zeker weten we dat niet, want er
is binnen de rijksoverheid geen specifiek
onderzoek naar gedaan. In zijn algemeenheid denk ik dat die zeven komma
zes procent van Van Deursen nog een
voorzichtige schatting is. Kijk alleen maar
naar de hoeveelheid tijd die we allemaal
kwijt zijn met het zoeken naar informatie. Dat vinden we normaal, maar dat zou
wat minder normaal gevonden moeten
worden.”
Schijven
“Klopt,” haakt Kato Vierbergen in,
“digitale informatie staat verspreid over
allerlei schijven. Je vraagt je af op welke
ook al weer. Of dat iets misschien nog in
je mail zit. En als je een document gevonden hebt, is soms de vraag of je daar dan
wel de laatste versie van hebt. Binnen
sommige departementen wordt al een

Platform voor de Informatiesamenleving

Foto: Kees van de Veen/Beeldredaktie
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Doc-Direct is opgericht om de overheidsarchieven vanaf 1976 te digitaliseren. Er is nog een paar honderd kilometer aan dossiers te gaan.
digitaaldocumentmanagementsysteem
gebruikt. In 2015 is dat bij alle departementen het geval. Onze opslagsystemen
worden beter ingericht, bijvoorbeeld
op dit punt van versiebeheer. Dat is iets
waar we met de voortgaande digitalise-

“Niet alleen opslagsystemen,” vult
Mulder aan, “je zoekt nu binnen de
digitale omgeving, maar dat is nog iets
anders dan in een echt digitaal archief.
Er komt voortdurend meer informatie in
die grote digitale bak. Het goed toegan-

Er komt steeds meer informatie
in die grote digitale bak
ring tegenaan zijn gelopen. De rol van
de documentalist, die informatie voor
je opzoekt en met elkaar in verband
brengt, is aan het veranderen. Nu gaan
beleidsmedewerkers meer zelf zoeken. En
dat vraagt zowel om betere vaardigheden
als om goede opslagsystemen.”
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kelijk maken daarvan zie ik als een van
de grootste uitdagingen waarmee we de
komende jaren geconfronteerd zullen
worden.”
Beter zoeken is één ding, selecteren
en op waarde schatten is een tweede,
benadrukt Vierbergen. “De vraag naar

het waarheidsgehalte van informatie
wordt vaak niet gesteld. Vooral jonge
mensen beseffen vaak onvoldoende dat
informatie op internet gekleurd kan zijn
door belangen en dat het om die reden
noodzakelijk is om meerdere bronnen te
raadplegen. Kritisch zijn ten opzichte
van datgene wat je aantreft behoort tot
de digitale kernvaardigheden. We zijn in
dit verband bezig met de ontwikkeling
van een digitaal rijbewijs. Dat zal gaan
gelden voor alle medewerkers van alle
ministeries.”
Tablets
Hoe staat het bij het Rijk met andere
factoren die de productiviteit bevorderen? Zoals de inzet van moderne technologische middelen?
“Het is duidelijk dat we hier met
uitdagingen te maken hebben”, reageert
Mulder. “Neem tablets. Dat is een nieuw
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fenomeen dat razendsnel is opgekomen.
De gebruikers zouden het liefst al hun
dossiers mobiel onder hun vingers willen
hebben, maar zo ver zijn we nog niet. Dat
heeft vooral met het veilig gebruik ervan
te maken. We zijn daar nu helaas nog
onvoldoende toe in staat, maar er wordt

dat de rijksautomatisering wankel is.
Maar dat is een volkomen verkeerd beeld.
De meeste systemen werken prima. Wat
aan vernieuwing of vervanging toe is
bekijken we steeds aan de hand van een
businesscase. Wat kost het en wat levert
het op. Bijvoorbeeld: als je een portal

Welke IT-kennis is nodig?
Voor veel organisaties is het lastig om vast te stellen welk type IT-personeel ze moeten aantrekken om hun continuïteit ook op langere termijn
zeker te stellen. Dat komt omdat er zoveel verschillende specialismen en
vaardigheden zijn binnen de IT.
Iemand met veel ervaring op een bepaald gebied binnen de IT kan
een complete analfabeet zijn op een ander vlak. Dat iemand veel ervaring
heeft in ‘de IT’ zegt dus heel erg weinig. Het gaat om de combinatie van
een specifieke vraag met een overeenkomstig specifiek aanbod.
Daarom heeft de EU een Europees eCompetence Framework ontwikkeld,
kortweg e-CF, met 36 goed omschreven IT-competenties op verschillende
niveaus. De bedoeling is dat dit een standaard wordt waaraan alle betrokkenen voortaan gaan refereren.
HR-managers kunnen dit framework gebruiken voor hun werving.
IT’ers kunnen de verworven competenties opnemen in hun cv en opleidingsinstituten kunnen hun aanbod voortaan toesnijden op de Europese
competenties.
In opdracht van het publiekprivate programma Digivaardig & Digiveilig, dat begin 2012 startte op initiatief van het ministerie van EL&I,
werkt het Nederlands Normalisatie-instituut NEN aan een Nederlandse
vertaling van het e-CF. Daarbij gaat het zowel om de vertaling als om de
toepasbaarheid op de situatie in ons land, waarbij waarborging van de
internationale vergelijkbaarheid voorwaardelijk is. Zodra de Nederlandse
versie beschikbaar is komt het op inbedding aan. Dit is de missie van de
werkgroep e-CF die bestaat uit stakeholders uit onderwijs, overheid en
bedrijfsleven. De werkgroep is samengesteld en wordt gecoördineerd door
Digivaardig & Digiveilig, dat is ondergebracht bij ECP | Platform voor de
Informatiesamenleving.

hard aan gewerkt.”
Iets soortgelijks geldt voor applicaties, vervolgt hij. “Wat draait, doet het
goed en daar moet je van afblijven. Er zijn
bij de overheid enkele grote projecten
misgelopen. Daar is veel publiciteit over
geweest en dat heeft de indruk gewekt
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bouwt waarin de burger zelf zijn gegevens
bijwerkt, dan heb je minder personeel
nodig. Dat is makkelijk te becijferen.”
Dat systemen prima werken, wil nog
niet zeggen dat het niet nog veel beter
zou kunnen.
Mulder erkent dit. “Dat is waar. Je

kunt stellen dat de efficiëntie van de
Rijks-ICT als zodanig nog niet voldoende
is onderzocht. Aan de andere kant: hoe
efficiënt is de informatievoorziening van
Shell? Hoe meet je zoiets? Hoe weet je
wanneer je aan je top zit?”
De snelheid van de technologische
ontwikkeling vraagt niet alleen om nieuwe
vaardigheden bij de medewerkers, maar
ook bij de ambtelijke leiding, onderstreept
Vierbergen. ”Zodra je iets nieuws hebt uitgerold, komt er weer iets op de markt dat
nog nieuwer is. Daarbij komt dat er bijna
geen project meer is waar geen stevige
informatievoorziening-component aan zit.
Daarom is er door de Algemene Bestuursdienst een ambtelijk professionaliseringsprogramma ontwikkeld voor topbestuurders. Hierin is een I-module opgenomen
gericht op opdrachtgeverschap en
informatievoorziening (IV). We zijn nu
bezig dit programma ook naar het middelmanagement uit te rollen. In 2012 liggen
onze speerpunten op het versterken van
het opdrachtgeverschap, maar ook op het
borgen van de aanbestedingskennis met
betrekking tot IV en op het versterken van
digivaardigheden in relatie tot het gebruik
van allerlei devices. We hebben alle vereiste kennis en competenties op het gebied
van informatievoorziening vastgelegd in
het Kwaliteitsraamwerk IV Rijk.”
Dit raamwerk vormt een koppeling tussen het functiehuis (Functiegebouw Rijk)
en het EU Europees eCompetence Framework (zie kader). In de tool Leer-rijk.nl,
die voor de medewerkers en managers van
de rijksoverheid een venster biedt op alle
scholingsmogelijkheden, zijn inmiddels al
ruim 1300 ICT-opleidingen opgenomen.
Vierbergen: “Onderzocht wordt of een koppeling met de administratie van de rijksinkopen van opleidingen mogelijk wordt.
Dan kunnen we gaan bijhouden hoeveel
van die cursussen en trainingen ook daadwerkelijk gevolgd worden.”

J a c o b s

Koester
de Professional
H

et was Pim Fortuyn die in zijn
tijd nadrukkelijk pleitte voor
autonomie van professionals, in het
onderwijs, bij de politie en in de zorg. Hij
zag dat hele sectoren kapotgingen aan de
vele procesmanagers, die, niet gehinderd door bescheidenheid of inhoudelijke
kennis van zaken, maar wel behept met
bemoeizucht en controledrift, het vakkundig werken op de vloer onaangenaam
of zelf onmogelijk maakten.
Deze problematiek speelt in sterke
mate op het gebied van cyber security,
dat nu hoog op de politieke agenda
staat. Cyber security is voor het komende
decennium wat terrorisme was in het
afgelopen decennium.

Bart Jacobs
Hoogleraar
computerbeveiliging aan
de Radboud Universiteit
Nijmegen.

Beveiliging van ICT-systemen is een
waanzinnig lastig onderwerp. The devil
is in the details. Je hebt enerzijds echte
informaticaspecialisten nodig die van
ieder bitje kunnen nagaan of het goed
staat, en anderzijds tactische, out-of-thebox denkers die de gedachtegangen van
hackers, cybercriminelen of cyberwarriors
kennen. Dit soort mensen – denk aan
jonge honden en paardenstaarten – past
slecht in een bureaucratische wereld,
zeker wanneer men daarbij in de nek
gezeten wordt door overbetaalde, onkundige, bemoeizuchtige managers.
Nergens bestaat een grotere minachting voor de combinatie van dikdoenerij
en onkunde als onder nerds.
We zijn als samenleving steeds sterker
afhankelijk geworden van deze nerds,
niet alleen in de vormgeving van onze
ICT-systemen, maar ook in de beveili-
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ging daarvan. De overheid moet radicaal
veranderen om deze mensen aan zich te
binden. Lang is gedacht dat inhoudelijke
kennis niet nodig was omdat die wel op
projectbasis aangekocht kon worden door
de inzet van ‘externen’. Men meende aan
procesmanagers voldoende te hebben.
Externe dienstverleners hebben massaal geprofiteerd van het feit dat zij
als gesprekspartner bij de overheid niet
met inhoudelijk deskundigen te maken
hadden. Het zal niet verbazen dat zo’n
personeelsbeleid leidt tot hoge prijzen en
lage kwaliteit.
Langzaamaan realiseert de overheid
zich dat een eigen strategische kennispositie onontbeerlijk is, niet alleen om de
eigen taken goed uit te voeren, maar ook
om niet volledig afhankelijk te zijn van
(en bedonderd te worden door) de markt.
In de computerbeveiliging zijn, met horten en stoten, enkele afdelingen ontstaan
waar ICT-specialisten de ruimte hebben
gekregen die ze nodig hebben: bij de
Nationale High Tech Crime Unit (NHTCU,
de ‘nerdwouten’), bij het nieuwe Nationale Cyber Security Centrum (NCSC) en
bij de inlichtingendienst AIVD. Bureaucratische absurditeiten blijven de professionals daar omringen, maar zolang hun
managers zich richten op afscherming
daarvan in plaats van op obstructie is er
aanleiding voor enig optimisme. Juist dit
beleid, gestoeld op professionele autonomie en een dienende rol van managers,
heeft de toekomst.
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Het Nieuwe Bouwen
Fotografie John Peters/De Beeldredaktie • Tekst Peter Lievense
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De casco-renovatie van de Nedinsco-fabriek in Venlo is
bijna afgerond. Het Duitse lenzenbedrijf Carl Zeiss vestigde
begin jaren ‘20 de Nederlandse Instrumenten Compagnie in
Venlo omdat Duitsland volgens het Verdrag van Versailles geen
oorlogsmateriaal mocht produceren. De 36 meter hoge toren
diende om periscopen te ijken. De fabriek werd in de stijl
van het Nieuwe Bouwen opgetrokken uit beton, staal en glas.
Woningcorporatie Woonwenz bouwt in het rijksmonument
starterswoningen, gemeentelijke kantoren en een Mediahuis.
Nedinsco staat in de beeldbank van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, die aansluit op het programma Kennisinfra-
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structuur Modernisering Monumentenzorg (KIMOMO) dat versnipperde informatie over monumenten toegankelijk maakt.
“We gaan ook informatie ontsluiten over restauratiemethoden, bouwmaterialen en technieken die nu bij wijze van spreken nog in de hoofden van deskundigen zit”, zegt projectmamanager Kees Hendriks. “Ook koppelen we lokale initiatieven,
zoals heemkundekringen. Zij kunnen hun bestanden opslaan,
metadateren en beschikbaar stellen via onze infrastructuur.”
Organisaties en particulieren kunnen bijdragen over bouw,
geschiedenis en bewoning inbrengen. Eigenaren kunnen straks
via mijnmonument bijvoorbeeld subsidies aanvragen.
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Gemeenten kunnen prestaties meten én bijsturen

Meten is weten
Het gericht meten van het eigen succes zit
niet in de genen van de gemeente. Maar het
is wel degelijk mogelijk én noodzakelijk, stelt
PinkRoccade Local Government.
Het is vaak moeilijk aantoonbaar of de gemeentelijke
organisatie wel bereikt wat zij zich heeft voorgenomen en in
staat is de strategische doelen van het bestuur te realiseren.
Maar inzicht in het eigen presteren wordt alleen maar
belangrijker; de eisen op het gebied van (e-)dienstverlening en
efficiëntie zijn onontkoombaar. Dat inzicht is ook wel degelijk
mogelijk, stelt PinkRoccade Local Government. En als je er
vervolgens voor zorgt dat je daar ook naar kunt handelen, is er
sprake van prestatiemanagement.
Prestatiemanagement gaat dus verder dan het ‘rapporteren om het rapporteren’. Als een aantal managers binnen de
gemeente spreadsheets rondstuurt met cijfers over de afhandeltijd aan de balie of het aantal verleende vergunningen, dan
is er nog niet per se sprake van prestatiemanagement. Zijn het
wel de juiste prestatie-indicatoren (KPI’s) en is de gemeentelijke organisatie daarmee ook in staat om processen bij te sturen
als resultaten te laag of juist te hoog uitvallen? Volgens Dennis
Laponder, organisatieadviseur van PinkRoccade Local Government, denken veel gemeentelijke professionals nog te veel
vanuit afzonderlijke activiteiten en staan ze onvoldoende stil bij
het waarom van die activiteiten. Terwijl de processen waarvan
die activiteiten deel uitmaken uiteindelijk leidend zijn voor het
resultaat. “Het gaat om de filosofie, de samenhang tussen de
strategische doelen en alle prestaties tot op het diepste niveau
van de organisatie. Daar moet je alle medewerkers bij betrekken.
Als wij processen in kaart brengen en daar prestatie-indicatoren
aan koppelen, dan doen we dat met de mensen die dagelijks
samen in dat proces actief zijn. De processen hebben allemaal
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indicatoren die belangrijk zijn voor de klant, zoals snelheid,
kwaliteit en klantgerichtheid.”
Samenhang
PinkRoccade heeft deze inzichten in de praktijk gebracht
bij de gemeente Barendrecht. “We wilden meer grip en sturing
op de uitvoering van het collegeprogramma en de bedrijfsresultaten, vanuit de optiek dat je de burger goed moet bedienen”, zegt Gert-Jan Bravenboer, directeur bedrijfsvoering van
de gemeente Barendrecht. “Op sommige gebieden gebeurde
dat wel, maar zeker niet organisatiebreed.” De afgelopen twee
jaar is daarom gesleuteld aan een betere en meer transparante

Je maakt iedereen betrokken bij
de strategische doelen

samenhang tussen de strategische doelen van het bestuur en de
prestaties in de ambtelijke organisatie. Dat heeft onder andere
geleid tot een helder (en zeker niet te dik) collegeprogramma
waarin concrete en vooral meetbare doelen zijn gesteld, waaraan een beperkt aantal prestatie-indicatoren is gekoppeld.
Het op elk niveau meetbaar maken van wat de organisatie
doet is niet iets wat gemeenten veelvuldig doen, meent Bravenboer. “Het moet uit de organisatie zelf komen en daar moet het
eerst gaan leven en beklijven. Maar als de gemeentesecretaris

p a r t n e r

P i n k r o c c a d e

Gert-Jan Bravenboer, directeur bedrijfsvoering van de gemeente Barendrecht en Dennis Laponder, organisatieadviseur van PinkRoccade
Local Government.
en ik er niet aan blijven trekken, kan het weer inzakken. Dat
hebben we met een paar ups en downs al gemerkt.” Laponder:
“Het commitment van bestuur en directie is nodig, want het
maakt inzichtelijk wat er in de organisatie gebeurt.” Het moet
daarbij geen persoonlijk afrekenmechanisme worden. “Je maakt
iedereen betrokken bij de strategische doelen en dat moet de
stimulans zijn.” Uiteindelijk moet eigenlijk iedereen weten wat
prestatiemanagement is, al moet je de term niet altijd gebruiken. Bravenboer: “Het raakt ook de mensen die na een melding
de stoeptegel weer recht gaan leggen. Het is dus zeker niet
voorbehouden aan de managers.”
Geen ICT-project
Het concept prestatiemanagement staat in Barendrecht nu
overeind en inmiddels hebben sommige indicatoren al tot acties
geleid. Maar echt werkbaar wordt prestatiemanagement pas
met een instrumentarium van zogeheten business intelligencegereedschappen, waarmee de rapportages sneller en geautomatiseerd tot stand komen. En daar hoort doorgaans ook een mooi
‘dashboard’ bij waarop de prestaties in een oogwenk te volgen
zijn. Die ICT-kant hebben PinkRoccade en Barendrecht opzette-
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lijk niet als eerste opgepakt. “Ik denk zelfs dat mooie gereedschappen aan het begin alleen maar hadden afgeleid”, stelt
Bravenboer. Het is volgens hem verleidelijk een softwarepakket
‘naar binnen te rijden’, maar: “Het gaat om de filosofie erachter. De cultuuromslag is voor een groot deel al bereikt en tot op
heden heb ik die gereedschappen nog niet echt gemist.” Juist
de discussies die tot de vaststelling van processen en indicatoren hebben geleid, zijn waardevol. “Er is veel bewustwording
ontstaan door het hele traject.”
Maar uiteindelijk zal software het volgen van de gemeentelijke prestaties wel makkelijker maken en daarom zoeken Laponder en Bravenboer nu naar de juiste gereedschappen en een
manier om die met de gemeentelijke IT-systemen te integreren.

Een whitepaper over prestatiemanagement kunt u downloaden
via: http://www.pinkroccadelocalgovernment.nl
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Mastercourse

Succesvolle ICT-projecten
U bent bestuurder, beslisser of professional op snijvlak van beleid en ICT.
Bij departement, uitvoeringsorganisatie of gemeente.
En u wilt grip hebben en houden op uw ICT-projecten!

12 september

Beleid en wetgeving

De overheid en ICT houden er een ambivalente relatie op na. ICT verbetert dienstverlening en bedrijfsvoering, maar bezorgt bestuurders en politici hoofdpijn als projecten
mislukken. De Tweede Kamer doet onderzoek naar de problemen bij ICT-projecten.

Belang van kennis van de uitvoering tijdens
beleidsvorming en wetgevingstraject.
Prof. dr. Tom M. van Engers, hoogleraar
juridisch kennismanagement, Universiteit van
Amsterdam

De iBestuur academie onderzoekt succesvolle ICT-projecten!

19 september

Vier avonden, vier masters, vier cases en Arre Zuurmond.
Elke avond start met een inleiding van een toonaangevend hoogleraar. 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.

Vormen van aanbesteden
Van Brussel mag u meer dan u denkt; nieuwe
vormen van aanbesteding, precompetitief
Prof. dr. Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector,
Universiteit Twente

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)

26 september

Inschrijven en meer informatie (onder andere over de casussen) op www.ibestuur.nl

Belang van heldere rollen en goed
opdrachtgeverschap
Prof. dr. ir. Rik Maes, hoogleraar informatiemanagement, Universiteit van Amsterdam

iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie
van HEC/ Zenc. Kennispartners: Accenture, Be Informed, Centric, SAP en ICT ~Office.

Publiek-privaat
samenwerken

3 oktober
Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse (4 bijeenkomsten) bedragen 950 euro.
Bij voorinschrijving vóór 1 juni: 850 euro. Deelname is vrijgesteld van BTW.

Public value/strategisch
management
Vergroot de publieke waarde van
ICT-projecten
Prof. dr. Marcel Thaens, bijzonder hoogleraar
ICT en strategisch innoveren in de publieke
sector, Erasmus Universiteit Rotterdam

Johan Hakkenberg
Algemeen directeur
RDW en voorzitter
Manifestgroep

beeld geven. In het
WRR-rapport over de
iOverheid staan veel
goede aanbevelingen
die ik ga overnemen.
De overheid moet
inzicht gaan geven
in de gegevens die zij
over burgers opslaat
en duidelijk aangeven
aan wie zij die gegevens verstrekt. Burgers moeten zelf foutieve gegevens kunnen wijzigen. Als
minister van ICT maak ik mij er sterk voor dat er
heldere regels komen over beveiliging en privacy;
ik vind dat de overheid een privacystatement
moet opstellen. Ik stel verplicht dat overheden
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gebeurtenissen doet. Het is echt iets voor de
minister van ICT om dat te realiseren. Daarnaast
ga ik heel veel praktische maatregelen doorvoeren, zoals IT-projecten eenvoudiger en kleiner
maken, niet achter elke innovatie aanhollen maar
‘proven technology’ gebruiken, werken aan goed
opdrachtgeverschap en binnen de gehele overheid veel meer ICT-expertise delen. Tot slot wil
ik ICT ontmythologiseren en ervoor zorgen dat
leidinggevenden binnen de overheid meer kennis
van ICT krijgen. ICT is namelijk helemaal niet
zo moeilijk, je hoeft geen specialist te zijn om
te begrijpen wat je ermee kunt. Het is belangrijk dat je vanuit de business gaat denken, ICT is
ondersteunend. Als dat wordt begrepen, zal ICT
beter aansluiten op de business.”
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Door Marieke Vos
Beeld Geïnterviewden

“ICT is nu versnipperd over de ministeries, ik
zou het als minister bundelen en met vier hoofdlijnen aan de slag gaan: werken aan vertrouwen
en zekerheid, helderheid verschaffen over beveiliging en privacy, ICT inzetten voor economische
groei en welzijn en als overheid het goede voor-

daar jaarlijks over rapporteren. Daarmee bied je
vertrouwen en zekerheid.
Ik zou meteen gaan werken aan de opvolger
van DigiD, want dat is hard nodig: die technologie is tien jaar oud! Met een e-ID met een hoog
beveiligingsniveau kunnen we veel meer diensten
elektronisch aanbieden en transacties doen, wat
goed is voor de economische groei en welvaart
in Nederland. We kunnen daarmee ook diensten
rond levensgebeurtenissen aanbieden, zoals de
Manifestgroep dat nu al voor een aantal levens-

Als ik minister van ICT was ...

Aanbevelingen uit
WRR-rapport iOverheid
overnemen

ICTU en het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Samen

ICTU helpt overheden beter te presteren met behulp van ICT. De organisatie heeft
zichzelf na een ingrijpende reorganisatie omgevormd tot netwerkorganisatie, gericht
op het organiseren van een adequate informatievoorziening. Verbindingen leggen
en samenwerken met andere overheden staan centraal. Het succesvol ontwikkelde
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen laat zien hoe dat werkt.
Door Marieke Vos

“A

ls ICTU willen we inspelen
op de behoeften van onze
opdrachtgevers, maar we zijn ook een
‘countervailing power’. We brengen partijen bij elkaar, zoeken de balans tussen
de verschillende belangen en ontwikkelen
samen met overheden. Daar kun je mooie
resultaten uit halen”, zegt Dirk-Jan de
Bruijn, directielid bij ICTU, dat vorig jaar
tien jaar bestond.
Het LRK-GIR-complex is zo’n resultaat. Dit complex bestaat uit een register,
het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP), en een Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR).
Beide onderdelen werden binnen tijd en
budget afgerond en geïmplementeerd.
Alle gemeenten en GGD’s (op 1 na) zijn
aangesloten op het LRKP en meer dan 350
gemeenten hebben zich ingeschreven
voor aansluiting op de GIR Handhaven,
waarvan er inmiddels circa honderd zijn
gerealiseerd. Opdrachtgever is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Dirk Jan van der Linden, namens SZW
bij het project betrokken: “Het mooie
van ICTU is dat ze in staat blijken om alle
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standaarden die ze hebben ontwikkeld,
zoals koppelvlakken en de architectuur
NORA, kunnen toepassen in ketens. Ze
kennen de valkuilen van ketensamenwerking en schakelen snel. Bij ketensamenwerking dreigt het gevaar dat één
partij dominant is. Dan is het belangrijk
dat er een onafhankelijke partij betrokken is. Die rol speelt ICTU, zij zorgen voor
balans in de keten en kunnen gemakkelijk samenwerken met KING en DUO,
die belangrijke rollen vervullen in de
uitvoering.”
Besparing
In het LRKP staan alle locaties voor
kinderopvang en peuterspeelzalen die
voldoen aan de kwaliteitseisen van de
overheid (zoals opleidingseisen en een
Verklaring Omtrent het Gedrag). De
Belastingdienst geeft alleen kinderopvangtoeslag voor opvang bij een geregistreerde instelling. Ouders kunnen in
het register een opvangadres opzoeken,
overheden gebruiken het voor diverse
processen.
De GIR bestaat uit twee delen: handhaving en inspectie.

GGD’s voeren de inspectie op de
kinderopvang en peuterspeelzalen uit en
publiceren hun rapporten in het register.
Dit zijn openbare documenten, dus ook
ouders kunnen ze raadplegen. Gemeenten gebruiken de gegevens uit de rapporten om te handhaven, een werkproces
dat wordt ondersteund door GIR Handhaven. Het LRKP moest er komen wegens de
Wet kinderopvang die in 2010 van kracht
werd. GIR werd op verzoek van gemeenten en GGD’s ontwikkeld, het gebruik
hiervan is vrijwillig.
Aanleiding voor de Wet kinderopvang en het landelijk register waren de
stijgende kosten voor kinderopvang en
het gebrek aan overzicht op de kwaliteit.
Gemeenten registreerden adressen wel,
maar deden dat elk op hun eigen manier.
“Dankzij het register hebben we nu
veel betere en betrouwbaarder informatie. Daarmee heeft de overheid in het
eerste jaar al tientallen miljoenen euro’s
bespaard. En dat is een bedrag dat elk
jaar terugkomt”, zegt Van der Linden. In
duizenden gevallen konden ouders niet
aantonen dat hun kinderen bij geregistreerde instellingen werden opgevangen,
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ontwikkelen

waarop de toeslag werd stopgezet. “Deze
groep komt niet terug bij een geregistreerd adres, zo blijkt.” De Belastingdienst kan nu veel efficiënter controleren, met één register in plaats van 415
gemeentelijke registraties.
Onorthodox
Gemakkelijk was het ontwikkelen
van het register niet. Het Expertise
Centrum (HEC) onderzocht in 2009
de mogelijkheden voor zo’n landelijk register en concludeerde dat de
deadline ‘normaliter niet haalbaar’
zou zijn en alleen zou slagen met
‘onorthodoxe maatregelen’. De
projectgroep die ermee aan de slag
ging, nam die maatregelen. Zo werd de
Algemene Maatregel van Bestuur waarin
het model voor het register is opgenomen
samen met de IT-architect en met ICTU
geschreven. “We hadden dus meteen een
datamodel waarop we konden gaan bouwen”, zegt Van der Linden.
Ook de heldere scope bleek te helpen.
“Juist omdat iedereen wist dat het een
kwetsbaar project was, konden we het
robuust en eenvoudig neerzetten. Dat
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Dirk-Jan de Bruijn,
directielid bij ICTU

is een belangrijke succesfactor
geweest”, zegt Van der Linden.
Het systeem zit goed in elkaar,
oordeelde ook de Software Improvement Group (SIG). SIG meet de
kwaliteit van software en kende
LRK vier sterren toe, de op één
na hoogste

Fotografie: Hans Oostrum
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Dirk Jan van der Linden,
namens SZW bij het project LRK

John Oldenhuizing, projectleider LRKP

score. “SIG vertelde ons dat ze deze kwaliteit niet vaak tegenkomen”, zegt Van
der Linden.
Scrum
Er waren veel verschillende partners
betrokken bij de ontwikkeling van het
systeem: gemeenten, GGD’s, Belastingdienst, Inspectie voor het Onderwijs, GGD
Nederland en VNG. Belangrijke rollen
waren weggelegd voor KING (implementatie bij GGD’s en gemeenten) en DUO
(beheer). Voor de ontwikkeling van GIR
gebruikte ICTU een methode die recht
doet aan deze complexiteit: Scrum. In dit
model worden gebruikers nauw betrokken bij de ontwikkeling en worden in een
periode van drie weken steeds werkende
delen van de applicatie opgeleverd.
John Oldenhuizing, projectleider LRK
bij ICTU, legt uit: “We maken eerst een
globaal ontwerp, met prioritering. Dat
ontwerp wordt verdeeld in brokken die
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in een aantal weken ontwikkeld kunnen
worden. Het bouwteam van ICTU maakt
per brok software een prototype en legt
dat voor aan het team van gebruikers.
Vervolgens worden de opmerkingen
van de gebruikers verwerkt en een week
later krijgen zij werkende software. Dus
geen prototype of een stroomschema op
papier, maar echte software waar ze doorheen kunnen klikken. Dan wordt duidelijk
of alles logisch werkt, of bijvoorbeeld de
juiste knoppen op de juiste plek zitten en
of de volgorde van formulieren klopt.” Op
deze manier wordt elke drie weken een
brok software ontwikkeld en langzaamaan het hele systeem gebouwd.
Dat de juiste gebruikers hierbij aan
tafel zitten is doorslaggevend voor het
succes en daar is dan ook krachtig op
gestuurd, zegt Van der Linden: “De VNG
en KING hebben voor ons de juiste mensen met de juiste proceskennis gezocht,
uit grote en kleine gemeenten. Vanuit
GGD Nederland zijn de GGD-gebruikers bij
het proces betrokken.”
In juli 2012 loopt het programma LRK
af en wordt het beheer van het systeem
overgedragen aan DUO. ICTU blijft wel
het applicatiebeheer doen, want het
systeem wordt nog steeds uitgebreid met
functionaliteit.
Prioritering
Een groot voordeel van ontwikkelmethode Scrum noemt Van der Linden de
duidelijke prioritering. “Samen met de
ketenpartners wordt een lijstje opgesteld
en worden keuzes gemaakt wat wanneer wordt ontwikkeld. Dat lijstje wordt
steeds aangevuld, want gedurende het
proces ontstaan altijd nieuwe wensen.

Door de prioritering blijft duidelijk dat
je een afweging moet maken, dat als je
het ene wilt, je het andere moet laten. In
het begin is het belangrijk dat je daar als
opdrachtgever wekelijks bij bent, maar op
den duur hoeft dat niet meer omdat het
voor iedereen duidelijk is hoe het werkt.
Voor mij als opdrachtgever geeft dat veel
vertrouwen.”
Als het aan ICTU ligt, gaan alle projecten die zich hiervoor lenen gebruikmaken
van deze ontwikkelmethodiek. Oldenhuizing: “De meeste projecten die ICTU
doet zijn complex, omdat er veel partijen
bij betrokken zijn en omdat ze een grote
impact hebben op de werkprocessen in
de keten. Daar leent deze methodiek zich
heel goed voor.” De Bruijn besluit: “Deze
methode vraagt om een andere houding
en ander gedrag, van in alle openheid
met elkaar samenwerken aan een gezamenlijk doel. Dat geeft duidelijkheid en
het is heel leuk om te doen, voor zowel
ontwikkelaars als gebruikers.”

D e
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Van push naar pull
De afgelopen jaren is er binnen het publieke domein volop geëxperimenteerd met het
toepassen van nieuwe vormen van informatietechnologie. Daarbij zijn kosten nog moeite
gespaard. Op zich logisch: de overheid is in feite een informatieverwerkend bedrijf, waarbij de
informatievoorziening over ketens en processen goed georganiseerd moet zijn. Want dat is veelal
wat we produceren. Dat is de publieke waarde die we dagelijks creëren. Om bijvoorbeeld vanuit
een goede basisregistratie processen adequaat te kunnen faciliteren. Zoals het ondersteunen
van van wieg tot grafregelingen. Of de wijze waarop incasso- of uitkeringsprocessen zijn
georganiseerd. Maar dan wel graag over de grenzen van die afzonderlijke koninkrijken heen.
Gericht op die eindgebruiker. Want alleen dan levert het ook wat op in termen van effectiviteit en
doelmatigheid. En wie kan daar nou tegen zijn?
Maar de praktijk is veelal taai en weerbarstig. Te vaak zijn we gewoon aan de verkeerde kant
begonnen, vanuit een mooie en indrukwekkende Haagse omgeving. Omdat een beleidsafdeling
dat had bedacht. Om vervolgens in splendid isolation mooie nieuwe systemen te gaan bouwen
zonder dat er ook maar één gebruiker op managementniveau actief bij was betrokken. Om daarna
verbaasd te reageren als het geheel niet ging werken. Domweg omdat die gebruiker daar helemaal
nooit om had gevraagd. En dan maar roepen dat ze ‘weer niet willen’. Om het dan met een glad
verhaal door te drukken en toch geïmplementeerd te krijgen. Tja …
En dat terwijl het ook écht anders kan. Waarbij we vanaf dag één de gebruiker vragen
wat hij eigenlijk wil. Zodat hij er zélf ook actief een bijdrage aan wil leveren. Om zo met alle
ketenpartners samen te komen tot de bouw van een nieuw werkend systeem. Met de juiste balans
tussen vraag (pull) en aanbod (push) wel te verstaan. Waarbij iedereen in die keten ook zijn
verantwoordelijkheid neemt. Onmogelijk? Welnee. Helemaal niet. Maar wel ingewikkelder om te
managen. Omdat je bij die opzet met alle relevante disciplines het gesprek moet aangaan. Moet
inspelen op hun concrete behoeftes. Waarbij je dus wat macht en vrijheid moet inleveren als
beleidsclub. En waarbij je bij de start fors meer moet investeren. In draagvlak van al die partners,
uiteraard op het juiste niveau. Van beleid tot beheer. Alles gericht op het creëren van die publieke
waarde. Cocreatie heet dat bij ons thuis. Spreekt voor zich dat samenwerking, communicatie en
teamgeest hierbij absoluut kritische succesfactoren zijn!
Wellicht dat de dames en heren die binnenkort aan de slag gaan met het parlementair
onderzoek naar grote ICT-projecten ook eens kijken hoe het anders kan. En wat daar allemaal bij
komt kijken! Dáár kunnen we van leren. Want dat een goed functionerend publiek domein twee
eeuwen na Napoleon echt niet meer kan opereren zonder adequate informatievoorziening, dat
mag duidelijk zijn.
Dirk-Jan de Bruijn, directielid bij ICTU
Nummer 2 - april 2012

47

Op weg naar de
nieuwe Overheid?
wij helpen u graag
Centric heeft haar visie op de nieuwe overheid

Er ontstaat een flexibele overheid die gebruikmaakt

verwoord in Melodies 3.0. De focus ligt hierbij op

van kennis in de samenleving en niet alles zelf

participeren en de verbindingen die hiervoor gelegd

uitvoert en organiseert. Met Melodies 3.0 bent u op

moeten worden. In onze visie zien we een over-

weg naar een compacte en nabije overheid.

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

www.centric.eu/melodies

V a n

S c h e l v e n

Geachte Officier van
Justitie,

Geachte
H

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur bij
ICT~Office
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et valt mij niet licht om mij met
deze brief tot u te wenden. Ik
heb echter weinig andere keus. Binnen
de rechtsorde bewaakt u het doen en
laten van burgers en bedrijven. Schendt
een van hun de strafwet, dan mag u
optreden. Dat geldt ook als de Staat der
Nederlanden de fout ingaat. Hierbij doe
ik aangifte tegen de Staat en ik verzoek
u te onderzoeken of deze strafrechtelijk
kan worden aangepakt. De kwestie is
de volgende. Ik exploiteer al jaren met
succes een bedrijf in sanitaire producten, waaronder eersteklas wc-borstels
van de allerhoogste kwaliteit, gemaakt
van duurzame materialen. Mijn bedrijf is
marktleider en levert aan grootwinkelketens. Ook de rijksoverheid, met haar
forse ambtenarenkorps een grootverbruiker van borstels, behoorde jarenlang tot
mijn gewaardeerde clientèle. Iedereen was
tevreden: overheid én ik. Onlangs heb ik
de rijksoverheid als klant echter moeten
afschrijven. De reden? In een recente
rijksbrede aanbesteding voor de inkoop
van sanitaire producten heeft zij maar
liefst 72 harde producteisen aan nieuwe
wc-borstels gesteld. Een marktpartij die
niet aan al die eisen voldoet, kan de
opdracht op haar buik schrijven. Mijn
bedrijf heeft op deze aanbesteding niet
kunnen inschrijven, omdat ons product
in de verste verten niet aan die enorme
hoeveelheid eisen voldoet. Ik vermoed
dat de eisen ergens in een muffig Haags
kamertje zijn bedacht door een werkgroepje van ongetwijfeld hardwerkende
ambtenaren met een fors wantrouwen in
het bedrijfsleven. Hoe meer eisen, hoe
meer ‘control’.

Beste officier, u denkt wellicht dat
deze schrijnende werkelijkheid uniek is
voor mijn marktsegment. Het tegendeel
is waar. Het kan zelfs erger. Neem nou
de ICT-bedrijven. Ook zij worden soms
met een absurde hoeveelheid product
eisen opgezadeld. Functioneel aanbesteden, waarbij alleen het ‘wat’ gedefinieerd
wordt en waarbij het ‘hoe’ aan de expertise van marktspelers wordt overgelaten,
wordt weliswaar gepredikt, maar is in
de ICT-aanbestedingspraktijk soms nog
ver te zoeken. In ICT-aanbestedingen
worden wel eens 1500 producteisen
opgelegd. Krankzinnig natuurlijk! Ook
bij de inkoop van ICT worden het laatste
boutje en moertje in harde producteisen
gespecificeerd.

Als integer bedrijf hebben wij uiteraard van inschrijving afgezien. Ook dat
zien we in de ICT. Er zijn partijen die de
overheid niet als afnemer willen verliezen
en dus bij de inschrijving ‘creatief’ moeten omgaan met gestelde eisen. De overheid vervuilt met haar enorme eisenpakketten het normaal zakelijk milieu in ons
land. Kortom: een ernstig milieudelict.
Helpt u mee deze vorm van milieuverontreiniging aan te pakken?
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Tips voor professioneel

opdrachtnemen

In de huidige bedrijfsvoeringfilosofie van de rijksoverheid krijgt samenwerking met het ICT-bedrijfsleven veel
aandacht. Samenwerking kan echter alleen vruchtbaar zijn indien aan een aantal randvoorwaarden, noodzakelijk voor een wederzijdse vertrouwensbasis, is voldaan. Is dat niet het geval, dan zullen op ‘samenwerking’
gebaseerde maatregelen vrijwel zeker niet effectief blijken. Het is daarom belangrijk eerst aandacht aan die
randvoorwaarden te schenken. Onderstaande aandachtspunten, waarbij vooral wordt gefocust op ICT-opdrachtnemers, kunnen bijdragen aan het ontstaan van vertrouwen.

1) Geef blijk van geloof in eigen kunnen
Veel ICT-dienstverleners werken op basis van de
ICT~Office-voorwaarden uit 2009, eenzijdige leveranciersvriendelijke voorwaarden die vrijwel geen garanties
bevatten en een minimale aansprakelijkheidsregeling. Dat
getuigt niet van veel geloof in eigen kunnen. Gelukkig
blijken steeds meer ICT-bedrijven bereid om op basis van
evenwichtiger voorwaarden met opdrachtgevers te contracteren. Het nemen van verantwoordelijkheid, ook als het
gaat om de juridische vormgeving van de relatie tussen
partijen, draagt bij aan het ontstaan van vertrouwen.
2) Wek realistische verwachtingen
Regelmatig blijken leveranciers niet in staat gewekte
verwachtingen waar te maken. Ze zijn geneigd de oorzaak daarvan te zoeken bij opdrachtgevers, vooral omdat
die de opdracht te veel tussentijds willen wijzigen. Dat is
onmiskenbaar in een aantal gevallen waar. Evenzeer waar
is echter dat door opdrachtnemers oorspronkelijk gewekte
verwachtingen gaande de rit vaak alleen met majeure bijstellingen in tijd en kosten gerealiseerd kunnen worden.
Als opdrachten vaker op basis van de oorspronkelijke
afspraken kunnen worden uitgevoerd, zal dat bijdragen
aan het ontstaan van vertrouwen.

Door Ruud Leether en Hans Mulder
Beeld Dima Lomachevsky/Stockfresh
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 ) Meedoen met een aanbesteding betekent ook kun3
nen verliezen
De overheid moet het leeuwendeel van haar ICTopdrachten Europees aanbesteden. Alleen wanneer ‘het
spel’ door alle partijen serieus wordt gespeeld, kan aanbesteden tot een voor zowel opdrachtgevers als markt aanvaardbare uitkomst leiden. ‘Part of the deal’ daarbij moet
het besef zijn dat meedoen per definitie de kans van verliezen inhoudt. Daar staat tegenover dat de markt daarom
van aanbestedende diensten een grote zorgvuldigheid en
transparantie mag verwachten. Wordt aan die uitgangspunten niet voldaan, dan rest onnodige juridisering die
tot in de rechtszaal kan voortduren.

O p i n i e

4) Tussentijds meekijken
Het is inmiddels technisch mogelijk om tijdens de
opdrachtuitvoering in het ‘hart van de prestatie’ mee te
kijken en op basis van broncode-onderzoek uitspraken
over de kwaliteit van het opgeleverde te laten doen. De
Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)
bevatten een bepaling op grond waarvan opdrachtnemers
verplicht zijn daaraan medewerking te verlenen. Ook
zonder zo’n specifieke contractsbepaling zou inschakeling van een deskundige niet op bezwaren moeten stuiten.
Het gaat immers om vertrouwen. Welnu, heb en geef dat
dan ook, zelfs als dat in het ultieme geval kan betekenen
dat de opdrachtgever op basis van de uitkomsten van zo´n
onderzoek kan besluiten het project te stoppen! In andere
sectoren, zoals in de bouw, is een dergelijke maatregel al
veel langer gebruikelijk.

communicatie. Het lijkt soms wel of partijen zich bij problemen bewust in nevelen hullen in de hoop dat bij het
optrekken daarvan zal blijken dat die problemen als vanzelf zijn opgelost. De praktijk leert echter dat opdrachtnemer en opdrachtgever, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden, gebaat zijn bij een open en zo nodig
kritische discussie. Alle eigen belangen onverlet is goede
communicatie altijd een gemeenschappelijk belang.
7) Cultuuromslag
Veel hiervoor genoemde aandachtspunten vragen aan
beide zijden om een cultuurverandering. Opdrachtnemers
moeten daarvoor bereid zijn ook kritisch naar zichzelf
te kijken en de mantra als zouden problemen vooral het
gevolg zijn van slecht opdrachtgeverschap, te laten voor
wat ze is: een veel te eenzijdig beeld van
een complexe werkelijkheid.

5) De overheid, geen klant als alle andere
De markt typeert de overheid graag als een klant
met extra en verdergaande zorgvuldigheidsverplichtingen. Ten
dele is dat
ook

zo omdat
de overheid als
opdrachtgever nu eenmaal
ook te maken heeft met regels
van publiek recht. Waar de overheid
zich echter vooral van private opdrachtgevers in onderscheidt is dat ze geen eigen geld,
maar belastinggeld uitgeeft. Het zou goed zijn als alle
partijen daarin een extra stimulans tot optimaal presteren
zouden weten te vinden.
6) Communicatie als rode draad van het verhaal
De rode draad bij veel mislukte ICT-projecten is slechte
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Ook dat draagt
bij aan het ontstaan van vertrouwen.
Vertrouwen dat wordt gebaseerd op positieve
ervaringen met een professionele markt. Want het is met
vertrouwen als met geld, het moet het wel eerst worden
verdiend.

Ruud Leether is legal counsel bij de rijksoverheid. Hans
Mulder is executive-professor aan de Antwerp Management
School en lector aan de Hogeschool NOVI. Beiden hebben dit
artikel geschreven op persoonlijke titel.
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‘iOverheid?
Wie, wij?’
De inzet van ICT biedt volop kansen, maar
dan moet de overheid wel de touwtjes in handen
nemen. En dat begint met zelfkennis!
Rene Matthijsse

I

n haar recente rapport concludeert de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid dat in de dagelijkse digitale praktijk een iOverheid is ontstaan, gebaseerd op ‘vernetwerkte’ informatiestromen die door ICT mogelijk zijn gemaakt.
De inzet van ICT biedt kansen voor beleidsterreinen zoals zorg,
onderwijs, veiligheid en verkeer. Het ontwikkelen van de iOverheid betekent het uitgroeien van informatienetwerken waarbij
diensten voornamelijk vanuit de behoeften van de gebruikers
worden ontworpen.
Hoewel het sturen op de verdere ontwikkeling van de informatieoverheid maar ten dele mogelijk is – want het is ook een
organisch groeiproces – laat de overheid kansen liggen om
deze in goede banen te leiden. De effecten die digitalisering op
het functioneren van de overheid heeft zijn niet of nauwelijks
onderkend of waargenomen. De discussie blijft te vaak steken
bij de benodigde technologie of in financiële debacles bij projecten. Voor de verdere digitalisering is het beleidsmatig relevant
dat de overheid zelf beseft een iOverheid te zijn. Evident is dat
deze ontwikkeling direct invloed uitoefent op de rol, organisatie
en dienstverlening van overheden, maar ook op de relatie tussen overheid en burgers en bedrijfsleven.
Open data en social media
De beschikbaarheid van innovatieve technologieën zoals
sociale netwerken heeft de verwachtingen van de burgers bij
het gebruik van allerlei onlinediensten vergroot. De combinatie van deze nieuwe technologieën en de beschikbaarheid van
overheidsinformatie leveren voor burgers en bedrijfsleven een
meerwaarde op.
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Overheden moeten snel inspelen op ontwikkelingen zoals
open data en social media. Zij blijven tegelijkertijd verantwoordelijk voor het robuust functioneren van de bestaande informatievoorzieningen. Net als bij het bedrijfsleven is sprake van een
koersverlegging, namelijk een kanteling vanuit een technische
benadering naar een informatieperspectief voor bedrijfsvoering
en publieke dienstverlening. Een andere trend is de kanteling
van overheidsgegevens voor intern gebruik naar extern gebruik
voor publieke dienstverlening, en vervolgens naar het bedrijfsleven voor het maken van nieuwe informatieproducten. Nieuwe
vormen van informatisering maken realtime informatie over
output van overheid als dienstverlener mogelijk. Als de overheid dit niet regelt zullen derden hiermee aan de slag gaan met
mogelijk minder valide informatie op basis waarvan koppen in
de kranten zullen worden bepaald, een soort incidentenpolitiek
op basis van onjuiste gegevens.
Publiek-private samenwerking
Publiek-private samenwerking wordt veelal gezien als
bestuurlijk gedoe, maar biedt wel oplossingsrichtingen.
Samenwerkingsgerichtheid vanuit een informatiegestuurde
netwerkoverheid is een belangrijk uitgangspunt. Iedere vorm
van samenwerking, waaronder publiek-private samenwerking,
is ondersteunend aan de hoofdprocessen en draagt bij aan de
strategische beleidsontwikkeling van de overheden. PPS-constructies gelden dan ook primair als organisatiemethodiek en
bindmiddel bij de ontwikkeling van de iOverheid.
Publiek-private samenwerking moet voor de partners uit
het bedrijfsleven herkenbaar en toegankelijkheid georganiseerd zijn. Het leidende principe van wederkerigheid betreft
dan vooral de uitwisseling van kennis en informatie, het plegen
van inspanningen en het gezamenlijk dragen van risico’s. Ook
in financiële zin moeten PPS-arrangementen daar waar mogelijk wederkerig zijn, met een evenwichtige publieke en private
financiering van programma’s en projecten. Iedere PPS moet

C a p g e m i n i

Roberto Rizzo/Stockfresh
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ingebed zijn in een breder bestuurlijk en multidisciplinair kader
van het organisatiebeleid en informatiebeleid.
Maatschappelijke kosten-baten
Uitvoeringskosten en ICT zijn relatief kleine kostenposten
die het mogelijk maken om grote maatschappelijke besparingen te realiseren. De ICT-besparingsmogelijkheden dienen op
de grote geldstromen zichtbaar gemaakt te worden. De volwassenheid van ICT in de publieke sector wordt vaak vergeleken
met de private sector. Deze vergelijking gaat eenvoudigweg
niet op. Het betreft binnen de overheid niet alleen een hoger
niveau, maar ook een ander type van complexiteit. Dit vraagt
dan ook meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven
in plaats van de traditionele bestuurlijke aansturing vanuit het
beleid. Voorgesteld wordt om politiek en bestuurders integraal
verantwoordelijk te maken voor beleid en uitvoering op basis
van een goede businesscase met zowel de grote als de kleine
geldstromen. Dilemma is op welke dossiers de rijksoverheid nog
een regierol dient te spelen of zich beperkt tot kaderstelling
of facilitering. De rol van de rijksoverheid verandert immers
doordat lagere overheden meer verantwoordelijkheden en taken
krijgen toebedeeld. Bovendien vindt publieke dienstverlening
steeds vaker plaats op basis van samenwerking binnen functionele ketenprocessen.
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CIO in strategische rol
Strategisch informatiebeleid is een essentiële voorwaarde
voor een betere samenwerking tussen overheidsorganisaties en
voor de dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven. De sturing
van dit samenhangende ontwikkelingsproces bestaat vooral
uit het uitdragen van een visie en het scheppen van draagvlak
en betrokkenheid. Hiervoor is een zekere mate van bestuursmandaat en overtuigingskracht nodig, maar vooral ervaring
met overheidscultuur en overlegprocessen. In de iOverheid is
de sturing en beheersing van ICT verdeeld over verscheidene
bestuurslagen. Dit houdt in dat ook uitvoeringsorganisaties
en gemeenten met elkaar in gesprek moeten gaan en dat zij de
context, hun eigen rol en verantwoordelijkheid in het speelveld
moeten leren begrijpen. Het inrichten van deze sturingsprocessen wordt beïnvloed door verschillende politieke en bestuurlijke spanningsvelden. Belangen zullen onderling verschillen,
maar bestuurders zullen toch naar een gedeelde aanpak moeten
zoeken.

René Matthijsse is director Public Sector bij Capgemini.
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iBestuur Congres 2012
Geïnspireerd bouwen aan de I-kathedraal
Zo ‘n 850 deelnemers waardeerden het iBestuur Congres 2012 met een dikke 7,5. ‘Den Haag’ was
met bijna de helft van de bezoekers oververtegenwoordigd. Volgend jaar verwacht initiatiefnemer
Maarten Hillenaar een grotere inbreng vanuit de andere overheden.
Door Peter Lievense
Vertegenwoordigers van de rijksoverheid maakten 45 procent uit van de deelnemers van het iBestuur Congres 2012,
op 26 januari in het Beatrix Theater in
Utrecht. ‘Andere overheden’ scoorden 18
procent en de ICT-sector was goed voor
een kwart van de bezoekers.
Netwerken was volgens de bezoekersenquête het leukste aspect van het
congres. “Je merkt dat veel mensen het
plezierig en nuttig vinden om elkaar één
keer per jaar te ontmoeten”, zegt RijksCIO en initiatiefnemer Maarten Hillenaar.
“Ik kijk zelf ook met plezier terug op het
congres. Het bruiste van de energie. Er viel
een grote verscheidenheid aan verhalen te
beluisteren, ook in de sessies. En de deelnemers geven aan dat ze nog meer hadden
willen zien. Het congres inspireert. Mensen willen erbij zijn.”
Het was toch nog een beetje een ‘Haags
feestje’ in Utrecht. Volgend jaar wil Hillenaar met name de gemeenten, provincies en waterschappen meer betrekken bij
het congres. “De uitvoeringsorganisaties
waren wel aanwezig. En ook de andere
overheden, dat blijkt wel uit de evaluatie. De impact van de I-strategie op
andere overheden wordt door een op de
zes respondenten genoemd als onderwerp
voor het iBestuur Congres 2013! Maar de
participatie van de andere overheden moet
omhoog. De gemeenten en uitvoeringsorganisaties moeten een belangrijke rol gaan
spelen.”
Dat sluit aan bij de ontwikkeling van de
I-strategie. De Tweede Kamer gaf groen
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licht en op het congres presenteerde Hillenaar de 25 maatregelen waarmee de
uitvoering in gang wordt gezet. “Natuurlijk
draagt een evenement als het congres bij aan de interne cohesie, maar
bij de volgende editie gaan we meer
naar de inhoud van beleid en uitvoering. Waar gaat het over en waar
doen we het voor? We gaan verbinden met
de beleidsprocessen
én met de
andere overheidslagen!”
Het hoogst
gewaardeerd
volgens de
enquête werd
de uitsmijter
van Daan Quakernaat. Iedereen
ging plat voor
diens verhaal over
de bouw van de
I-kathedraal. De
ondertekening
van het convenant
tussen overheid en
ICT-sector waarin
de intentie om
verder te bouwen aan wederzijds vertrouwen wordt uitgesproken, tijdens de plenaire afsluiting, werd van eminent belang
genoemd.
De opmerking bij de reacties dat ‘Rijksambtenaren best aardig zijn’, kwam wellicht uit de hoek van de Andere Overheden.
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Enkele uitkomsten uit de enquête die
door 164 deelnemers is ingevuld. De
vertegenwoordiging van de verschillende
doelgroepen kwam overeen met die van
alle deelnemers. Rijk: 45,4 procent, Andere
Overheden: 17,8 procent, ICT-sector: 23,7
procent, Pers: 2,6 procent, Anders: 10,5
procent.
Het meest inspirerend
• Quakernaat (25 procent)
• Hillenaar en Kwant (12 procent)
• Eppo van Nispen tot Sevenaer (9 procent)

Andere populaire sessies
• Jaap Uijlenbroek en Hans Bos
over DigiNotar
• René Steenvoorden, CIO
Rabobank
• VPRO, Nederland van boven

Teleurstellend
• Geen (34 procent)
• Plenaire opening (17 procent)
• Trojka hier, trojka daar
(13 procent)

iBestuur Congres is
• Netwerken (33 procent)
• Informatief (25 procent)
• Inspirerend (14 procent)

Verbetersuggesties voor 2013:
• Programmaboekje of app (38 procent)
• Minder overlap subsessies (26 procent)
• Minder aanbod in verband met keuzestress
(16 procent)
Beeld Clickworks
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De onstuitbare
opmars van mobiele
devices als de iPad
stelt de beveiliging
van overheidsorganisaties stevig op de
proef. IT-afdelingen
bezweren nieuwe risico’s met oude methoden. Volgens Dion
Kotteman een kansloze aanpak: “Organisaties zijn open geworden. Dat betekent dat
je de beveiliging op
een nieuwe leest moet
schoeien.”

Door Fred Teunissen
Beeld Clickworks
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Veiligheid:
kwestie van
‘trial and
error’
D

e werkkamer van Dion Kotteman, algemeen directeur Rijksauditdienst, in het ministerie van Financiën, biedt uitzicht op de
grote, open binnenplaats. Aan de overkant lopen groepjes medewerkers en
bezoekers het gebouw in en uit. Een passende plek voor iemand die aan
het hoofd staat van een dienst die onder meer toegangsbeveiligingen moet
testen.
“Vroeger lag er als het ware een slotgracht om organisaties”, zegt
Kotteman. “De kostbaarheden, in de vorm van databestanden, stonden in
de kelder en daar kwam je fysiek maar heel moeilijk bij. Al het werk was
binnen die slotgracht geconcentreerd. Nu is dat anders. Organisaties zijn
los-vaste netwerken geworden met interne en externe medewerkers op verschillende locaties. De schatten van de organisatie kunnen nu vanaf veel
meer plekken benaderd worden en met veel meer devices. Vroeger was je
zonder gegevens als je buiten was. Nu heb je buiten alle belangrijke gegevens tot je beschikking. We hebben te maken met een paradigmawisseling.
De aanpak van de logische en fysieke toegang van organisaties moet daar
gelijke tred mee houden. Dat is een enorme klus.”
Mobiel werken
Om zijn woorden kracht bij te zetten pakt hij zijn iPad en logt in op
zijn mail bij Financiën. Niet via het interne netwerk van het ministerie,
maar via 3G, het mobiele telefoonnetwerk. Mobiel werken mag, maar het
vergroot wel de risico’s aanzienlijk, aldus Kotteman. “Als je 3G of wifi
gebruikt, dan gaan er servers aan het werk om de verbinding tot stand te
brengen. Deze servers kunnen in Leningrad staan of in Boekarest. Who
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Dion Kotteman, algemeen directeur
Rijksauditdienst

zijn desktopcomputer en laat een fout
mailtje zien dat in zijn inbox belandde.
Het is een phishing-mail met een verhaal
over investeringsmogelijkheden. “Als een
dergelijk mailtje toch door de firewall
heen komt, dan komt het op de mens
aan. Zo’n mail moet direct de prullenbak
in, want als je erop doorklikt raakt je pc
besmet met malware. Iedereen moet daar
alert op zijn.”
En dan heb je nog de wereld van de
wachtwoorden. Doe niet moeilijk over
rechten op het gebruik van eenvoudige
onderdelen van je kantoorautomatisering,
raadt Kotteman aan. “Geef iedereen daar
toegang toe. Beperk voor het overige het
aantal wachtwoorden zo veel mogelijk.
Dan komen mensen minder in de verleiding ze ergens op te schrijven.”
knows? Je weet niet waar ze staan en ook niet wie er toegang toe heeft.
Een verbinding moet daarom om te beginnen altijd beveiligd zijn met de
beveiligde modus https. Beter is het om mail standaard te encrypten en
gebruik te maken van een VPN.”
Ook de toegangsbeveiliging moet opnieuw worden doordacht, stelt
Kotteman. “Dat geldt voor zowel de logische als de fysieke toegang. In de
oude situatie had je een overzichtelijke database met medewerkers. Nu heb
je veel externen over de vloer, personeel van de cateringservice of operators van een IT-dienstverlener. De organisatie van nu is een bijenkorf.
De oude manier van werken is daar niet op toegesneden. Je ziet dan dat
externen er soms niet in komen, terwijl het werk natuurlijk gewoon doorgang moet vinden. En dan wordt algauw de hand gelicht met de regels.
Nood breekt wet. Dat schept grote risico’s.”
Een ander risico is dat externen tijdelijk toegang tot het netwerk krijgen, maar niet uit het systeem worden verwijderd als hun project is afgerond. Of dat ambtenaren toegang hebben tot meerdere overheidsorganisaties en als zij uit dienst gaan alleen worden verwijderd uit de database die
de toegang tot hun moederministerie regelt. “De oplossing is een centrale
database voor alle ministeries. Gaat iemand dan uit dienst, dan worden
meteen over de volle breedte zijn rechten ingetrokken.”
Zwakste schakel
Welke technologische maatregelen je ook neemt, de mens is en blijft de
zwakste schakel, benadrukt Kotteman. Om dit te illustreren loopt hij naar
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Is met de toename van het aantal
mobiele apparaten ook het aantal veiligheidsincidenten toegenomen? “Ja, dat kun
je wel stellen”, bevestigt Kotteman. “Er
zijn de laatste tijd sowieso veel ernstige
incidenten. Denk aan DigiNotar. De goede
kant is: iedereen was meteen klaarwakker.
Het incident, hoe vervelend ook, heeft
beslist positief gewerkt op de waakzaamheid van organisaties. Toch is het algehele
beeld nog niet goed. Er worden nog steeds
veel fouten gemaakt. Als je mij vraagt wie
dit nu echt perfect voor elkaar heeft, dan
moet ik je het antwoord schuldig blijven.”
Waarna Kotteman deze uitspraak
enigszins relativeert door een historische parallel te trekken. “Het heeft even
geduurd voordat auto’s voorzien werden
van kreukelzones en airbags. De veiligheid
van de automobilist is stap voor stap vooruitgegaan. Dat geldt ook voor identity en
access management. Het is een proces van
trial and error, waardoor je op den duur
steeds een hoger plan bereikt.”
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I-strategie part II:

de praktijk

De I-strategie is toe
aan de uitvoering. Die
begint met drie streefbeelden en 25 maatregelen. Vervolgens
worden bestaande
departementale projecten als uitgangspunt genomen voor
rijksdienstbrede initiatieven. Rijks-CIO
Maarten Hillenaar wil
op jaarbasis einddoelen formuleren: “Het
gaat erom dat ook
opdrachtgevers afrekenbaar worden.”
Door Fred van der Molen
Beeld Clickworks
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De I-strategie is de naam voor de marsroute die de rijksoverheid moet voorzien van
een moderne IT-infrastructuur en adequate
regie op ICT-projecten. Daarbij gaat het om
nieuw beleid, de uitwerking en uitvoering
van het programma Compacte Rijksdienst,
en doorontwikkeling van al ingezet beleid.
De I-strategie is in het najaar door de
Kamer vastgesteld. Rijks-CIO Maarten Hillenaar kon dan ook op het iBestuur-congres
in januari zijn definitieve plannen schetsen.
Maar, zoals de Engelsen zeggen: ‘The proof
of the pudding is in the eating.’ Het komt nu
aan op de uitvoering.
Bij die uitwerking wil Hillenaar op jaarbasis afrekenbare resultaten vastleggen.
Dat is niet vanzelfsprekend. Een faalfactor
bij ICT-projecten in het verleden was dat
een duidelijk eigenaarschap ontbrak: wie is
eindverantwoordelijk voor wat? “We moeten
natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven”,
zegt hij over de uitvoering van de I-strategie. ‘We’ is de Interdepartementale Commissie van CIO’s (ICCIO), waarvan Hillenaar de
primus inter pares is. “Het gaat er nu om dat
ook opdrachtgevers afrekenbaar worden.”
Maarten Hillenaar, CIO Rijk:
De eerste stap op die weg was de
“We moeten natuurlijk zelf
bekendmaking op het iBestuur-congres van
het goede voorbeeld geven”.
25 maatregelen (zie kader). De volgende
stap is een operationalisering in te bereiken
concrete eindresultaten per jaar. “In deze uitvoeringsfase moet je veel preciezer worden. Dat is ingewikkeld. Als je je aan iets wilt committeren moet
je goed alle onderlinge relaties en afhankelijkheden in kaart brengen. Ik
wil en kan geen dictaat opleggen. Zo werkt het hier niet. De CIO’s moeten
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I -strategie:
de uitvoering
Met de Informatisering (I-)strategie voor
het Rijk wil het kabinet de ICT van de
rijksoverheid verbeteren. De I-strategie
bevat drie streefbeelden:
• een samenhangende
informatie-infrastructuur;
• een platform voor tijd-, plaats- en
apparaatonafhankelijk werken;
• de grote en risicovolle projecten zijn
op orde.
Op het iBestuur-congres concretiseerde
Maarten Hillenaar de implementatie van
deze strategie in 25 maatregelen voor de
komende vier jaar, onderverdeeld in zeven
thema’s:
1. Aanbodstructurering
01 – A
 anbodstructurering
ICT-dienstverlening
2. Sourcing
02 – Inrichting sourcingbeleid Rijk

3. Sturings- en
verantwoordingsinstrumenten
03 – D
 oorontwikkeling EnterpriseArchitectuur Rijk (EAR)
04 – Werking CIO-stelsel
05 – W
 erking projectportfoliomanagement en rapportagemodel
ICT-dashboard
4. I-infrastructuur voor de rijksambtenaar
06 – I nrichting Gesloten Rijks-Cloud
(GRC)
07 – I nrichting Rijks-Application
Store (RAS)
08 – O
 ndersteuning apparaatonafhankelijk werken (BYOD)
09 – I nvoering identiteits- en toegangsmanagement Rijk (IAM)
10 – I nrichting van een informatiehuishouding (DWR)
11 – I nrichting digitale archivering
Rijk (DWR-Archief)
12 – C onsolidatie datacenters Rijk
(CDC)

6. Vertrouwen en beveiliging van
informatie
17 – V
 erbetering IB-architectuur
(informatiebeveiliging)
18 – Rijksinternetkoppeling
19 – Stimulering digivaardigheid
20 – Verbetering IB-governance
21 – W
 ijziging risicoformulier naar
aanleiding van WRR-rapport
22 – Privacy Impact Assessment (PIA)
7. Samenwerking met de markt
23 – I mplementatie convenant met de
ICT-markt
24 – Stimulering van marktconsultatie
25 – I nrichting strategisch leveranciersmanagement Rijk

5. Personeel en kwaliteit
13 – K
 ennisopbouw
aanbestedingstrajecten

hun ruimte houden om te kunnen manoeuvreren. Tegelijkertijd willen we
tempo maken.”
“Onze aanpak is niet dat we allemaal nieuwe projecten in gang gaan
zetten. Wat we doen is op alle departementen onderzoeken of er projecten
bij zitten die vallen onder een van die 25 maatregelen. Departementen die
al onderdelen van de infrastructuur ontwikkelen, nemen dan het initiatief
voor de rijksdienst als geheel. Dan heb je ook direct de verbinding met
mensen die daar al mee bezig zijn. We gebruiken dan bestaande energie
en animo. Dat maakt de slaagkans veel groter. Wat we niet moeten hebben
is dat we 25 projecten op rijksniveau vaststellen en dan op zoek moeten
naar klanten.”
Over enkele einddoelen voor 2012 kan Hillenaar wel concreet worden.
Zo wil hij dat eind dit jaar alle strategische opdrachtgevers de kennis in
huis hebben om zelf grote aanbestedingen te runnen. “We zijn nu nog te
afhankelijk van experts uit de buitenwereld.” Ook komt er dit jaar een
programma om het bewustzijn van overheidspersoneel op het gebied van
informatiebeveiliging te vergroten. Dat is nodig om zaken als Bring your
own device mogelijk te maken. Op het gebied van identiteitsmanagement
worden dit jaar belangrijke stappen gezet. Uiteindelijk moet de nieuwe
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14 – I nzet kwaliteitsraamwerk
informatievoorziening
15 – U
 itvoering onderzoeksagenda
Interdepartementale Commissie
Chief Information Officers (ICCIO)
2012-2015
16 – Opleiding van opdrachtgevers

‘Rijkspas’ voor al het overheidspersoneel
de sleutel worden om – zowel fysiek als
logisch – binnen te komen.
Een ander spoor is de verdere professionalisering van de relaties met leveranciers. “Wij willen met één mond spreken
naar de grote leveranciers. Dan gaat het
om gebundelde inkoop, maar ook om strategisch overleg. Daarmee creëer je tevens
een basis om bij escalatie te kunnen
optreden.”
En in 2012 moet de blauwdruk van
de nieuwe enterprisearchitectuur van
de Rijksoverheid rond komen. “Vergelijk
het met een programma voor Ruimtelijke
Ordening. Alle details kunnen daarna
op stad- en streekniveau nog worden
ingevuld, maar het grote kader moet zijn
bepaald. Dat doen we nu voor de totale
rijksoverheid.”
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Innovatie~Accelerator
unusual suspects
ICT kan de door het kabinet benoemde economische topsectoren
helpen om verder te innoveren en te groeien. Er is de afgelopen
tijd volop beleid gemaakt voor topsectoren en ICT, van de Digitale
Implementatie Agenda tot de ICT Roadmap. Concrete acties
worden nu zichtbaar.
De rol van ICT moet nadrukkelijk worden meegenomen in het topsectorenbeleid, zo besloot de Tweede Kamer vorig jaar. De topsectoren
hebben zelf innovatiecontracten opgesteld, waarin ze onder meer de
rol van ICT in hun sector omschrijven. Er is een ICT Roadmap voor alle
topsectoren gemaakt, waarin ICT-vraagstukken per sector en over alle
sectoren heen in kaart zijn gebracht. Kernpunten zijn onder meer veiligheid en betrouwbaarheid, standaardisatie en ‘big data’. “Dit is echter nog
niet concreet, er is een vertaalslag nodig”, zegt Sylvia Roelofs, algemeen
directeur van ICT~Office. Niet alle ICT-oplossingen zijn immers bij de topsectoren bekend. En er zijn vraagstukken die wellicht met ICT opgelost
kunnen worden, maar waarvoor nader onderzoek nodig is. Dit wordt in
kaart gebracht met de Innovatie~Accelerator, een door TNO en ICT~Office
ontwikkeld instrument.

Door Marieke Vos
Beeld Clickworks
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Aan tafel
In 2012 worden diverse Innovatie~Accelerators gehouden. “Hierin zetten we organisaties aan tafel die elkaar normaal gesproken niet weten te
vinden. De ‘unusual suspects’ kunnen elkaar op deze manier ontmoeten”,
zegt Jan Wester, strateeg bij TNO. Wetenschappers uit fundamenteel en
toegepast onderzoek, ICT-bedrijfsleven, topsectoren en beleidsmakers uit
de regio waar een topsector geclusterd is worden bij elkaar gebracht om
in één dag in te vullen wat ICT voor een topsector kan betekenen. Wester:
“Dat wordt meteen concreet gemaakt: wat doen we en wie wordt eigenaar
van welke actie?” De dagen erna wordt dit door een klein team verder
uitgewerkt in plannen en businesscases. “Aan het eind van de week krijgt
de topsector een ‘radar’ aangeboden, een overzicht met voor hen relevante
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brengt
bij elkaar
technologieën plus een tijdpad
voor acties. Zo kan men zien welke ICT men meteen kan gebruiken en welke ontwikkeld moet
worden op de middellange en
lange termijn”, zegt Wester. Met
deze informatie kan de topsector
onder meer aansluiten bij het
door het kabinet ter beschikking
gestelde onderzoeksgeld voor
fundamenteel en toegepast ICTonderzoek, dat geprogrammeerd
wordt in de ICT Roadmap.
Gratis
Het is afhankelijk van
de
topsector
wie er bij de
Sylvia Roelofs, algemeen directeur van
Innovatie~Accelerator aan tafel
ICT~Office
zit. Wester noemt het maatwerk: “De creatieve sector heeft bijvoorbeeld zelf een innovatietafel ICT &
media, de energiesector zal met name behoefte hebben aan ICT-innovatie
voor slimme netwerken. Het ligt voor de hand dat we dan mensen uit die
hoek uitnodigen.” In april is gestart met de topsector Creatieve Industrie, voor de zomer wordt naar verwachting de Innovatie~Accelerator met
de topsector Energie gehouden. “De overige organiseren we na de zomer,
zodat men de acties die eruit voortvloeien kan gebruiken in de programmering voor 2013”, zegt Wester. TNO is van plan om elk jaar per topsector
een Innovatie~Accelerator te organiseren, “omdat de ontwikkelingen in
ICT en de topsectoren zelf uiteraard ook doorgaan.” Overigens zijn topsectoren niet verplicht om gebruik te maken van de Innovatie~Accelerator’.
“We nodigen ze wel allemaal uit”, zegt Wester. Deelname is gratis. TNO,
KNAW en NWO zorgen ervoor dat de juiste onderzoekers aan tafel zitten,
ICT~Office vraagt ICT-bedrijven. “Met name mkb-bedrijven, want vooral
daar is veel innovatie te vinden die topsectoren goed kunnen gebruiken.
Op deze manier verknopen we alle kennis en kunde van ICT-bedrijven
en onderzoeksinstellingen aan de wensen van de topsectoren”, besluit
Roelofs.
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Het Ondernemingsdossier
Het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie onderneemt als onderdeel van de Digitale
Implementatie Agenda verschillende
acties en begeleidt programma’s die
innovatie en economische groei bij de
topsectoren ondersteunen. Een deel gaat
over de inzet van ICT bij het wegnemen
van regeldruk. Iets waarvan uiteraard
niet alleen de topsectoren profiteren,
maar ook de rest van het bedrijfsleven.
Het Ondernemingsdossier is zo’n
programma dat de regeldruk moet verminderen en dat het ministerie samen
met het bedrijfsleven en overheden
uitvoert. Ondernemers moeten nu vaak
meerdere malen dezelfde gegevens aanleveren aan overheden, zoals toezichthouders en vergunningverleners. In het
Ondernemingsdossier voert een bedrijf
eenmalig zijn relevante bedrijfsgegevens in en houdt deze zelf actueel. Het
bedrijf is eigenaar van zijn dossier en
machtigt verschillende overheden, zoals
toezichthouders, om deze gegevens in
te zien. Daardoor beschikken zij steeds
over actuele nalevingsinformatie en
hoeft er minder op locatie geïnspecteerd
te worden. EL&I heeft gezorgd voor de
totstandkoming van standaarden en
architectuur van het Ondernemingsdossier, marktpartijen kunnen daarmee zelf
een Ondernemingsdossier inrichten.
Inmiddels werken 47 bedrijven er
mee. Eind 2011 werd gestart in drie
koplopersbranches: de horeca, de rubber- en kunststofindustrie en de recreatiesector. Elf gemeenten, twee provincies en twee rijksinspecties nemen ook
deel. De komende jaren zal het aantal
bedrijven en overheden dat met een
Ondernemingsdossier werkt stapsgewijs
groeien, nieuwe branches worden uitgenodigd om deel te nemen.
Meer informatie: www.ondernemingsdossier.nl
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Samenwerken, van
noodzaak naar
Alle overheidslagen – rijk, provincies,
gemeenten en waterschappen – krijgen
in toenemende mate te maken met
organisatieoverstijgende samenwerking,
die hen dwingt na te denken over hun
eigen rol in het geheel.
Het samenwerken verloopt horizontaal, zoals bij gelijksoortige bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook verticaal, of anderszins, in ketens waarin primaire overheidsprocessen worden
uitgevoerd. Samenwerking tussen overheidsorganisaties is een
hot topic. Vanwege de hiermee te bereiken noodzakelijke kostenbesparingen of simpelweg omdat alleen via samenwerking
goede eindproducten of diensten gerealiseerd kunnen worden.
Deze ontwikkeling noopt overheidsinstanties om hun ICT beter
op elkaar af te stemmen, zodat er vanuit een geïntegreerde
informatievoorziening gewerkt wordt.
In het regeerakkoord is onder de aanduiding ‘kleinere overheid’ een substantiële ombuiging opgenomen. Een belangrijk
deel van deze besparing moet bereikt worden door een ‘Compacte Rijksdienst’ in te richten, waarbinnen de I-strategie Rijk
wordt gerealiseerd, de rijksoverheidbrede ICT-visie. Samenwerken lijkt dus nodig en aantrekkelijk, toch wordt het niet altijd
met open armen ontvangen.
Bedrijfsvoering
De Compacte Rijksdienst wordt op allerlei manieren vormgegeven. Een belangrijk aandachtspunt is het, waar mogelijk,
gezamenlijk optrekken met een ‘centrale’ hardware-infrastructuur. Dat datacentraconsolidatie een goed idee is heeft zich
in de praktijk bewezen. Toch is daarmee niet elke discussie
verstomd. Dat het begrip ‘ministeriële verantwoordelijkheid’
niet valt te rijmen met IT-afhankelijkheden van derden is een
geregeld gehoorde opvatting. Toch lijkt het inzicht dat de voor-
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delen van samenwerking – en uitbesteding aan derde partijen –
niet genegeerd kunnen worden, terrein te winnen. De gedachte
dat er een staatsrechtelijke blokkade bestaat tegen het door een
ministerie verlenen van diensten aan een ander, lijkt te luwen.
Dat is ook begrijpelijk als naar enige achtergronden wordt
gekeken.
De term ‘ministeriële verantwoordelijkheid’ is geïntroduceerd in de Grondwet van 1848 – die veranderde het staatsbestel in een parlementaire democratie. Het begrip impliceert dat
een minister verantwoording verschuldigd is aan de StatenGeneraal voor alles waar hij, met zijn ambtenaren, toe bevoegd
is. In essentie wordt daarmee geen blokkade ingericht om
samen te werken tussen departementen. Zolang vastgesteld kan
worden dat de verantwoordelijkheden van de minister gedragen
kunnen worden. Dit dwingt tot het bouwen van structuren die
hierin voorzien. Het vraagt ook om het opbouwen van onderling
vertrouwen. Daarbij, voorbeelden waar ministeries voor anderen taken verrichten zijn er ook nu al voldoende. De inningsactiviteiten van de Belastingdienst zijn hier een voorbeeld
van. Maar ook de (voorgenomen) clustering van rijksincasso
door het CJIB, nu uitgevoerd door een verspreid aantal overheidsorganisaties, is een dergelijk voorbeeld. Denk ook aan de
Koninklijke Marechaussee, die ressorteert onder het ministerie
van Defensie, maar ook taken verricht voor het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Voor datacentraconsolidatie wordt de stip
aan de horizon gevormd door een beperkt aantal logisch geclusterde rekencentra, waarin toepassing van de geformuleerde
cloudstrategie een plaats krijgt. De Digitale Werkomgeving voor
de Rijksoverheid (DWR) zal aan de cloudstrategie gekoppeld
worden. Daarnaast wordt binnen het Infrastructuur Domein van
het Compacte Rijksdienst-programma het nodige verwacht van
SAAS- en andere clouddiensten rondom (onder andere) SAP en
Oracle eBS. Het programma wil deze data beschikbaar stellen
voor het maken van strategische keuzes.

p a r t n e r

I B M

vanzelfsprekendheid

De consolidatie van datacentra heeft zich in de praktijk bewezen. Foto: Strato

Samenwerking in het primaire proces
De ontwikkelingen op het gebied van bij primaire processen
samenwerkende overheden verlopen eveneens snel. Een aantal
voorbeelden:
• De publieke overheden hebben onder andere als doel ons land
duurzaam te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en bereikbaarheid op orde te houden. De
kennis en informatie die nodig zijn om de daarbij optredende
complexe vragen en uitdagingen het hoofd te bieden is echter
verspreid aanwezig, opgesloten in uiteenlopende administratieve
en industriële sectoren, geografische domeinen en vakgebieden.
Het Deltaprogramma (hoogwaterbescherming en zoetwatervoorziening) wil deze data beschikbaar stellen voor het maken van
strategische keuzes.
• In juli 2011 is het subsidieprogramma ‘Brabant in-car II’
gestart. Bedrijven, kennisinstellingen, wegbeheerders en automobilisten testen innovatieve in-caroplossingen tijdens vier praktijkproeven in de Brainport-regio. De nadruk ligt op intelligente
systemen die positieve invloed hebben op het gedrag van weggebruikers. Samenwerking tussen overheden en met partijen uit het
bedrijfsleven en de kennissectoren is hier van groot belang.
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• UWV verzamelt en beheert gegevens over lonen en uitkeringen.
Dat gebeurt samen met de Belastingdienst. De gegevens worden
beschikbaar gesteld aan derden, waaronder veel overheidsorganisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook de positie
van UWV in de keten voor Werk en Inkomen, tezamen met de
gemeenten, is een belangrijk voorbeeld van ketensamenwerking.
Verbindend optreden is voor alle vormen van samenwerking
een randvoorwaarde. Zeker als overheden en het bedrijfsleven
daarbij samen een rol spelen. Van het bedrijfsleven mag kennis worden verwacht van de ‘do’s and don’t’s’ van de overheid.
Andersom dient de overheid te blijven investeren in een vertrouwensband met het ICT-bedrijfsleven. Ook door het aanpakken
van gezamenlijke verantwoordelijkheden. Al doende leert men.
Daartoe is natuurlijk een hanteerbare set van regels nodig, maar
in de eerste plaats toch een mentale omslag. Acceptatie van
organisatieoverstijgende samenwerking verdient aller steun. Dit
past bij een modern werkende overheid die voorwaardenscheppend en kostenbewust moet zijn.

George van Duyneveldt, Stephen Rouppe van der Voort
en Rob Nijman
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ICT is niet voor bange
mensen
Ook bij de overheid
worden steeds vaker
CIO’s aangesteld.
Niet alleen het Rijk,
maar ook gemeenten
maken één manager
eindverantwoordelijk
voor de strategische
inzet van ICT.

Door Marco van der Hoeven
Beeld Clickworks
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J

an Willem Duijzer is CIO bij de gemeente Den Haag. “ICT raakt alle
verantwoordelijkheden van de gemeente. Daarom is aansturing op
hoog niveau nodig. De kunst is om dat te doen in goede samenwerking
met de bestuurders.”
De drie pijlers onder zijn werk zijn governance, compliance en strategie. “Governance gaat over de ICT-systemen. Die moet je in de hand hebben, en je moet weten welke systemen er zijn. Sturing van projecten en
het doorvoeren van wijzigingen kan alleen wanneer je weet wat er is.”
“Wanneer je dit goed doet, heb je ruimte voor het leukste gebied:
strategie en vooruitkijken. Als CIO moet je je niet uitsluitend met governance en compliance bezighouden. Er komt voortdurend nieuwe technologie, en onze taak is het om te kijken wat de kansen zijn voor de overheid,
bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe dienstverlening. In Den Haag is dit
vastgelegd in onze iVisie, waarin we de weg naar hoogwaardige digitale
dienstverlening beschrijven.”
Risico’s mijden
Typisch aan het werk van de CIO bij de overheid is volgens hem niet in
eerste instantie de veel genoemde politieke context. “Dat heb je bij grote
bedrijven ook. Wel bijzonder bij de overheid is dat het niet fout mag gaan.
Dat bepaalt soms het gedrag van ambtenaren, die liever risico´s mijden. Bij
bedrijven is het minder erg als er af en toe iets fout gaat. Bij de overheid
is het een probleem als er iets misgaat bij bijvoorbeeld de uitkeringen.
De norm is dat het honderd procent correct moet verlopen. Dat geeft een
geheel eigen dynamiek aan het overheidsbedrijf. Maar door de geringe volwassenheid van ICT zijn het nog steeds risicovolle projecten, er kunnen nu
eenmaal dingen fout gaan bij innovatieve projecten. Dat geeft een interessante spanning aan het werk. ICT is niet voor bange mensen. De samenleving zit te wachten op een ICT-organisatie met durf, die initiatief neemt.”
“Een gemeente is een ingewikkelde organisatie, veel ingewikkelder dan bijvoorbeeld de Belastingdienst waar veel minder werkprocessen
bestaan. Het is tegelijkertijd belangrijk een realistisch doel te hebben. Alle
formulieren via internet aanbieden is nu niet spannend meer. We moeten
gaan denken in combinaties van hoogwaardige digitale dienstverlening
met goed advies en goed persoonlijk contact. Daarbij moet je er reke-

iBestuur Congres 2012 en verder ...
gerichte focus uiterst moeilijk is. Vorming
van IT Shared Services blijkt een weerbarstig proces. De diensten zijn ontevreden
omdat ze niet meer alleen de prioriteiten
bepalen. De Shared Service Centers (SSC´s)
kunnen op hun beurt niet aantonen dat
er daadwerkelijk tegen lagere kosten kan
worden geleverd. Het managen van verwachtingen en goed geleide consolidatieprogramma’s bieden dan soelaas.”
Gelijken
“Wij merken dat CIO’s die gepositioneerd zijn als ‘gelijken’ van de dienst- en
clusterdirecties een goede start hebben.
Zij kunnen de operationele IT-services
overlaten aan speciaal daarvoor ingerichte SSC´s. Bij uitstek richten zij zich
op de samenhang tussen de strategische
programma’s en IT-visieontwikkeling,
zodat de manier waarop de doelstellingen
uit het collegeakkoord kunnen worden
ondersteund de volle aandacht krijgt. De
opbouw van goede relaties met de directies van de gemeentelijke diensten is hét
fundament voor een weloverwogen besturing van de vraag.”

Jan Willem Duijzer, CIO bij de gemeente Den Haag.
ning mee houden dat niet alle processen zich lenen voor digitalisering,
zoals huwelijken afsluiten. Ook is niet iedere burger even ver met digitale
vaardigheden.”
Betrouwbaar
“Als overheid moet je uitermate betrouwbaar zijn. Je website en applicaties moeten gewoon werken. Dat is belangrijker dan allerlei flitsende
zaken. Je moet het kritische proces geborgd hebben en de continuïteit
kunnen garanderen. Bovendien moet je zorgen voor integratie. Een fancy
buitenkant is leuk, maar wat echt geweldig is, is dat een burger merkt dat
een ambtenaar aan de telefoon echt alle relevante informatie bij de hand
heeft. Dat geldt voor zowel de site, het loket, als de telefoon. Dan lever je
toegevoegde waarde.”
Geert Visker, VP Executive Partner bij Gartner: “In gesprekken met CIO’s
bij de gemeentelijke overheid zien we dat zij worden geconfronteerd met
een grote diversiteit aan vraagstukken, waardoor ontwikkeling van een
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Frits Bussemaker, Partner CIOnet
Nederland en voorzitter iPoort: “Dat
ook de decentrale overheden ICT steeds
serieuzer nemen en CIO´s aanstellen is
een goede zaak. De overheid is immers
grotendeels een informatieverwerkende
organisatie, waarbij ICT essentieel is voor
de uitvoering. Het is aan te bevelen dat de
overheid hier meteen doorpakt en iemand
verantwoordelijk maakt die als CIO 2.0
een actieve bijdrage levert aan innovatieve
oplossingen voor de eigen ambtenaren en
burgers.”
“Burgers en ambtenaren als user
betrekken bij het realiseren van de
beoogde ICT-systemen is net zo belangrijk
als het erbij betrekken van de leveranciers. Kijk vooral naar best practices van
collega’s. De verandering van een adres in
het GBA zou voor elke gemeente hetzelfde
moeten zijn. Deel goede oplossingen, ga
niet opnieuw het wiel uitvinden.”
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iPad is Oldskool
De toekomst is
vloeibaar: alles draait
om datastromen. De
overheid krijgt te
maken met complexe
vragen op het gebied
van toegankelijkheid
van data, privacy, veiligheid en de status
van informatie. Het
advies van Eppo van
Nispen tot Sevenaer:
“Denk verder dan
de techniek van dit
jaar!”
Door Marco van der Hoeven
Beeld Fotograaf
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T

ijdens het iBestuur-congres gaf Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van de Stichting CPNB, zijn visie op digitalisering. Vanuit zijn
achtergrond in het boekenvak ging hij in op de verschuiving van hardware
naar hardwareonafhankelijke toegang tot informatie. Dat roept allerlei
nieuwe vragen op over achterliggende structuren, veiligheid en de status
van informatie.
“Het meest ondenkbare gaat komen. De iPad is er nu, maar je moet
kijken naar wat er na de iPad6 gaat komen. Wat zit erachter, hoe gaan
de mensen ermee om.” Eppo van Nispen tot Sevenaer gaf zijn presentatie
tijdens het iBestuur-congres niet voor niets de titel ´iPad is Oldskool´ mee.
“Ik zie verschillende belangrijke trends. De eerste is de groei van mobiel,
aangeduid met termen als any device, any place, any time en Bring your
own (BYO). Dat speelt overal, ook bij bestuurders, zelfs op ministerieel
niveau. Iedereen wil het liefst eigen apparaten gebruiken, en dat heeft
grote gevolgen. BYO kan de overheid bijvoorbeeld veel geld schelen, want
waarom zou je in dure desktops investeren als gebruikers zelf hun apparaten hebben?”
Een andere trend die hij op digitaal gebied signaleert is een ingrijpende verandering van het begrip bezit. “Boekenbezit krijgt in het digitale
domein een heel andere betekenis. Het gaat niet meer om bezit, maar om
toegang. Dat kan in allerlei vormen, bijvoorbeeld de cloud, waar nu zo veel
om te doen is. Een goed voorbeeld van de invloed hiervan is megaupload.
com. Toen dat door de FBI was afgesloten waren er mensen die geen toegang meer hadden tot het materiaal dat ze in de cloud hadden. Je hoeft
het niet meer thuis te hebben, maar je moet er wel bij kunnen.”
Buchverflüssigung
Deze trends zullen de komende jaren ons leven gaan beheersen. Dat
roept allerlei nieuwe vragen op over achterliggende structuren, veiligheid
en de status van informatie. De Nederlandse overheid is daar volgens Van
Nispen goed mee bezig. “De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest
voor hardwareoplossingen. Mede dankzij het WRR-rapport ‘iOverheid’ van
vorig jaar verschuift de focus nu van hardware naar informatiestromen.”
“Ik ben van oudsher bibliothecaris, dus geïnteresseerd in informatiestromen en het inzetten ervan. In de boekenwereld wordt deze ontwikkeling Buchverflüssigung of liquifying van media genoemd. Alles gaat door
elkaar heen lopen. Er is niets mooier dan een mooi verhaal, en hoe zich
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snel mee geweest. Nu pas wordt in Nederland aan een platform gewerkt, onder
druk van Apple en Amazon. Want daar
wordt nu geld verdiend dat naar Amerika
gaat.”
De overheid gaat op veel gebieden met
deze ontwikkeling te maken krijgen. “Een

Het meest
ondenkbare
gaat komen

Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van de Stichting CPNB
dat uit is onbelangrijk. Het kan een boek zijn, een film of een schilderij.
Het gaat niet om de hardware.”
Alles draait om de datastroom. “Dat zie je bijvoorbeeld bij digitale
fotografie. Er vindt geen selectie meer plaats, alles wordt gefotografeerd.
Ook opslag wordt steeds goedkoper. Maar het is tegelijkertijd belangrijk
om over opslagmedia na te denken. Want na verloop van tijd zijn digitale
data niet meer terug te vinden. Dat persoonlijk erfgoed is belangrijk. Wanneer je dit voorbeeld gebruikt om het aan mensen uit te leggen begrijpen
zij de mogelijke problemen, en kunnen ze het vertalen naar de zakelijke
omgeving.”
Transformatiefase
Het boekenvak ondervindt grote gevolgen van de digitalisering. “We
zijn allemaal opgegroeid met vier vaste waarden: krant, radio, tv en boek.
Maar nu zijn er ontzettend veel platforms bijgekomen waarmee mensen
informatie tot zich kunnen nemen. Je kunt een app van een boek maken,
je kunt het verrijken, het is niet alleen meer papier. Het is voor alle partijen enorm zoeken. Hoe verdien je er geld mee? En hoe zorg je ervoor dat
we creatief blijven? Hoe gaat de waardeketen eruitzien? Uitgevers zitten in
een transformatiefase, waarin gaan ze investeren? Worden ze mediabedrijf,
boekenbedrijf, hoe regel je de distributie? Daar is het boekenvak niet heel
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voorbeeld hiervan is het verzamelen van
geodata. Het gaat hierbij overigens meer
om ethiek dan de techniek. Als ik van
Den Haag naar Amsterdam rijd, passeer
ik 144 camera’s. Daarbij registreert ook
mijn telecomprovider allerlei gegevens.
Mijn auto registreert gegevens. Van wie
zijn die gegevens, wie gaat erover, waar
staan ze opgeslagen? Dat zijn interessante
vraagstukken. Ik merk wel dat er in deze
discussie een generatieverschil bestaat.
Kinderen maken zich er bijvoorbeeld al
niet zo druk meer om. Maar ik denk dat
je er in ieder geval een standpunt over
in moet nemen, het is zaak erover na te
denken.”
Die visie sluit weer aan op de titel
van zijn presentatie. “Denk verder dan de
techniek van dit jaar. Het gaat om grote
en belangrijke vraagstukken. De Nederlandse overheid is daar goed mee bezig.
We kunnen heel veel op technisch gebied.
Een goed voorbeeld is het automatisch
invullen van de belastingaangifte. Dat is
geweldige techniek, het is een grote stap.
Daar ben ik trots op. Natuurlijk worden
er fouten gemaakt, maar we zijn wel echt
bezig met innovatie.”
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Is your
business ready
for tomorrow?
PinkRoccade Local Government is het TSS bedrijf dat zich richt op softwareoplossingen
en -diensten voor de sector lokale overheid. Deze sector vraagt de laatste jaren om
ondersteuning bij het creëren van een nieuw type overheid met efﬁciënte (digitaal
ondersteunde) dienstverlening en een duurzame infrastructuur, waaronder het interne
gegevensmanagement en de gegevensdistributie in de overheidsketen.
Concreet houdt dit in dat burgers tijdig antwoorden krijgen op hun vragen, gemeenten
burgers niet meer naar de bekende weg vragen, overbodige regelgeving wordt onderdrukt
en regels en afspraken adequaat worden gehandhaafd. In goed overleg met de klanten
verenigd in de gebruikersvereniging en koepelorganisaties biedt PinkRoccade Local
Government de ondersteuning die nodig is om deze nieuwe overheid vorm te geven.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? www.pinkroccadelocalgovernment.nl

a gr ue bn rd i a e /k c- o kl o of opn
April 2012
27 april		Lancering Young ICT Professionals-netwerk in de nieuwe Haagse locatie van
ICT~Office, de Caballerofabriek.
		
www.ictoffice.nl

Mei 2012
8 mei 		ICTU Café over het Landelijk Register
Kinderopvang
		
www.ictu.nl

/
/
/

10 mei		IPv6 seminar voor overheden,
Nieuwspoort te Den Haag
		http://www.ecp-epn.nl/
ipv6-seminar-voor-overheden

/

23 mei		ICT~Office Innovatiecafé, Stadscafé Den
Koopman, Arnhem
		
www.ictoffice.nl

/

25 mei		Dag van de Koninklijke Landmacht 2.0,
Kromhoutkazerne, Utrecht.
31 mei		Open Overheid Congres, Beatrix Theater
te Utrecht
		http://www.ecp-epn.nl/
open-overheid-congres

Juni 2012
7 juni		Seminar Elektronische identiteiten voor
overheid, bedrijven en consumenten
		
Locatie: Lindenhof in Delft
		http://www.ecp-epn.nl/seminar-elektronische-identiteiten-voor-overheid-bedrijven-en-consumenten

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

intranet

cloud computing

dms

functioneel beheer

kostenreductie
informatievoorziening

deregulering

BGT

WABO

internet

geografisch informatiesysteem

digitaal werken

verandermanagement

zaakgericht werken
I&A

professionals

modernisering gba

kwaliteitsverbetering

GEMMA

shared service center

het nieuwe werken

dienstverlening

basisregistraties projectmanager
cms

digikoppeling

De nieuwe gemeente is constant in verandering. Om burgers
en bedrijven steeds beter van dienst te zijn wordt interactief
ingespeeld op de continue stroom van ontwikkelingen. Hierbij
worden innovatieve informatiesystemen ingezet om effectief en
efﬁciënt te werken. Als schakel tussen organisatie, informatie en
techniek is iGemeente uw onafhankelijke en betrouwbare partner
bij het realiseren van uw doelstellingen en het daartoe doorvoeren
van de gewenste veranderingen. In de rol van verandermanager,
projectleider, informatiemanager of coördinator I&A ondersteunen
wij uw organisatie.

informatie architectuur

midoffice
ICT

social media

mobiel handhaven

BAG

webrichtlijnen

overheid heeft antwoord

informatiebeveiliging

web 2.0

iGemeente werkt met een team van zelfstandige professionals,
die ieder beschikken over een brede en gedegen kennis van de
gemeentelijke dienstverlening en -bedrijfsvoering. Met expertise
op het gebied van het dienstverleningsconcept Antwoord,
zaakgericht werken, het stelsel van basisregistraties, geograﬁsche
informatiesystemen en de moderne ICT op basis van onder andere
virtualisatie hebben onze consultants de afgelopen jaren ruime
ervaring opgedaan. Middels een integrale benadering werken
zij aan de continue kwaliteitsverbetering van uw organisatie,
processen en informatievoorziening. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Alex Huisman (0229 - 579 648) of via
email: contact@iGemeente.nl.

www.iGemeente.nl

Inspiratie, informatie en innovatie!

i B e s t u u r d e r

2.0

Help de overheid vooruit
In dit tweede nummer van iBestuur | Ambtenaar 2.0 wordt zichtbaar hoe de overheid 2.0
aan het professionaliseren is. Zo zien we hoe verschillende organisaties webcare al tot
deel van hun werk hebben gemaakt. Ook organisatieverandering (Het Nieuwe Werken)
staat op veel plaatsen op de agenda.
Pleio, de samenwerkomgeving voor de overheid, ontwikkelt zich ook voorspoedig. De
nieuwe vormgeving maakt het platform een stuk gebruiksvriendelijker en er is een stichting opgericht om als aanspreekpunt te dienen voor overheidsorganisaties die hun intranet of participatiesite daar willen onderbrengen. In dit nummer lees je hoe de provincie
Noord-Brabant Pleio inzet om de transitie in de jeugdzorg op een 2.0-manier aan te
pakken. Ten slotte vertelt Christophe van der Maat, jonge ambtenaar van het jaar, in zijn
column hoe hij over organisatiegrenzen heen werkt en waar hij dan zoal tegenaan loopt.
En Mathieu Paapst ontleedt weer een juridisch aspect van de overheid 2.0. Kortom, weer
genoeg te lezen om de overheid mee vooruit te helpen.
Davied van Berlo

Transitie 2.0

A10

Overdracht Jeugdzorg naar gemeenten is
een mega-operatie. Ook in Noord-Brabant.

A12

De gedroomde
organisatie

Organisatieontwikkeling en ICT zijn geen
natuurlijke vrienden.

A14

Who
cares?
Klantvragen
behandelen via sociale media. Hoe
doe je dat en wat levert
het op? [A4]

En verder ...
column

Vind ik leuk

Christophe van der Maat

Schrap artikel 125a Ambtenarenwet!

[A9]
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Dienstverlening 2.0: luisteren naar de klant

Who cares?
T-Mobile doet het. UPC, ING en KLM ook. Maar ook
overheidsorganisaties zoals UWV en OVER-gemeenten (Oostzaan
en Wormerland). Webcare, het luisteren naar en beantwoorden
van klantvragen via sociale media. Wat is het, hoe organiseer je
het en wat levert het op?

V

eel overheidsorganisaties zijn bezig met een vorm van webcare.
Vaak is dat een twitteraccount, die door Communicatie wordt
gebruikt om nieuws de wereld in te zenden. Als daar vragen aan worden
gericht, wordt antwoord gegeven. Maar dat is nog geen webcare. Webcare
is het systematisch luisteren naar de klanten op internet, ingaan op hun
vragen en opmerkingen en helpen bij problemen. Proactief: niet wachten
tot klanten naar de overheid toekomen met hun vragen, maar ze daar
beantwoorden waar ze gesteld worden. Of, zoals de visie op sociale media
van UWV beschrijft: “We benutten de mogelijkheden van sociale media om
waarde toe te voegen voor onze klanten in hun eigen sociale omgeving.”

Door Mariëlle de Groot
Beeld Redactie/Lex DraaijerDe Beeldredaktie

A4

UWV was de eerste Nederlandse overheidsorganisatie die startte met
webcare. Sinds december 2009 heeft de uitvoerder van werknemersverzekeringen een eigen webcareteam binnen het klantcontactcentrum. Jeroen
Bakker (@_bakkuhr_), adviseur nieuwe media en customer experience bij
UWV was initiatiefnemer en projectleider: “We zijn in juli 2009 begonnen
met online luisteren om te onderzoeken waar onze klanten zitten en wat
ze daar doen. Daarnaast wilden we antwoord op vragen als: ‘Wat zijn de
volumes?’ En: ‘Hoe kunnen we waarde creëren door onze klant van dienst
te zijn?’ Veel klanten bleken op fora en sociale media actief. We zagen dat
daar ze veel vragen stelden over regelingen, uitkeringen en wetten van
UWV. Ze gaven elkaar antwoorden, waaronder ook foute antwoorden. We
konden dus een rol spelen door betere antwoorden te geven.”
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In die eerste drie maanden van luisteren bleek dat UWV
maar liefst vijfduizend keer genoemd werd. Er was dus wel
degelijk volume en UWV besloot een pilot met webcare te
beginnen.
Facebook
OVER-gemeenten, de ambtelijke serviceorganisatie van de
gemeenten Oostzaan en Wormerland, is afgelopen januari met
webcare van start gegaan. Initiatiefnemer is communicatieadviseur Ramses de Vries (@ramsesdevries). “Ik hoor weleens:
sociale media zijn een hype. Daar ben ik het niet mee eens.
Tools als Twitter en Facebook zijn misschien
een hype, maar het hele fenomeen web 2.0 en usergenerated content wordt alleen
maar meer. Daar moeten we
als gemeente op inspelen,
anders raken we van de
maatschappij verwijderd.”
De Vries vond met
zijn plannen voor webcare snel gehoor bij
het management van
de afdeling dienstverlening. “De
serviceorganisatie
OVER-gemeenten
is innovatief en
vernieuwend, wij
willen voorloper zijn en de
dienstverlening aan onze
klanten centraal stellen.
Webcare past in
die visie. We bieden burgers zelf
de keuze welk kanaal ze
gebruiken voor contact over
onze dienstverlening.”
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Communicatieadviseur
Ramses de
Vries: “We hebben er bewust
voor gekozen
geen regels en
procedures in te
stellen, bewustwording van het
belang van je digitale identiteit is
veel belangrijker”.

A5

UWV stelde een team samen met drie klantadviseurs (callcentermedewerkers) en een supervisor, in totaal anderhalve fte. Samen volgden
ze een intensieve trainingsperiode van een maand, waarin het team zijn
werkwijze en stijl ontwikkelde. Een belangrijke periode vindt Bakker, want
je moet reageren vanuit een corporate identiteit. Eenheid in reacties is
van belang. Het werd een periode van veel oefenen en discussiëren. “We
begonnen door bij tweets die we waren tegengekomen de vraag te stellen: ‘Zou je hierop reageren?’ De een zou dat wel doen, de ander niet. Daar
praat je dan over. De tweede vraag: ‘Hoe zou je daarop reageren?’ Dan
schreef ieder een tweet en kozen we samen de beste.”

Jeroen Bakker (@_bakkuhr_), adviseur nieuwe
media en customer experience bij UWV en initiatiefnemer en projectleider van het webcare-team:
“Ons voorkeurkanaal is digitaal. Antwoord op telefonische vragen is een-op-een, online is het eenop-velen. We proberen onze klant te verleiden van
onze digitale kanalen gebruik te maken. Webcare
is daarvoor het middel bij uitstek”.

Kennisnetwerk Webcare
Om eDienstverlening aan ondernemers
via sociale media onder de aandacht te
brengen en kennis te delen is het ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie het project Kennisnetwerk
Webcare (@webcareoverheid) gestart.
Het project geeft informatie, bundelt en
verbindt webcare-initiatieven. Daarnaast
wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke visie. Het stappenplan Webcare doe je
zo! geeft een handleiding voor overheidsorganisaties om met webcare aan de slag
te gaan. Deze handleiding staat op slideshare.net/ddvprogramma, meer over het
project op ddvprogramma.posterous.com.
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Tone-of-voice
Bij UWV heeft webcare intussen een duidelijke plaats in de multichannelstrategie van dienstverlening vertelt Bakker. “Ons voorkeurkanaal is
digitaal. Antwoord op telefonische vragen is een-op-een, online is het
een-op-velen. We proberen onze klant te verleiden van onze digitale kanalen gebruik te maken. Webcare is daarvoor het middel bij uitstek.”
@webcare_uwv beantwoordt online voornamelijk concrete vragen over
de dienstverlening. Het gaat niet in op losse flodders of gescheld. Vragen
worden zo veel mogelijk feitelijk beantwoord met links naar de website. Zo
creëert het team geen nieuwe content die bijgewerkt moet worden als er
iets verandert.
Voor de tone-of-voice ontwikkelde UWV de ZEKEP-formule: zakelijk,
efficiënt, kort, empathisch en persoonlijk. Wel tutoyeert het team vragenstellers, zoals gebruikelijk is op sociale media. Bij privacygevoelige zaken
of complexere problemen wordt de klant gevraagd in een direct message
(niet openbaar) zijn telefoonnummer door te geven. Daarna belt het webcareteamlid de vragensteller terug.
De eerste post van UWV op een lotgenotenforum van ME-patiënten
leerde twee belangrijke lessen zegt Bakker: “We gaven onze eerste reactie
op vrijdagmiddag, zonder dat we ons hadden geïntroduceerd en verteld
hadden wat we kwamen doen. Dat bleek heel gevoelig te liggen. Maandag
toen we weer op kantoor kwamen bleken er twintig pagina’s reacties op
ons bericht te zijn binnengekomen, zowel negatieve reacties als mensen
die ons initiatief wel konden waarderen.” De lessen: “Begin nooit op vrijdagmiddag met webcare, en zorg dat je je eerst introduceert bij forumbeheerders en op een forum altijd vertelt wie je bent en wat de bedoeling is.”
Digitale identiteit
Ook bij OVER-gemeenten is eerst twee maanden gemonitord wat er allemaal gezegd werd over de beide gemeenten en de woonkernen. Binnen het
klantcontactcentrum OVER-gemeenten is gevraagd wie wilde deelnemen
aan het webcareteam. Affiniteit met sociale media had daarbij de voorkeur.
Daarnaast meldde een medewerker van het bestuurssecretariaat zich aan,
waardoor de brug naar de twee colleges geborgd was. Vervolgens is eerst
een maand geoefend met voorbeeldtweets. Pas daarna ging @OVER_webcare daadwerkelijk vragen beantwoorden. De Vries: “We hebben er bewust
voor gekozen geen regels en procedures in te stellen, bewustwording van
het belang van je digitale identiteit is veel belangrijker.”

a m b t e n a a r

2.0

Centraal in de werkwijze staan vijf stappen. De eerste stap is natuurlijk luisteren. De tweede duiden: wat is het? Is het een vraag, mededeling,
een melding, een verzoek, een aanvraag of een klacht? Dan volgt nadenken: hoe gaan we dat dan vertalen? En de kanaalkeuze: kiezen we voor
een direct message of vragen we een telefoonnummer. “Als het informatie
is die voor alle inwoners interessant is, doen we het gewoon open, maar
bij bijvoorbeeld statusaanvragen of persoonlijke informatie vragen we een
telefoonnummer. Tot slot gaan we de dialoog aan.” Vooralsnog beperkt
actieve webcare zich tot Twitter. “We volgen andere sociale media en fora
wel, maar we zijn net begonnen, het is belangrijk dat je kunt waarmaken
wat je belooft.”
UWV intervenieert inmiddels gemiddeld 275 keer per maand op het
web. Bij OVER-gemeenten gaat het nog niet zo hard met het aantal tweets.

‘Begin nooit op
vrijdagmiddag
met webcare’
“Het is wel toegenomen sinds we een webcareteam hebben, maar we
zijn nog geen T-Mobile. Dat heeft deels te maken met de omvang van de
gemeente. We attenderen onze inwoners op het feit dat ze ook op Twitter
terechtkunnen.” Het team vindt het jammer als er een tijd weinig geschikte tweets komen. Maar het heeft ook voordelen vindt De Vries. “We krijgen
rustig de kans ermee te leren te werken. Een crisis of ramp als aanleiding
is geen fijn begin. Als je in zo’n situatie als gemeente nog geen ervaring
hebt met sociale media, wordt het heel lastig.”
Bij een relatief kleine organisatie als OVER-gemeenten zijn de lijnen
kort. Maar in een grote organisatie als UWV is webcare niet altijd makkelijk te organiseren. “De klanten waren snel gewonnen voor de nieuwe
manier van dienstverlening. Maar intern moesten er nog hobbels geslecht
worden”, vertelt Bakker. “We wilden zo snel mogelijk antwoord geven op
vragen. Interne procesafspraken waren bijvoorbeeld ‘antwoord binnen een
week’. En wij wilden dat dan ineens binnen een uur. Daar was wel weerstand tegen.”
Veel intern communiceren over wat je doet is dan belangrijk zegt Bakker. “En als je honderd tweets met complimentjes van klanten laat zien,
helpt dat ook om mensen te laten bijdragen. Onze klanten verzorgden
onze PR.” Al vrij snel is het team met vaste aanspreekpunten per afdeling
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gaan werken, ook wel Single point of contact (Spoc) genoemd. Daarnaast heeft het
team Yammer ontdekt om van de actieve
interne UWV-community snel antwoord
te krijgen. “Sociale media outside, sociale
media inside”, grijnst Bakker.
Tevreden
Opbrengsten van webcare zijn voor
OVER-gemeenten volgens De Vries: “We
weten beter wat er leeft in onze gemeenten. We profileren onszelf als innovatieve
gemeente en klanten waarderen onze
klantgerichte dienstverlening. Vaak krijgen we verbaasde reacties dat de gemeente
aan webcare doet. Een ander winstpunt is
het enthousiasme van het team. De leden
beschouwen het als een verrijking van hun
taken.” Bij UWV wezen regelmatige klanttevredenheidsmetingen uit dat 93 procent
van de klanten geholpen door het webcareteam aangaf tevreden of zeer tevreden
te zijn over de onlinedienstverlening. “Dat
halen we niet op andere kanalen”, zegt
Bakker. “In het begin heb je natuurlijk te
maken met een verrassingseffect. Na die
eerste periode daalde de klanttevredenheid. We hebben goed gekeken naar hoe
dat kwam en constateerden dat we Empathie en Persoonlijk uit onze ZEKEP-formule
wat hadden laten lopen. Toen we daar
weer extra aandacht aan gaven, schoten
de cijfers weer omhoog.”
Interessant is natuurlijk de vraag:
leidt webcare tot minder telefoontjes en
baliebezoek, en dus tot kostenbesparing?
De Heilige Graal van webcare noemt Bakker dat. “Helaas. Niemand kan nog precies
aangeven wat de Return on Investment
van webcare is. We denken wel dat het
aantal telefoontjes door onze webcare
afneemt. We zijn bijvoorbeeld heel actief
op een forum voor zwangere vrouwen. Het
aantal vragen over zwangerschapsuitkeringen is aan de telefoon afgenomen. Het lastige is, als je een vraag van @pandameisje
beantwoordt op Twitter, weet je nooit of
ze daarna ook nog belt. We kunnen het
dus nog niet hardmaken.”
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Overheidsacademie
voor Informatiemanagement

Schakelen tussen beleid,
uitvoering en ICT?
De Informatiemanagement Academie (IMAC) biedt diverse
opleidingen en masterclasses voor informatiemanagers,
CIO(-adviseurs) en opdrachtgevers in de publieke sector.

Business

Masterclasses:
- De CIO kan het niet alleen!
- Business Cases;
- Open Data;
- Digitale Agenda;

Strategie
(richten)

Technologie

TopSeminars Beleid en ICT voor (beleids)directeuren

Informatiemanagement

Verbindersopleiding voor informatiemanagers

Opdrachtgevers

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

Structuur
(inrichten)

Verbinders

Uitvoering
(verrichten)

IMAC is onderdeel van Het Expertise Centrum

www.imac-academie.nl

IMAC is partner in de iBestuur academie

V a n

d e r

M a a t

Publiek
ondernemerschap
E

en commercieel zelfstandig ondernemer is dag en nacht in touw. Er is
niet zo maar iemand die je werk overneemt
als je op vakantie wilt en nieuwe opdrachten komen niet uit zichzelf aanwaaien. Een
ware ondernemer vindt het fijn dit soort
zaken naar zijn eigen hand te zetten. Voor
de publieke ondernemer is dat niet anders.
De Zelfstandige Publieke Professional (ZPP)
is daarom een succes. Dat zie je aan de vele
positieve reacties in het land en ik merk
het dagelijks in mijn eigen werkpraktijk.
In de kern is een ZPP’er een ondernemende ambtenaar die zich via een eenmanszaak parttime buiten de bureaucratie
organiseert. De ZPP’er neemt zelf financieel risico, maar blijft volledig volgens
het normenkader van de overheid werken.
Dat betekent ook dat een ‘publiek tarief’
gerekend wordt voor de klussen die via de
eenmanszaak lopen.

Christophe van der Maat
Medewerker bij de
gemeente Dordrecht en
Zelfstandig Publiek
Professional.

Op basis van mijn ZPP-ervaringen wens
ik alle ambtenaren een zelfstandige, ondernemende toekomst toe. Door een kwart
van mijn salaris in te leveren ben ik in een
vrije professionele ruimte gekomen, en dat
bevalt me erg goed! Dat is natuurlijk mooi
voor mij, maar belangrijker is dat we met
alle ZPP’ers van Nederland zorgen voor een
hogere kenniscirculatie en meer innovatie
binnen de overheid. Maar, zeg ik eerlijk, je
moet er ook wat voor over hebben.
Hoe voorkom je bijvoorbeeld scheve
gezichten als je even minder zichtbaar
bent omdat je veel onderweg werkt? Hoe
zorg je ervoor dat je ruimte houdt voor
ontspanning? Of een die ik onlangs nog
ervaren heb, hoe zorg je ervoor dat je niet
raar wordt aangekeken (door een commer-
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cieel adviesbureau) als je een vergoeding
vraagt voor de tijd die je kwijt bent om een
bijdrage te leveren aan een bijeenkomst?
“Andere ambtenaren betalen we ook niet”,
was het antwoord. “Nee, dat doet de belastingbetaler”, reageerde ik.
Publiek ondernemerschap maakt het
mogelijk om vanuit intrinsieke motivaties
voor maatschappelijke doelen te werken.
De drijfveren van het ondernemerschap
geven daarbij voldoening, zowel in psychologisch, economisch als sociologisch
opzicht.
Psychologisch gaat het om de ‘mentale toestand’ van waaruit je als ondernemer werkt. In economisch opzicht is de
ZPP’er gericht op toegevoegde waarde en
resultaat. En sociologisch gezien is het de
vraag onder welke omstandigheden een
ZPP’er kan slagen. Het ontwikkelen en
onderhouden van een breed netwerk is
voorwaardelijk, zowel voor je eigen kennisontwikkeling als voor het verwerven van
opdrachten.
In de proeftuin ‘vernieuwende arbeidsrelaties’ van het ministerie van BZK testen
we met verschillende organisaties in het
land of de ZPP-werkwijze naar tevredenheid werkt. Op die manier stimuleren
we publiek ondernemerschap, neemt de
mobiliteit van ambtenaren toe en werken
we samen aan een kleinere, compactere
en vooral een betere overheid! Doe jij ook
mee?
Meer informatie over ZPP en de proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties? www.
denetwerkstad.nl & www.samenwerkenaanmobiliteit.nl
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Overdracht Jeugdzorg naar gemeenten is mega-operatie

Transitie 2.0
sturen op vertrouwen

De overdracht van
de jeugdzorg naar
de gemeenten is een
enorme operatie.
Het programmateam
Jeugd van de provincie
Noord-Brabant maakt er
een transitie 2.0 van.

Door Monique Roosen, Gerdien de Wal
Beeld Stockfresh
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G

emeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij zitten
in het veranderproces aan het stuur. De provincie heeft ervaring
en kennis. Samen bepalen we tempo, prioriteiten en invulling van de
opdracht. De kunst is om dat op een dynamische manier met elkaar te
verbinden. Samenwerken, vanuit vertrouwen, slim verbinden, kennisdeling
en cocreatie.
Dat lukt alleen als alle betrokkenen zich flexibel opstellen. Je moet
openstaan voor de dynamiek in een netwerk en dat kan alleen als je het
statische bureau loslaat en de virtuele wereld betreedt. En dat vraagt
ander gedrag van de medewerkers. Integraal, samen en ondernemend
horen bij dit gedrag, maar ook lef en ondernemerschap.
Netwerken
De provinciale ambtenaar beweegt zich meer en meer in netwerken,
gaat kennis delen, faciliteert ideeën en initiatieven, zonder dat hij een
leidende rol heeft, passend bij de nieuwe rol van de provincie. Dat is de
nieuwe provincieambtenaar. De maatschappelijke context waarin we leven
verandert. Oude vastomlijnde hiërarchische structuren verdwijnen. Het
is een netwerksamenleving, waardoor andere eisen gesteld worden aan
de manier waarop de overheid functioneert. De essentie van dit nieuwe
werken ligt bij het terugdringen van de eigen sturingsdrang als overheid,
maar meesturen en meebewegen samen met je relevante partners. Dit is
voor ons de context waarin de overdracht van de jeugdzorg plaatsvindt.
Sturen op basis van vertrouwen, hoe doe je dat? Op deze vraag geven we
hieronder kort antwoord.
Samenwerken
De transitie 2.0 is samenwerken over organisatiegrenzen heen. Er zijn
veel partijen bij betrokken, met uiteenlopende waarden, visies en belangen, met een fragmentatie van macht en verantwoordelijkheid, zonder dat
er één actor is die eigenstandig tot een oplossende interventie kan komen.
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werkomgeving. Met andere woorden: de
medewerker moet beschikken over een
mobiel kantoor, dat hij onder zijn arm kan
meenemen. Zo hebben ze overal toegang
tot informatie, mailbox en eigen agenda.
Ze kunnen ter plekke met partners kennis
delen, afspraken maken, vergaderen via
bijvoorbeeld Skype, enzovoort. De provincie faciliteert dat met de mogelijkheid van
Bring Your Own, zodat ieder zijn werkomgeving passend kan maken en naar eigen
wens kan inrichten.

Werken in zo’n netwerk is een nieuwe rol voor de provincie. Maar hoe doe
je dat? Hoe zorg je ervoor dat een netwerk goed loopt zonder duidelijke
leiding en dat uiteindelijk toch het beoogde resultaat wordt bereikt?
Dat vraagt van de betrokken medewerkers het lef om vanuit hun eigen
autonomie, met oog voor het provinciale belang, zelfstandig keuzes te
maken, ver weg van leidinggevende en kantooromgeving.
Het vraagt van de manager om los te laten, te vertrouwen op de kundigheid van de medewerkers en resultaatgericht te sturen via monitoring
en feedback.
En het vraagt van de betrokken organisaties ruimte om de traditionele denkkaders te verlaten en de muren af te breken van de
organisatiegrenzen.
Maar lef en ondernemerschap komen niet vanzelf. Dat vraagt persoonlijk leiderschap. Waar ligt jouw toegevoegde waarde? Hoe kun je proactief handelen? Met andere woorden: Wat is jouw merk? Parallel aan het
transitieproces leiden we de ambtenaren op tot de nieuwe ondernemende
ambtenaren van de toekomst. Dus niet alleen het proces nemen we onder
handen, maar ook onze belangrijkste schakels in dit proces, de medewerkers zelf.
Instrumenten
Deze ‘nieuwe ambtenaar’ moet gefaciliteerd worden. Door gebruik te
maken van het concept Deelstoel.nl stimuleren we medewerkers om hun
plek binnen het provinciehuis te verlaten en vooral bij de ontvangende
partner de overdracht vorm te geven.
De medewerker moet dan wel plaats- en tijdonafhankelijk kunnen
werken en overal toegang hebben tot de noodzakelijke informatie en
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Er is ook een virtueel platform ingericht, genaamd jeugdzorg.pleio.nl: een
online jeugdzorgplein. Binnen dit plein
zijn diverse ontmoetingsplekken (groepen)
ontstaan met ieder hun eigen doelstelling.
Iedereen is vrij om nieuwe ontmoetingsplekken in te richten. Het is een open en
toegankelijk platform. Dit plein is zo ingericht dat ook andere overheden, die zich
bezighouden met transitie van de jeugdzorg, hier gemakkelijk hun ontmoetingsplek kunnen inrichten. Er worden discussies gevoerd, gerelateerd aan de transitie
in de jeugdzorg, er worden vragen gesteld
en er wordt kennis en informatie uitgewisseld. Dat alles open en transparant,
zodat ook andere provincies en gemeenten
kunnen meelezen en kunnen meedenken.
Bij deze nodigen we iedereen dan ook uit
om eens rond te neuzen, te ontmoeten en
informatie te delen.
Resultaat
Wij zijn trots op een dynamische,
gezamenlijk ingestoken transitie jeugdzorg 2.0, met medewerkers die de nieuwe
toekomst aankunnen en een duurzaam
netwerk dat ook bij de uitvoering van de
jeugdzorg nog van toegevoegde waarde zal
zijn!
Monique Roosen is strategisch innovatieadviseur en Gerdien de Wal is programmamanager Jeugd van de provincie
Noord-Brabant.
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Vind ik leuk:
Schrap artikel 125a
Ambtenarenwet!
Op grond van artikel 125a Ambtenarenwet dwong minister
Rosenthal een ambassadeur zijn ‘Like’ aan de Facebookpagina
‘Geen regering met steun van de PVV’ in te trekken. Het is echter
zeer de vraag of dit wetsartikel volgens het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens door de beugel kan. Bovendien kan datgene wat 125a beoogt te regelen heel goed onder het reguliere
arbeidsrecht worden gebracht.

A

l vanaf de jaren tachtig worden er door de regering stappen ondernomen om de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van ambtenaren gelijk te trekken met de marktsector. Met het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren worden nu de laatste grote verschillen
weggenomen. Daarbij gaat het om de aanstelling, het ontslag en de rechtsbescherming van ambtenaren. Waar het wetsvoorstel geen verandering in
gaat brengen is de verplichting voor een ambtenaar om zich te onthouden
van ‘het openbaren van gedachten of gevoelens of van de uitoefening van
het recht tot vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de
uitoefening van deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de
goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband
staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd’.
Door Mathieu Paapst
Beeld Han de Grooth
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Waar een reguliere werknemer zijn mening wel vrij mag uiten, en vervolgens ook een zekere mate van bescherming krijgt ten opzichte van zijn
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werkgever, mag een ambtenaar dat op grond van het hierboven beschreven
artikel 125a Ambtenarenwet niet, en kan daarom geen bescherming krijgen ten opzichte van de overheidswerkgever. Dat dit mis kan lopen zagen
we recent bij de kwestie van de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika.
Deze had op zijn persoonlijke Facebookpagina een Like gegeven. Zou hij
dat hebben gegeven aan het zogeheten ‘Polenmeldpunt’, dan was er waarschijnlijk niet zo veel aan de hand geweest; hij gaf echter zijn Like aan
de pagina ‘Geen regering met steun van de PVV’. Volgens de PVV moet een
ambassadeur zich echter onthouden van ‘dergelijke politieke propaganda’.
De minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal gaf de PVV hierin gelijk
en heeft de ambassadeur hier vervolgens op aangesproken. Volgens hem
dienen Nederlandse ambassadeurs zich publiekelijk te onthouden van het
geven van dergelijke persoonlijke politieke oordelen. De ambassadeur heeft
de pagina inmiddels ge-unliked. Censuur met terugwerkende kracht dus.
De vrijheid van meningsuiting omvat meer dan het uiten van een
mening. Het gaat er om dat men een opvatting kenbaar kan maken aan
het publiek. Dit kan bijvoorbeeld ook door een expressie van de uitende
persoon. Het geven van een Like valt hier dus onder. Het grondrecht is
opgenomen in onze grondwet, maar tevens in enkele verdragen, zoals
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties. Een grondrecht is echter
niet absoluut en kan daarom door de wetgever worden beperkt. Aan die
beperkingen worden echter strenge eisen gesteld. Zo moet het gaan om
een beperking die bij wet is voorzien en die noodzakelijk is in een democratische samenleving. Artikel 125a is een dergelijke wettelijke beperking.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het Sunday Timesarrest bepaald dat de beperking met voldoende precisie moet zijn geformuleerd zodat het gedrag erop kan worden afgestemd. De beperking mag dus
geen vage termen bevatten. Bovendien dient de beperking noodzakelijk
te zijn. Het Europees Hof heeft daarover in het Handyside-arrest bepaald
dat er sprake moet zijn van een ‘pressing social need’. De vrijheid van
meningsuiting geldt ook voor denkbeelden ‘that offend, shock or disturb’.
Zonder die vrijheid kan een democratische samenleving volgens het Hof
niet bestaan. De noodzakelijkheid van de beperking wordt daarom door
het Hof streng getoetst. Het is maar zeer de vraag of art. 125a aan deze
strenge eisen voldoet.
Laten we eens kijken hoe dit in het reguliere arbeidsrecht zou zijn
aangepakt. Daar treffen we geen bepaling aan die vergelijkbaar is met art.
125a Ambtenarenwet. Op grond van de arbeidsverhouding is er sprake van
een hiërarchische relatie tussen werkgever en werknemer die invloed heeft
op het kunnen uiten van een mening. Zo heeft de werkgever op grond van
art. 7:660 BW een instructierecht. De werknemer is verplicht zich te houden aan redelijke voorschriften omtrent het verrichten van arbeid. Hoewel
het daarbij in eerste instantie gaat om regels voor tijdens werktijd, is het
niet ongebruikelijk om op grond van deze wettelijke bepaling ook regels
te stellen voor het gebruik van social media buiten werktijd. Zo hebben
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Apple, IBM en Intel al dergelijke regels
opgesteld. De werkgever moet zich echter
ook opstellen als een ‘goed werkgever’
waarbij hij rekening zal moeten houden
met de privésfeer van de werknemer. Van
een werkgever wordt op grond hiervan
verwacht dat hij de grondrechten van de
werknemers in redelijkheid respecteert.
Het ingezette middel moet daarom evenredig zijn in verhouding tot het belang van
de werkgever. Daar staat weer tegenover
dat van de werknemer een zekere mate
van loyaliteit mag worden verwacht jegens
zijn werkgever. De werknemer dient zich
daarom te onthouden van handelingen en
uitlatingen die het imago en de positie
van de werkgever of het bedrijf kunnen
schaden. Naarmate een werknemer in de
onderneming een hogere positie heeft
zal dit sterker gaan gelden. Onder het
reguliere arbeidsrecht zou de ambassadeur
daarom ook aangesproken kunnen worden
op het geven van een Like. Alle reden dus
om artikel 125a tegelijk met de komende
wetswijziging te schrappen!
Mr. Mathieu Paapst is docent/onderzoeker bij het Centrum voor Recht & ICT,
Rijksuniversiteit Groningen.
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De gedroomde
organisatie
Organisatieontwikkeling en informatietechnologie zijn geen
natuurlijke vrienden van
elkaar. De één heeft iets
met mensen, de ander
met apparaten. Toch zien
we dat door ontwikkelingen in informatietechnologie de gedroomde
organisatie als vanzelf
binnen handbereik lijkt
te komen. Tijd om elkaar
eens te gaan opzoeken.

Door Marie Louise Borsje
Beeld Dima Lomachevsky/Stockfresh
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Menig organisatieadviseur krijgt warme gevoelens bij begrippen als de
lerende organisatie, persoonlijk en coachend leiderschap, klantgericht werken en lean management. Bij de overheid komt er ook nog burgerparticipatie bij. Wie raakt niet geïnspireerd door schrijvers als Mintzberg, Senge,
Peters en Weggemans? Het gaat over respectvol omgaan met, en ruimte
geven aan elkaar, over groei en betere werkprocessen. De theorieën zijn
niet nieuw, en ja, we hebben het inmiddels allemaal langs zien komen. Bij
iedere reorganisatie of nieuwe directeur een andere theorie; competentiemanagement, INK-model, kenniscentra, zelfsturende teams en ga zo maar
door. Het wordt ingevoerd, geïmplementeerd en blijkt uiteindelijk anders
uit te pakken. Waarom zouden nieuwe ideeën over veranderen van de
manier van werken, over het functioneren van de overheid – denk aan Het
Nieuwe Werken, Easycratie, Ambtenaar 2.0 – wel blijvend zijn?
Geen onwil
Het is geen onwil. Iedere leidinggevende zal zeggen dat hij of zij ruimte geeft aan medewerkers. Toch blijven medewerkers zeggen dat het leiderschap beter moet. Welke P&O-afdeling heeft geen plan klaarliggen voor de
lerende organisatie? Het ligt in de kast. Wel eens proberen op te zetten,
maar het werd een overzicht van cursussen en trainingen. Niet helemaal
wat er met de lerende organisatie wordt bedoeld. En natuurlijk sturen
we op vertrouwen. We liggen krom van het lachen bij termen als ‘excelfetisjisten’ en ‘taartenbakkers’ die aangeven dat er micromanagement
plaatsvindt. Ondertussen is dat wel de praktijk van iedere dag. Kortom, we
voelen het aan, we weten dat het anders kan en willen het ook, maar hoe
zorg je dat het blijft hangen?
Waardevolle inzichten
Veranderingen in informatietechnologie geven waardevolle inzichten
voor organisatieontwikkeling. Het belangrijkste is dat veel mensen aan
den lijve ondervinden hoe ‘oude’ inspirerende ideeën over het functioneren
van groepen en van organisaties aanvoelen. Je kunt het concept lerende
organisatie duizend keer uitleggen. Het komt nooit zo indringend binnen
als dat een wildvreemde contact met je zoekt omdat jouw blog die persoon
aansprak en waarmee je vervolgens een inhoudelijk zeer verrijkend gesprek
hebt. Die ervaring maakt dat mensen ook in hun omgeving gaan delen.
Et voilà, lerende organisatie. Leiderschap idem dito. Je kunt duizend keer
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uitleggen hoe coachend of persoonlijk leiderschap eruitziet. Wie één keer
meegemaakt heeft hoe je een virtuele community vormgeeft, kan zo uittekenen wat leiderschap betekent. Dit voelen, beleven van de betekenis van
concepten uit organisatiefilosofie dat mogelijk wordt door informatietechnologie brengt ín organisaties een beweging op gang voor verandering.
Status versus waarde
Een tweede inzicht is de emanciperende werking van ontwikkelingen
in informatietechnologie. Welke informatie is er niet beschikbaar via internet? Niet zo lang geleden was je een autoriteit als je veel kennis had, als
je had gestudeerd. Bij de overheid kon je zelfs alleen leidinggevende worden als je een academische titel had. Omdat kennis overal is, krijg je nivellering. Niet: zij heeft een ‘hoge’ baan, zij is belangrijk (status). Maar: zij is
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goed in een bepaalde rol, zij is belangrijk
(waardering). Hoog of laag is daarbij niet
echt relevant. De functie van hiërarchie
verandert hierdoor. En bewustzijn van
je rol vraagt vormgeving van persoonlijk
leiderschap.
Vloeibare organisatie
Een derde inzicht dat van belang is
voor organisatieontwikkeling is de betekenis van het begrip organisatie. Door
ontwikkelingen in informatietechnologie
wordt dit begrip diffuus. Waarom zou je
bij elkaar in een gebouw gaan zitten als
je altijd en overal bereikbaar kunt zijn en
kunt samenwerken? Je kunt ook aan overheidsbeleid werken als je geen ambtenaar
bent. Is een organisatie een afgebakende
entiteit of is het een virtueel concept?
Kijk bijvoorbeeld naar de twitterende
wijkagenten. Doordat zij openlijk vertellen over hun werk krijgen ze extra ogen
en oren. Burgers zijn geen agenten, maar
helpen wel mee aan doelstellingen van
de politie. Voor organisatieontwikkeling
betekent dit dat een organisatie dus meer
is dan een hiërarchisch harkje. Dat wisten
we al in theorie: niet de schakels, maar de
verbindingen tussen de schakels vormen
de ketting. Niet de mensen, maar de verbindingen tussen mensen vormen de organisatie. Door sociale media, door altijd en
overal te kunnen werken, voelen we ook
daadwerkelijk wat dit betekent. Organisatieadviseurs zijn vaak bezig met organisatiestructuren en functies. Kun je je een
voorstelling maken wat virtuele organisaties voor hun werk gaan betekenen?
Samen optrekken
Easycratie, Ambtenaar 2.0, Society 3.0,
Iedereen CEO: het verschil met de ‘oude’
organisatiefilosofieën is dat hier de beleving van natuurlijker met elkaar samenwerken en samenleven wordt verwoord.
Het is tijd voor organisatieontwikkeling
en informatietechnologie om elkaar op
te zoeken. Ze horen bij elkaar. Het zijn
beide vehikels voor mensen om elkaar te
vinden zodat zij kunnen bouwen aan de
samenleving.
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