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> Mona Keijzer:
‘Er zijn straks meer things dan mensen’
> Computer says yes!
Maar wat is de vraag?
> Het einde van Ambtenaar 2.0
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Flink wat kunstmatige intelligentie in dit nummer. Dit voorwoord
is echter gewoon geschreven door uw hoofdredacteur. Naar het schijnt proberen zuinige

KINDERLIJK EENVOUDIG

uitgevers robots nieuwsverhalen te laten tikken, maar die komen vooralsnog nog niet
verder dan de advertorials.
Kunstmatig betekent ten slotte ‘niet echt’. Heel wat kunstmatig intelligente systemen zijn
helemaal niet zo goochem. Zie Apple Maps dat toeristen op de fiets de Piet Heintunnel in

De geboorte van baby Emma was al spannend genoeg. Fijn dat de
aangifte van haar geboorte een stuk makkelijker ging.

stuurt. Volgens de professoren is het de menselijke onvolmaaktheid die KI opbreekt. Een

Hoe? Met de eDiensten voor burgerzaken. Want iets regelen met
de gemeente doen de bewoners van deze straat waar en wanneer
het hun uitkomt. Veilig, eenvoudig en snel.

en versloeg vervolgens de menselijke wereldkampioen met 5-0. Opvolger Alpha Go Zero kreeg

Deze gemeente gaat voor gemak.
Beleef nu de ervaring van de ouders van Emma.

voorbeeld: Alpha Go leerde Go spelen door 40 miljoen grootmeesterpartijen tot zich te nemen
alleen de spelregels aangereikt en leerde zichzelf het spel. En versloeg Alpha Go met 100-0.
De grootmeesters waren dan wel grootmeester, maar ook mens en derhalve niet perfect.

Met deep learning wordt kunstmatige intelligentie dus pas écht slim.
Deep learning is net zoiets mysterieus als slapend leren: je Franse woordenboek onder
je kussen leggen en de volgende dag een 10 voor je repetitie halen. Betekent wel dat je

centric.eu/appeltje-eitje

dan als verantwoordelijk bestuurder geen idee hebt hoe de algoritmes tot een besluit
zijn gekomen. En in een democratische samenleving kun je het niet hebben dat sneaky
algoritmes van alles lopen te bedisselen. Zie waar dat toe kan leiden: manipulatie
door slimme algoritmes bracht Trump in het Witte Huis en joeg de Britten uit de EU. De
samenleving moet kunstmatige intelligentie onder de duim houden met wet en regelgeving
die transparantie afdwingt.

De overheid is nog terughoudend met de inzet van KI. En soms is
kunstmatige intelligentie ook helemaal niet nodig. Een voorbeeld. NAVO-oefening Trident
Juncture in het barre noorden van Noorwegen wordt al twee jaar voorbereid. Een paar
weken voor vertrek blijkt dat er helemaal geen winterkleding is besteld voor de duizend
militairen. Krijgen ze allemaal 1000 euro om zelf bij de buitensportwinkel thermoondergoed, handschoenen en mutsen aan te schaffen. Bataljon Bever Outdoor.
Daar heb je geen kunstmatige intelligentie voor nodig: waar het hier aan ontbrak was
gezond verstand.
Peter Lievense
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Staatssecretaris Mona Keijzer

Open Data bij JenV

‘Er zijn straks meer things dan mensen’

Een mix van altruïsme en eigenbelang [28]

16

Kunstmatige intelligentie die mensen aanzet om fouten te
maken. Dat was niet wat ons beloofd was

Hardcore techneuten interesseren voor een baan
bij het Rijk [54]

AI is net een bureaucratie

Slimme analyse en veel data in combinatie met
leervermogen: dat gevaar kunnen we neutraliseren

50

Kleine ondernemers werken zich het leplazarus, grote
bedrijven hebben vrij spel

Blueriq [62], Capgemini [60],
Centric [i24], CGI [40],
IBM [14], IMAGEM [i16],
KPN [i26], PBLQ [12]
Pegasystems [42],
m a g PinkRoccade [i14]
a z i
n e

Afscheid van Ambtenaar 2.0
Na tien jaar gaat de deur dicht [58]

Z.O.Z.
impact!

Tegen blackbox algoritmes

Partners

iBestuur uitgelezen?
Draai ‘m om en lees verder in iBestuur impact.
Drieënveertig pagina’s met: een interview met
Logius-directeur Yvonne van der BruggeWolring, de ‘wachtkamerovereenkomst’ in
de ICT-aanbestedingspraktijk, een digitaal
ontmoetingsplein waarin de burger centraal
staat, ruim baan voor drones, vier maanden
verplichte Functionaris Gegevensbescherming
en nog veel meer!
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Wanneer mogen algoritmes beslissingen over uw leven nemen?

Nee - 87 %

Marens Engelhard [25]
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Computer says yes
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Special AI
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Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf
staat op de drempel om geweldige
digitaliseringskansen te verzilveren.
Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische
Zaken en Klimaat, wil het een duwtje geven.
Met speciale aandacht voor de veiligheid. “Een
cyberaanval via een klein boekhoudbedrijfje
kan rampzalige gevolgen hebben.”

Mona Keijzer over de digitale samenleving

‘Er zijn straks meer things dan mensen’
V

lak voor de zomer bracht Keijzer de Nederlandse Digitaliseringsstrategie uit. Het stuk kreeg als slogan mee: ‘Hier kan het. Hier gebeurt
het.’ De strategie is gebaseerd op de overtuiging dat Nederland de beste
papieren heeft om de digitale koploper van Europa te blijven. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf behoort nog niét tot de voorhoede: daar zullen de
grootste stappen moeten worden gezet, zo blijkt uit de strategie.

Door Cyriel van Rossum
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

6

“Toen Sybrand van Haersma Buma mij polste voor deze functie vroeg ik
welke terreinen ze omvatte. Ten eerste het midden- en kleinbedrijf: dat was
voor mij als Volendamse en afkomstig uit een ondernemersfamilie alvast
een kolfje naar mijn hand. Ten tweede digitalisering. Ik ben altijd een groot
liefhebber geweest van science fiction. Ik verslind series als Black Mirror,
omdat technologie daarin ondenkbare verschieten opent; de deur opent naar
nieuwe werkelijkheden. We staan anno 2018 op de drempel naar die nieuwe,
ongekende perspectieven. Heel spannend. Ik hoor nog zo het geknars en
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de pieptonen van het 33K3-modem uit mijn studietijd. Er is
sindsdien zoveel veranderd. Alle geledingen van de samenleving digitaliseren in hoog tempo en de systemen raken steeds
verder met elkaar verknoopt tot één universum.”
De afgelopen tijd verscheen het ene beleidsstuk over digitalisering na het andere: de Beleidsagenda Smart Mobility, het
Actieplan Connectiviteit, Agenda Digitale Overheid ‘NL DIGIbeter’, De Nederlandse Cybersecurity Agenda en de NL Smart
City Strategie. En u stuurde uw Digitale Strategie vlak voor de
zomer naar de Kamer. Is dat niet een beetje veel?
“De Digitale Strategie moet je zien als een overkoepelend
plan waaronder deze diverse deelplannen hangen. Mijn collega
Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-

kansen, maar ook de uitdagingen zijn daarvoor te groot. Voor
de ambities op het terrein van bijvoorbeeld e-health hebben
we de juiste online identificatiemiddelen nodig waarover het
ministerie van BZK gaat. Om de ambities op het terrein van
precisielandbouw te realiseren hebben we de goede digitale
infrastructuur nodig in buitengebieden. En voor MKB-bedrijven is een goede ondersteuning rondom cybersecurity van
levensbelang.”

U heeft het Digital Trust Center in het leven geroepen. Moet het MKB niet gewoon zelf zijn expertise
organiseren?
“Wij willen niet zeggen: ‘Beveiligingsvraagstukken,
daar zijn wij niet van, sorry, die vallen immers onder de
eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven’. Maar
we willen ook niet de indruk wekken dat wij optreden als
de nationale systeembeheerder. Het Digital Trust Center
is bedoeld om ondernemers te helpen om hun eigen
weerbaarheid op eigen kracht te verbeteren. Kennis en
adviezen zijn daarvoor onmisbaar en die levert het DTC
zo veel mogelijk.
We gaan daarin ook een regionale structuur aanbrengen, in samenwerking met plaatselijke ondernemersverenigingen. We willen zo dicht mogelijk op het
MKB zitten om ondernemers te helpen in hun digitale
transitie.
Uiteindelijk moet security by design natuurlijk de
standaard worden. Design dat gebruikers van een systeem bijvoorbeeld dwingt tot het invoeren van een veilig
wachtwoord. Het is een beetje zoals met brandmelders:
dertig jaar geleden had een enkeling er een hangen, nu
is ieder nieuwbouwhuis er standaard mee uitgerust. Ik
denk dat we een drukmiddel paraat moeten houden om
veilig design af te dwingen.”

Uw visie focust op het MKB. Waarom verdient dat aparte
aandacht?
“Omdat daar nog grote onbenutte kansen liggen en ook
omdat er grote risico’s schuilen. Als het over cybersecurity
gaat, hebben we het vaak over de klassieke vitale sectoren,

Een cyberaanval via een klein
boekhoudbedrijfje kan rampzalige
gevolgen hebben
ties heeft de digitale overheid in zijn portefeuille en minister
Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat over cybersecurity. En voor je het weet is iedereen voor zich het wiel aan
het uitvinden. Deze strategie bindt samen en legt verbanden
en gedeelde belangen bloot. Ik wil dat we niet in onze eigen
kokers blijven zitten, maar ook binnen het kabinet van elkaar
leren.”
Digitalisering is niet het dossier van één bewindsman of –
vrouw zoals u hier aangeeft. Hoe is de governance geregeld?
“Alle bewindspersonen hebben er op hun eigen domein
belang bij om Nederland te digitaliseren. Maar om Nederland
te digitaliseren kunnen we niet los van elkaar opereren. De

8

U bedoelt regelgeving?
“Regels, maar wel in Europees verband. Ik denk dat
we daar uiteindelijk niet aan ontkomen. Of dat dan in
de vorm certificering of standaardisering moet worden gegoten, dat is een instrumentele discussie. Als de
industrie niet zelf security by design omarmt, dan moet
het maar kwaadschiks, maar ik verwacht dat ze het zelf
gaan doen omdat het ook in hun belang is.”

zoals de drinkwatervoorziening, het elektriciteitsnet en het
betalingsverkeer, maar we moeten niet vergeten dat alles
steeds meer met elkaar samenhangt en op elkaar aangesloten wordt via het internet of things. Het duurt niet lang meer
voordat er meer things zijn dan mensen. Als kleine en middelgrote ondernemers hun wachtwoorden niet op orde hebben en
steken laten vallen in de bescherming van hun dataverkeer,
vormt dat een gevaar voor de hele economie. Sterker nog: voor
de hele samenleving. Een cyberaanval via een klein boekhoudbedrijfje kan rampzalige gevolgen hebben. Daarom leg ik in
de Digitale Strategie ook zoveel nadruk op veiligheid van het
dataverkeer in het MKB.

Nederland neemt deel aan de G20-Top in Argentinië en
onlangs was u daar in dat kader voor een bespreking
met uw collega’s over versterking van de mondiale
digitale economie. Hoe verhouden de internationale
ontwikkelingen zich tot de nationale strategie?
“Data zijn het nieuwe goud en olie. Het is van
groot belang dat we met elkaar in contact zijn om na
te denken over de stormachtige ontwikkeling van de

Nummer 28, november 2018

9

voorgekookt
I n

mondiale platformeconomie. En vooral over de consequenties
ervan op het gebied van consumentenbelangen, privacy en
eerlijke concurrentie. Je kunt als overheid, zoals in China, heel
veel vingers in de pap hebben, met het gevolg dat je alles van
iedereen weet en iedereen kunt volgen. Je kunt je ook terzijde
houden en de ontwikkelingen overlaten aan de markt, zoals
in de Verenigde Staten gebeurt. Ik bepleit een Europese Derde
Weg, waarbij ethische vragen nadrukkelijk aan bod komen en
worden beantwoord. Waarbij de overheid waarborgen inbouwt
voor de bescherming de persoonlijke levenssfeer en consumentenrechten. Waarbij sprake is van eerlijke concurrentie, zodat
ook kleinere bedrijven voldoende verdienvermogen kunnen
realiseren en niet worden weggedrukt door een handjevol grote
spelers. Waarbij de machtsposities in de markt niet ten koste
gaan van innovatiekracht. Die waarden komen allemaal terug
in de Digitale Strategie.”
Hoe worden die waarden veiliggesteld?
“Dat moeten we onderzoeken en dat gebeurt ook al in
breed verband. We moeten kijken of onze bestaande mededingingsmechanismen goed blijven werken in de nieuwe
economie. De offline-economie is niet een-op-een toepasbaar
op de platformeconomie. Nieuwe platforms zijn zeer welkom
in Nederland; we mogen trots zijn op Nederlandse wereldspelers als Adyen, Booking.com en WeTransfer. Maar we moeten
bestaande sectorspecifieke regelgeving herijken in het licht
van digitale nieuwkomers. Er moet een gelijk speelveld zijn
voor traditionele en nieuwe spelers, waarbij nieuwe spelers zich dus niet kunnen onttrekken aan regels. Eerlijke
concurrentie is een van de fundamenten van de digitale
transformatie.”
Zowel de telecommarkt als gebruikers kijken reikhalzend uit
naar uw besluit op welke frequentie het 5G-netwerk zal gaan
draaien. 5G zal een digitale revolutie ontketenen, zo is alom de
verwachting. Men wordt ongeduldig...
“We moeten niet vergeten dat de reden waarom we tijd
nodig hebben voor grondig onderzoek van het hoogste belang
is. Het gaat om een frequentie die de veiligheidsdiensten nu
gebruiken voor het onderscheppen van satellietcommunicatie. Verhuizing naar een andere frequentie is een optie, maar
we kijken ook nadrukkelijk naar verhuizing van het station
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zelf. Je kunt bij zo’n groot belang niet voorzichtig genoeg zijn.
Eén ding is in ieder geval zeker: eind dit jaar nemen we een
besluit.”
Precisielandbouw kwam net ter sprake. Er zijn nog altijd
delen in het buitengebied die verstoken zijn van snel internet.
Schiet u ondernemers daar te hulp?
“We hebben onze doelstellingen en ambities mede
daarom aangescherpt in het Actieplan Digitale Connectiviteit. Het kabinet stelt als doel dat álle Nederlanders in 2023
beschikken over snel vast breedbandinternet van minimaal
100 megabit per seconde. Een grote meerderheid moet in
datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding
hebben. Daarnaast kiezen we voor een dekkingsverplichting
bij de aankomende frequentieveilingen voor draadloze communicatie. Elke Nederlander moet dan altijd over snel vast
en mobiel internet beschikken. Daar waar private investeringen moeilijk tot stand komen om dit te realiseren en actief
overheidsoptreden nodig is, bijvoorbeeld in buitengebieden,
gaat het ministerie van EZK extra ondersteuning bieden aan
gemeenten en provincies. Naast kennisuitwisseling over
onder andere leges en graafdieptes, wordt het door een koepelregeling eenvoudiger voor lokale overheden om zelf financiële ondersteuning voor de aanleg te verlenen. Zij hoeven
dan niet zelf een steunregeling aan de Europese Commissie
voor te leggen.”
De Digitale Strategie ontvouwt een veelheid van voornemens
en beleidsaccenten; kunt u aangeven welke punten u als
meest urgent beschouwt?
“De maatschappij en de economie. Nederland Digitaal gaat
onze economie en maatschappij sterker maken. Het bedrijfsleven heeft dankzij onze kennis en infrastructuur een goede
uitgangspositie om kansen te verzilveren. Bijvoorbeeld in het
MKB, waar onlineverkoop en -omzet nu nog onder het EUgemiddelde liggen. Met diverse programma’s, zoals via het
MKB-Actieplan, ondersteunen we ondernemers gericht om
door digitale technologieën te groeien. Voor het kabinet is een
tweede urgent uitgangspunt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de digitale samenleving. Dat betekent meer inzet
op veiligheid, privacybescherming, zelfbeschikking en digitale
vaardigheden.”

‘t

V e l d

Voorgekookte deal
D

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

it Europees Parlement gaat het laatste
halfjaar van zijn mandaat in. Maar op
het gebied van burgerlijke vrijheden is
er nog een heleboel werk te doen. Op dit
moment wordt gewerkt aan het zogeheten
‘e-Evidence’ voorstel. De Europese Commissie wil, onder hevige druk van de lidstaten,
nationale rechters en politie een instrument bieden waarmee ze direct elektronische data kunnen opeisen bij buitenlandse
internetbedrijven, zoals Facebook en
Microsoft, voor strafrechtelijk onderzoek.
Op dit moment moeten nationale autoriteiten eerst een verzoek indienen bij de
autoriteiten van een andere lidstaat als ze
bewijsstukken willen opvragen, of het nu
tastbare voorwerpen zijn of communicatiegegevens zoals appjes of mailtjes.
Deze wederzijdse rechtshulpverzoeken
zijn volgens de Commissie te langzaam. In
deze tijden waarin mensen met elkaar over
van alles appen, mailen en Facetimen, is
het belangrijk dat er snel toegang kan worden verkregen tot bepaalde data die essentieel zijn in een strafrechtelijk onderzoek.
Op zich ben ik het met dat laatste eens.
Maar moeten we dan compleet nieuwe
instrumenten uit de hoge hoed toveren, of
moeten we bestaande procedures inclusief
checks en waarborgen verbeteren? Een
check door de rechter wordt bij e-Evidence
geheel overgeslagen. Duurt te lang, aldus
de Commissie. Maar een rechterlijke
toetsing is wel een essentieel onderdeel
van onze rechtsstaat. Burgers moeten
beschermd worden tegen eventuele fouten,
misbruik en willekeurige beslissingen door
de overheid. Recente gerechtelijke dwalingen tonen aan dat dat geen overbodige
luxe is.
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e-Evidence zou kunnen werken binnen
de EU als de waarborgen voor burgers ook
binnen de hele EU gegarandeerd zijn, maar
dat scenario is nu niet realistisch. Hoe zouden we het vinden als de Hongaarse politie
rechtstreeks bij Google e-mails opvraagt
van kritische NGO’s? Of als een Poolse
rechter bij Facebook berichten opeist van
vrouwen die een abortus hadden?
Daarbij lijkt dit voorstel onderdeel te
zijn van een voorgekookte deal met de VS.
De Amerikanen hebben onlangs de zogeheten ‘CLOUD Act’ aangenomen, een wet
waarmee ze zichzelf rechtstreeks toegang
geven tot alle data die elders in de wereld
door Amerikaanse bedrijven worden opgeslagen. Dat kan zelfs op verzoek van de president. Gezien de Amerikaanse dominantie
van internetbedrijven kunnen ook onze
gegevens makkelijk in handen vallen van
de Amerikaanse regering. Volgens de Europese privacywet is het bedrijven verboden
om daaraan mee te werken. De Europese
Commissie zou pal moeten staan voor de
EU-wetten. In plaats daarvan geven ze toe
aan Amerikaanse druk, en maken een deal
waarmee de veel bejubelde Algemene Verordening Gegevensbescherming geniepig
wordt omzeild. In het Europees Parlement
wordt de scepsis hierover breed gedeeld.
Onze inzet is helder: voor e-Evidence
binnen Europa moet eerst de rechtsbescherming van alle burgers worden gegarandeerd in de hele EU. En als niet-EU-landen toegang willen tot elektronisch bewijs
voor een politiek onderzoek, moeten ze dat
gewoon netjes via de rechter vragen.
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De AVG wordt vaak gezien
als een belemmering voor
technische innovatie.
Het zou een van de grote
aanjagers van vernieuwing
bemoeilijken: het kunnen
beschikken over grote
hoeveelheden data. Maar
er is ook een andere kant.
De AVG geeft privacy en
informatiebeveiliging meer
gewicht. Dat betekent dat
er ruimte ontstaat voor
innovatieve toepassingen die
kunnen leven op een gezond
datadieet.
Door Ton Monasso en Marijn Janssen

Datadieet
door AVG:
kansen voor
innovatie

W

etgeving wordt door ondernemingen vaak als belemmerend en bureaucratisch ervaren. Maar achter wetgeving
zit een reden. In het geval van de AVG is dat het beschermen van
de kwetsbare partij: de burger. En dat leidt tot veranderingen
bij bedrijven, overheden en instellingen. Die partijen verliezen
een deel van hun machtspositie, terwijl die van de burger wordt
versterkt.
Vanuit een individueel bedrijf kan de AVG gezien worden als
een last. Vanuit een systeemperspectief kunnen deze veranderingen leiden tot innovaties om beter met gegevens om te
gaan. Het biedt kansen voor nieuwe toetreders om de markt te
innoveren. De grootste uitdaging voor alle bedrijven is om hun
infrastructuur en bedrijfsprocessen aan de AVG te laten voldoen,
terwijl die niet vanuit deze regeling zijn ontwikkeld. Beperkte
aanpassingen van bestaande werkwijzen en systemen zijn vaak
niet genoeg. Of wel, maar dan zijn de complexiteit en kosten
onevenredig hoog.
Aanpassing aan de AVG kan leiden tot een fundamentele
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herziening van de onderliggende economische en technische
modellen. Het verzamelen, langdurig bewaren en combineren
van zoveel mogelijk transactiedata is nu voor veel applicaties
een belangrijk mechanisme. Die datahonger heeft vaak geleid
tot onbeheersbare dataverzamelingen die worden gebruikt voor
het genereren van inkomsten, maar die ook beveiligings- en
privacyrisico’s met zich meebrengen. Door de AVG ontstaat er
een situatie waarin economische modellen gebaseerd moeten
worden op een veel beperktere set noodzakelijke data. In plaats
van met heel veel geheugen en processorkracht grote datasets
te doorzoeken naar patronen, moet er nu vooraf over het economisch model worden nagedacht. Dit betekent dat er innovaties
nodig zijn in het omgaan met data en er niet meer met hagel
geschoten kan worden. De simpelste driver voor innovatie is dat
zakelijke klanten erom zullen vragen nu zij met de financiële
risico’s van de verantwoordelijkheid voor een onbeheersbare
dataverzameling worden geconfronteerd.
Ook de technische modellen zullen veranderen. Het gefragmenteerde IT-landschap is veelal niet goed in staat om controle

P B L Q

naam- en adresgegevens van de
klant te verzamelen. Het adres
hoeft dan pas te worden opgegeven bij de pakketleverancier.
De webwinkelier heeft zo minder
verplichtingen rond de bescherming van persoonsgegevens, en
de koppeling met de pakketleverancier kan eenvoudig worden
uitgevoerd. De pakketspecialist
kan ook gemakkelijk extra keuzes
voorleggen (wel of niet afleveren
bij de buren, hoe laat?) aan de
consument zonder dat de webwinkelier daar ICT-aanpassingen voor hoeft door te voeren.
In de publieke sector past het ‘slim bevragen’ van basisregistraties goed bij een effectief datadieet. Organisaties in het
onderwijs of de zorg die willen weten of iemand die zich voordoet als ouder ook gezagsdrager is, zouden precies die vraag
moeten kunnen stellen en daar een ja of nee op terug krijgen.
Allerlei privacygevoelige én moeilijk uit te wisselen en te interpreteren gegevens over andere gezagsdragers, voogden en rechterlijke uitspraken kunnen achterwege blijven.
Beeld: Stockfresh

p a r t n e r

te houden over waar data worden opgeslagen, laat staan die
volledig te verwijderen. De dominante drivers voor technologieontwikkeling in het recente verleden waren immers functionaliteit en performance, en die zijn allebei hongerig naar data.
Hiervoor werden keer op keer nieuwe systemen toegevoegd
aan het bestaande landschap, zonder dat op een fundamenteler niveau werd nagedacht over de omgang met privacy- en
beveiligingsrisico’s.
Massa vereist
De verandering zal niet in één keer gaan. Bestaande spelers
proberen te innoveren en nieuwe spelers betreden de markt.
Radicale nieuwe modellen presteren in het begin minder goed,
maar halen uiteindelijk de gevestigde varianten in door te
blijven innoveren. Het is niet realistisch te verwachten dat zij
in één keer perfect presteren; dat kost tijd en vereist dat er veel
meer massa ontstaat. Maar omdat nieuwe modellen in de kern
al rekening houden met privacy en beveiliging, zal het hun uiteindelijk beter afgaan. Nieuwe werkwijzen kunnen uiteindelijk
effectiever en goedkoper zijn en minder privacy- en securityrisico’s met zich meebrengen. Het is immers gemakkelijker om na te
denken over welke gegevens echt noodzakelijk zijn en die goed
en beheerst te gebruiken, dan oude software en businessmodellen stukje bij beetje te corrigeren.
Twee voorbeelden van privacy-by-design illustreren hoe
vernieuwing uit kan pakken. Een kleinschalige, gespecialiseerde
webwinkel zou een volledige ervaring kunnen bieden zonder
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Innoveren vereist investeren. Veel partijen kijken de kat uit
de boom, zowel vragers als aanbieders van IT-diensten. Maar
het is niet verstandig om te wachten. De maatschappelijke
discussie laat zien dat we privacy en security steeds serieuzer
nemen, juist omdat die schaarser zijn geworden. Daarmee is
de kans groot dat het privacy vergaat zoals productveiligheid.
Voor auto’s die veiliger zijn dan de wet voorschrijft is een markt;
waarom zou die niet ontstaan voor apps en clouddiensten die op
een gezond datadieet kunnen leven? Wie vroeg begint en leert,
is straks de eerste die doorbreekt.

Ir. Ton Monasso is senior adviseur bij PBLQ. Prof. dr. ir. Marijn
Janssen is hoogleraar ICT & Governance aan de TU Delft. Beiden
treden op als docent in de module “Informatiemanagement & Ontwerp” van de Master of Public Information Management.
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p a r t n e r

organisatie, belast met de uitvoering van het
transformatieprogramma?
Digitale transformatie is naast een IT-aangelegenheid, ook een vraagstuk van de hele organisatie. Het continu betrekken van alle belanghebbenden is essentieel voor acceptatie en uitvoering
van de verandering. Hiervoor bestaan meerdere
instrumenten; al naar gelang het karakter van de
digitale transformatie kan bijvoorbeeld het Agile
ontwikkelen worden ingezet en worden opgeschaald naar organisatiebrede programma’s (Agile
at Scale) met behulp van, bijvoorbeeld, het SAFe
model. Andere hulpmiddelen zijn Design Thinking
om de ervaringen van de gebruiker beter in kaart
te brengen of het inzetten van een Digital Transformation Officer om de Digitale Agenda zo breed
mogelijk in de organisatie te sturen.

Afgelopen zomer is door staatssecretaris Raymond Knops van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Agenda Digitale Overheid
gelanceerd: NL DIGIbeter. Hoe helpt de agenda overheden in het besturen
van hun ICT-programma’s? In dit artikel kijken we naar ervaringen uit de
huidige IBM-praktijk die daarbij kunnen helpen.

I

n de Digitale Agenda worden vijf thema’s genoemd waarin
de overheid de komende kabinetsperiode resultaten wil
bereiken en is per thema een aantal initiatieven genoemd. Tegelijkertijd wordt aangekondigd dat deze agenda per jaar wordt
geëvalueerd en eventueel opnieuw geprioriteerd. Dat stelt de
overheidsorganisaties voor de uitdaging om hun eigen digitaliseringsbeleid en -programma’s met een vergelijkbare evaluatiefrequentie op te stellen en uit te voeren. Een tweede uitdaging is
het balanceren tussen het streven naar een stabiele en betrouwbare overheid enerzijds en de innovatieve en flexibele overheid
anderzijds. Deze uitdagingen hebben in het verleden helaas tot
problemen geleid die vervolgens resulteerden in media-aandacht, verhitte debatten, een parlementaire enquête en beleidsmaatregelen als het invoeren van het Bureau ICT Toetsing.
In de dagelijkse praktijk van IBM zien we een succesvol
instrument dat helpt om dit spanningsveld in te tomen: de
sterke en eenduidige regie- of aansturingsfunctie. Bij de grote
en complexe programma’s die worden uitgevoerd bij de overheid, maar ook bij andere grote klanten, past IBM deze vorm van
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regie toe. Deze regiefunctie legt nadruk op de uitvoering; de
focus ligt op de executie van ICT-projecten en -operaties, dus op
de korte termijn. Periodiek wordt uiteraard wel getoetst aan de
langetermijnvisie van de organisatie en de Digitale Agenda. Een
voormalig IBM-CEO zei het als volgt: ‘good strategies are long
on detail and short on vision’.
Deze ‘uitmuntende regie’ heeft drie kenmerken: ten eerste
houdt deze regiefunctie de horizon van projecten en programma’s dichtbij; niet te veel hooi op de vork. Ten tweede
maakt men gebruik van uitmuntende data over hetgeen dat
geregisseerd wordt; van de juiste Key Performance Indicators.
Deze worden continu opgesteld, geanalyseerd en transparant
gecommuniceerd. De KPI’s richten zich op voortgang van projecten (cycle time, throughput, backlog size) en stabiliteit van
de IT-toepassingen (aantal en aard van problemen en de tijd
waarbinnen deze worden verholpen). Ten slotte is de regiefunctie ingericht om de dienstverlening over meerdere partijen te
regisseren. Dit is ook bekend onder de term Service Integratie &
Management. Het houdt in dat er aanwijsbaar verantwoordelijkheid wordt genomen door één dienstverlener voor een dienst,

Beeld: Dreamstime

Door Jan-Willem Sieben en Hans Deijkers

Zoektocht naar
stabiele flexibiliteit

I B M

ongeacht welke en hoeveel onderliggende diensten worden
afgenomen en geïntegreerd. Door te focussen op deze drie kenmerken vergroot deze vorm van regie de stabiliteit en voorspelbaarheid van IT.
Maar hoe zit het dan met die andere kant van het spanningsveld: de innovatie? Hoe zorgen we voor een veranderbare,
flexibele overheids-ICT? Dit kan bereikt worden door het innovatieproces te integreren in het reguliere IT-beheer. Het kent
derhalve dezelfde aansturing, dezelfde focus op detail, KPI’s die
afgestemd zijn met de operaties, een gedegen proces van idee
tot implementatie en integratie met operationele processen op
basis van Service Integratie.
Organisatiebreed
Hierboven hebben we aangegeven dat de juiste regie cruciaal is om te voorkomen dat projecten en programma’s ter
bevordering van de Digitale Agenda ontsporen. We hebben
bewust in het midden gelaten waar in de organisatie deze regie
belegd is. Bij IT? Bij de ketenregisseurs? Of bij een separate
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Daarnaast is het essentieel dat álle belanghebbenden begrip hebben voor de complexiteit
waarin veel overheden zich nu bevinden, zowel
maatschappelijk, bestuurlijk als technisch. Elke
vernieuwing kan een vergroting van die complexiteit betekenen die, op termijn, een blok aan het
been wordt van de organisatie en daarna, via de
weg van storingen, fouten en media-aandacht, ook de maatschappij en het bestuur van de overheidsorganisatie gaan raken.
Het is de verantwoordelijkheid van zowel IT-bestuur én leveranciers als IBM om deze complexiteit te verwoorden naar implicaties voor de organisatie, zodat deze weloverwogen besluiten kan
nemen. Een voorbeeld van het besluit tot complexiteitsreductie
is het doorvoeren van een verregaande technische standaardisatie op (cloud-)infrastructuur en middleware bij diverse
overheidsuitvoeringsorganisaties. Bomen groeien alleen tot in
de hemel als de wortels niet aangetast zijn…
De invoering van de Digitale Agenda Overheid is een sterke
stimulans voor het verhogen en verbeteren van de digitalisering
van Nederlandse overheden. Maar er zijn ten minste twee randvoorwaarden aan het succesvol doorvoeren ervan: een sterke en
praktisch ingerichte regiefunctie en een continue en transparante samenwerking tussen IT en de rest van de organisatie.
Jan-Willem Sieben, hoofd adviesgroep IT-strategie & transformatie
en Hans Deijkers, directeur overheid Global Business Services, IBM
Nederland B.V.
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Computer says yes

Maar begrijpen wij
‘Het was Apple Maps die ons deze kant opstuurde. Als de politie
iets van ons wil, klaag ik Apple aan’, jammerde een toerist tegen
een verslaggever van het Amsterdamse AT5 nadat hij door de Piet
Heintunnel was gefietst. ‘We hadden wel dood kunnen zijn’. Niet
computer says no, maar computer says yes, bleek het probleem.
Kunstmatige intelligentie die mensen aanzet om fouten te maken.
Dat was niet wat ons beloofd was.

P

Door Ruben Boyd
Beeld Redactie
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roblemen als deze zullen vaker voorkomen in een cultuur waarin we
blind vertrouwen op onze handige digitale hulpjes. Waarom zouden
wij het beter weten dan de kunstmatige intelligentie die vliegensvlug ogenschijnlijk perfecte routes uit de mouw schudt? Maar ons vertrouwen blijkt
soms fataal. In Amerika kwam een voetganger om het leven na een aanrijding
met een zelfrijdende Uber. Uit het onderzoeksrapport bleek dat de Uber de
voetganger wel op tijd had gezien, maar dat de ‘automatisch remmen’-functie
was uitgeschakeld omdat er al meerdere keren vals alarm was geweest. En
‘zien’ is misschien te veel gezegd. Het slimme systeem categoriseerde de
onfortuinlijke voetganger binnen de laatste secondes respectievelijk als
‘onbekend object’, ‘voertuig’ en ‘fietser’, met bijbehorende verschillen in
voorspelde trajectoriën. De bestuurder keek door YouTube aanbevolen film-

de vraag wel?
pjes op haar slimme telefoon en besefte te laat wat er gebeurde.
Wanneer de zelflerende algoritmes van bedrijven in de fout gaan of suboptimale adviezen geven, kunnen mensen 1) hun gezonde verstand gebruiken,
2) het advies uitvoeren en erachter komen dat het fout was, of 3) ook dat niet
doorhebben. Tot dusver hebben die fouten, naast tragische auto-ongelukken,
nog niet tot heel grote problemen geleidt. Weinig mensen maakt het iets uit
wanneer een slim aanbevelingssysteem op basis van koopgedrag en zoekgeschiedenis een advertentie aanbiedt die de plank misslaat. Jij klikt er niet op,
het algoritme registreert dat het niet tot de gewenste actie heeft geleid, en
leert hiervan door zijn parameters aan te passen. En wanneer je de aanbevelingen van een bepaald platform niet nuttig of handig vindt, kun je ervoor
kiezen een ander platform te gebruiken. De zelflerende algoritmes selecteren op basis van de verzamelde data de beste, nuttigste of waarschijnlijkste
opties, maar het individu heeft in theorie nog steeds het laatste woord.
Algoritmes zouden ons nu ook moeten verlossen van de grotere problemen die de wereld kent en waar wij, met alleen menselijk intelligentie,
schijnbaar tekortschieten. Zelflerende systemen zouden met een combinatie
van veel data en slimme algoritmes overheidsdienstverlening kunnen optimaliseren, epidemieën voorspellen en criminelen herkennen in een menigte.
Gezondheidszorg en onderwijs kunnen door personalisatie beter aansluiten
op de wensen en behoeftes van het individu. Alles wordt bijgehouden en alles
wordt data. Maar hoe komen we daar? Op digitaleoverheid.nl is de kop ‘kunstmatige intelligentie’ vooralsnog akelig leeg.

De Amsterdamse televisiezender
AT5 onderschept toeristen die door
de Piet Heintunnel zijn gefietst.
“Gestuurd door de navigatie van
Apple,” aldus de verbolgen toerist.

Special AI

Katten en honden
Veel van de rooskleurige vooruitzichten komen voort uit het succes van
deep learning, een methode van zelflerende algoritmes die gebaseerd zijn
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Computer says no!
Op maandag 17 september vond in Den
Haag de rondetafeldiscussie ‘Computer says no!’ plaats, georganiseerd
door iBestuur en Pegasystems.
Jaap van den Herik, hoogleraar
Informatica en Recht, Universiteit Leiden, wil een debat opzetten tussen de
‘socially driven’, bijvoorbeeld juristen,
en de ‘technology driven’, zoals data
scientists. “Met een multidisciplinaire
samenwerking en dito samenleving als
uitgangspunt.”
Marlies van Eck, zelfstandig adviseur
AI en recht, vindt dat wat geldt voor de
analoge wereld ook geldt voor de digitale wereld: het beginsel fair play, het
zorgvuldigheidsbeginsel, het verdedigingsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. De overheid is nog lang niet klaar
voor AI. “Eerst de rechtsbescherming op
orde, dan pas verder!”
Het ministerie van JenV inventariseerde de verschillende soorten
algoritmes en hun mate van transparantie. Remco Boersma, projectleider
Big Data Living Lab: “Dat gaat van lage
complexiteit met een eenvoudige beslisboom (afhandeling van verkeersboetes)
tot aan complexere algoritmes (zoals
een DNA-verwantschapsonderzoek of
gezichts- en beeldherkenning).”
Volgens Peter van der Putten, global director Decisioning Solutions bij
Pegasystems, denken consumenten ten
onrechte dat zij nog nauwelijks te maken
hebben met AI: “Spamfilters, virtuele
assistenten, aanbevolen nieuwsitems
op Facebook: dagelijks gebruiken we al
AI-technologie.”
Zie ook het verslag op iBestuur.nl:
https://ibestuur.nl/nieuws/
ai-gaat-over-de-kwaliteit-van-data
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op neurale netwerken in het brein. Kunstmatige neuronen in deze netwerken leren continu, en passen hun verbindingen aan op basis van de data die
ze verwerken. Spelletjes spelen, plaatjes herkennen, spraak genereren en
zelfstandig robots laten lopen: de zelflerende algoritmes kunnen al veel.
Een classificatiealgoritme krijgt bijvoorbeeld miljoenen gelabelde foto’s van
katten en honden te zien. Het leert van deze voorbeelden en zal patronen
in de data gaan herkennen die correleren met ‘kat’ en ‘hond’, vergelijkbaar
met onze ogen en hersenen. Wanneer het op goede data is getraind kan het
bij nieuwe foto’s, zonder label, met grote zekerheid aangeven welke van de
dieren te zien is. Op vergelijkbare wijze kan zo’n zelflerend algoritme worden
gebruikt om CT-scans te classificeren als ‘kanker’ of ‘geen kanker’. Het zijn
voorbeelden van supervised learning, de meest gebruikte variant, waar de
taak van het zelflerend algoritme is om de beste mathematische waardes te
vinden die de gelabelde input aan de output verbinden. Omdat gelabelde data
vaak duur zijn of ontbreken kan men ook unsupervised learning gebruiken.
Hier moet het neurale netwerk zonder interventie van mensen patronen in
de data ontdekken. Door het gebrek aan een docent zijn er echter ook geen
correcte antwoorden. Ondanks het ongestructureerde karakter zijn deze
algoritmes bij uitstek geschikt om onbekende patronen en regels te vinden in
grote hoeveelheden bekende data, zoals ‘personen die X kopen, kopen ook Y’,
zonder dat je van tevoren weet waar je eigenlijk naar op zoek bent. AlphaGo
Zero, de KI van Google, is op basis hiervan onverslaanbaar geworden in het
Chinese bordspel Go. Het systeem ontdekte regels en zetten die mensen nooit
gebruikten, maar uitstekend werkten – een soort programmeerbare ‘intuïtie’.
Maar welke methode je ook gebruikt, niemand begrijpt wat er nou precies
in zo’n model gebeurt. Neem bijvoorbeeld een algoritme dat werd getraind
om husky’s en wolven te onderscheiden. Op haast alle foto’s van wolven in
de trainingdata was sneeuw te zien. Uiteindelijk ontdekte het algoritme
niet de uiterlijke verschillen tussen de twee dieren, maar de aanwezigheid
van sneeuw. Echt begrijpen doen de algoritmes dus nog niet. Waarom classificeerde de Uber de voetganger in luttele seconden als voertuig, fietser en
onbekend object? Dat is na afloop moeilijk te zeggen. Het is waarschijnlijk de
reden waarom (hopelijk) niemand Google Translate gebruikt om een volledige
sollicitatiebrief te vertalen en te versturen. Je snapt niet wat het systeem
doet en je kunt de uiteindelijk kwaliteit van je vertaling zonder tolk niet verifiëren. Als gebruiker moet je het maar geloven die goocheltruc, en hopen dat
het goed genoeg is.
Een miskwalificatie ‘husky-wolf’ maakt niet uit. ‘Delinquent-brave inwoner’ ligt al een stuk gevoeliger. En het helpt niet dat die ‘black box’ werkt
op basis van eerder gepresenteerde data die onvolledig of bevooroordeeld
kunnen zijn. Daardoor kan het verleden onterecht het heden gaan bepalen.
Dat blijkt uit het functioneren van het COMPAS-algoritme van het bedrijf
Equivant. COMPAS zou een snelle, goedkope en objectieve manier bieden om
te voorspellen of veroordeelden in de toekomst vaker de fout in zullen gaan.
Na analyse van het Darthmouth College bleek de KI echter niet beter te wer-

ken dan een groep vrijwilligers. Het systeem discrimineerde
bovendien op oneerlijke wijze op etniciteit, waarin het zwarte
mannen benadeelde ten opzichte van witte mannen.
Jaap van den Herik, hoogleraar computerwetenschappen
en recht aan de universiteit Leiden, heeft onderzoek gedaan
naar de validiteit van dit soort digitale rechters. In 2015
demonstreerde hij dat algoritmes in het domein van incassoprocedures, even sterke, of zelfs betere beslissingen dan
menselijke rechters namen. Hij beaamt dat er vooroordelen
rondzingen, maar ziet desalniettemin een toekomst waarin
algoritmes juristen kunnen vervangen. ‘Het juridisch systeem is vergelijkbaar met AlphaGo Zero: het vormt zich rond
casussen, met menselijke rechters die net als grootmeesters
ook fouten hebben gemaakt. Als we alleen de goede intuïtie
programmeren, zouden algoritmes op den duur ook betere
ethische beslissingen kunnen maken.’ Op basis van unsupervised learning superieure intuïtie ontwikkelen klinkt verleidelijk, maar zal nog even op zich moeten laten wachten. Van den
Herik voorspelt dat robotrechters die juristen vervangen pas
rond 2080 arriveren. “De leermechanismes zijn er nog niet.”
Mogelijk schuldig
Maar data, gelabeld of niet, moeten ergens vandaan
komen. Wanneer de overheid KI net zoals bedrijven dat doen
wil inzetten, zal zij persoonlijke data van inwoners moeten
gebruiken. Overheid en inwoner hebben echter een andere
relatie dan bedrijf en consument. Dat eerste is vaak geen vrije
keuze. Ageren tegen een beslissing van de Belastingdienst
zal een stuk moeilijker zijn wanneer de beslissing door een
niet-transparant algoritme is genomen. Onderzoekers van de
Universiteit Utrecht stellen dan ook in een onderzoeksrapport
voor BZK dat verdere ontwikkeling van big data en kunstmatige intelligentie de Nederlandse grondrechten vergaand kan
aantasten.
Remco Boersma, werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, biedt een ontnuchterende blik. “We praten
veel over kansen en risico’s, maar zodra we doorpraten heeft
iedereen het met name over de risico’s”, vertelt hij. Ongewilde (etnische) profilering, vooroordelen, slechte datakwaliteit, onnavolgbaarheid en weinig transparantie – ze passeren
inderdaad vaak de revue. “De kansen en mogelijkheden zijn
blijkbaar minder interessant voor discussie”, stelt hij, “terwijl
daar voor de samenleving veel te halen valt. Neem de zaak
Tristan van der Vlist. Iedereen begrijpt dan ineens dat dataanalyse nodig is om dit soort drama’s te voorkomen. Vervelend
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als iemand geen wapenvergunning krijgt terwijl hij hem wel
zou mogen krijgen, maar de risico’s zijn omgekeerd groter.
Bovendien kun je tegen zo’n besluit bezwaar maken.” Volledig
autonome systemen, zonder menselijke tussenkomst en waar
bezwaar maken niet goed mogelijk is omdat de totstandkoming van het besluit niet transparant is, vindt Boersma dan
ook een slecht idee: “De uitlegbaarheid en controleerbaarheid
mogen nooit uit de formule verdwijnen.”
Niet transparante risicoprofilering en big data-analyse
kunnen het bijeffect hebben dat inwoners zich altijd ‘verdacht’
voelen. Een groep belangenbehartigers heeft om die reden
de staat gedagvaard om het gebruik van het Systeem RisicoIndicatie (SyRI). Volgens hen wegen hier de risico’s zwaarder
dan de kansen. SyRi is een algoritme dat zeventien verschillende typen persoonsgegevens gebruikt om te voorspellen waar
mogelijk sprake is van belasting-, uitkerings- of toeslagenfraude. In dit geval geen classificatie van hond of kat, maar goede
burger of slechte burger. De overheid wil vooralsnog geen inzage geven in de werkwijze of successen van de algoritme, terwijl
inwoners wel op een speciale ‘mogelijk schuldig’-lijst kunnen
belanden zonder dat ze daar weet van hebben. Bezwaar maken
wordt daardoor een moeilijk verhaal.
Kunstmatige intelligentie en zelflerende algoritmes: net als
elke andere technologie blijken ze een tweesnijdend zwaard.
De beslissingen van zelflerende algoritmes zijn in veel domeinen snel, accuraat en objectief, maar kunnen ook grove fouten
bevatten, vooroordelen propageren en wantrouwen creëren.
Het meer data = beter-principe heeft in zakelijke contexten
weliswaar veel successen opgeleverd, voor de overheid gaat
het privacytechnisch een lastige zaak worden. Aan ons de
burgers om te identificeren waar zelflerende algoritmes en KI
onze samenleving écht slimmer en efficiënter maken. Transparantie en inspraak moeten in de verdere ontwikkeling daarom
centraal staan, zodat partijen begrijpen wat computer says
yes werkelijk betekent. Gelukkig kunnen sommige KI’s, zoals
Google’s DeepMind, al net als mensen uitleggen waarom ze tot
een beslissing zijn gekomen. Een wenselijke richting, want als
de boel niet transparanter wordt, fietst straks de samenleving
met blind vertrouwen en iPhone in de hand de donkerte van de
Piet Heintunnel tegemoet.
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Zelfs het bedrijfsleven wil het

‘Kunstmatige
intelligentie
Jazeker, het is
belangrijk om de
ethische kanten van de
inzet van kunstmatige
intelligentie te
agenderen, maar D66Europarlementarier
Marietje Schaake vindt
dat niet genoeg. Ze
vindt het tijd voor een
in de wet verankerd
stelsel van regels en
afspraken over het
gebruik ervan. “De
transparantie van
algoritmes moet je
kunnen afdwingen.”
Door Bas Linders
Beeld Bram Belloni
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Is de politiek slim genoeg om te kunnen omgaan met kunstmatige
intelligentie?
“Er werd al enorm geworsteld met de impact van de technologische mogelijkheden die maar voorthollen, terwijl democratische besluitvormingsprocessen dat niet kunnen bijhouden. De opkomst van het gebruik van kunstmatige intelligentie heeft die worsteling nog groter gemaakt. Maar ik zie ook de
erkenning in de politiek dat technologie alles raakt. Ik zie een omslag van het
behandelen van technologie als een apart thema naar een aanpak waarbij de
invloed ervan op alles om ons heen als uitgangspunt wordt genomen.”
Moeten we alles wat je met behulp van kunstmatige intelligentie kunt doen
ook daadwerkelijk doen?
“In de VS zeggen ze: laat de markt maar zijn gang gaan en laat bedrijven
maar vooruithollen. In China zien ze zaken al snel door de controle-lens en
mede daarom heeft die staat besloten om massaal te gaan investeren in deze
technologie. Ze zien daarin ook een kans om voorsprong te verwerven op de
rest van de wereld. In Europa zijn we voorzichtiger. Daar gaan we niet zomaar
van alles doen en proberen we zaken te toetsen aan ons normenkader. Dat
laatste vind ik een goede richting, maar die heeft alleen kans van slagen als
dat samengaat met het ontwikkelen van het nodige economische gewicht.
Anders speel je niet mee in dat krachtenveld en kun je niet de norm zetten
voor de rest van de wereld.”
Kan de Europese Unie die rol eigenlijk wel spelen?
De Brexit helpt natuurlijk niet, want daardoor verliezen we als EU kennis
op het punt van de kunstmatige intelligentie die nu nog binnen de Europese economische ruimte zit. Daarnaast zie je dat in Frankrijk – waar heel
veel kennis zit - en helaas ook in Nederland veel onderzoekers weggeplukt
worden door Amerikaanse bedrijven, omdat wij in Europa niet altijd snel de
slag weten te maken tussen kennis en ondernemerschap. Het blijkt nog te
moeilijk om goede ideeën als product in de Europese markt te zetten. Mensen
gaan dan hun geluk beproeven in de VS. Als gevolg daarvan is het lastig om
als Europa voldoende economische massa te ontwikkelen op het punt van
kunstmatige intelligentie. En dat heeft dan weer een negatieve invloed op de
kansen om het gebruik ervan in te kaderen in goede Europese wet- en regelgeving die ook weer zijn uitstraling kan krijgen naar de rest van de wereld.

hoort in de wet’
Waarom moet het maken van regels voor het gebruik van
algoritmes niet aan de markt worden overgelaten?
“Ik was geschokt toen ik rondom een van de massaschietpartijen op een middelbare school in Amerika ging
zoeken naar de verklaringen van de studenten die in actie
waren gekomen tegen de wapenlobby. Ik wilde het filmpje
van een van die meisjes graag bekijken op YouTube, dus ik
toetste de naam van die school in en die van de schietpartij. Ik kreeg als eerste hit een filmpje waarin werd
gesuggereerd dat al deze kinderen acteurs zijn en alles
bij elkaar liegen. Dat was nota bene net nadat YouTube
had gezegd dat het al een stuk beter was gesteld met hun
algoritmes. Dat dat mogelijk is heeft natuurlijk invloed
op onze samenleving en op de kwaliteit van de informatie
die mensen krijgen. Als Facebook ervoor kiest om geen
vrouwen meer te laten zien die borstvoeding geven, wordt
dat vanzelf – sluipend - de wereldwijde norm. Die beloftes
van ze om hun algoritmes aan te passen hebben natuurlijk geen waarde als je geen idee hebt wát ze dan veranderen en op grond waarvan. Daar is nu geen toezicht op.
Of het erger wordt of beter, geen hond die het weet. Er is
een wereld te winnen met meer transparantie. Vooral nu
er een wake-upcall is geweest door Cambridge Analytica,
door manipulatie van de Russen en Iraniërs op de sociale media, door de Chinezen die hun burgers met behulp
van algoritmes bespioneren en door de aandacht die er is
gekomen voor de integriteit van verkiezingen. We hebben
nu een moment dat het probleem duidelijk is geworden en
dat er dus naar oplossingen gezocht kan worden.”
Hoe moet Europa dat aanpakken?
“Er is een paar maanden geleden een Europese
kunstmatige-intelligentiestrategie gepresenteerd met
daarbij 2.5 miljard euro aan investeringsmiddelen. Dat
is een mooi begin, maar natuurlijk niet genoeg. Het is
voor Europa het beste om de verbinding te zoeken met
de bestaande industriële activiteiten, zoals de automo-
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Luisteren,
innoveren
en leveren
Samen met energieleverancier Eneco verduurzamen
we de Rotterdamse warmtevoorziening door middel
van blockchain. Ook dat is digitaliseren – onze kracht.

bielindustrie, en die slimmer te maken door de koppeling met
kunstmatige intelligentie. Dat kun je ook met andere sterke
Europese sectoren doen, zoals de medische technologie. Maar
dan ook altijd met een goed oog voor de ethische vragen die
zich daarbij voordoen. Maar je moet oppassen dat het dan niet
bij die ethische afwegingen blijft steken en je de uitwerking
overlaat aan technologiebedrijven. En dat is nu wel de trend.
De rechtsstaat moet vooropstaan en niet het verdienmodel. Je
moet ook zaken kunnen afdwingen en dat kan alleen als je een
stelsel van regels en afspraken verankert in de wet. De EU is
het enige logische niveau om dat te organiseren.”
Wat zou Europa dan concreet kunnen of moeten doen?
“Ik heb het daar met EU-commissaris Margrethe Vestager
over gehad en die ziet dit ook als een issue. Bij de Eurocommissaris voor Mededinging zit veel macht om vertrouwelijke informatie bij bedrijven op te vragen en heel erg in gedetailleerde
bedrijfsmodellen te kijken. Zo kun je nagaan of bedrijven zich
wel of niet aan de mededingingsregels houden. Dat instru-

Bedrijven zitten toch niet te springen om ingewikkelde Europese regelgeving?
“Ik zie ook, en dat gebeurt bij geen enkel ander thema,
dat het Europese bedrijfsleven regelgeving wil. Dat heb ik echt
nog nooit meegemaakt. Nu zeggen ondernemers, experts en
bedrijven op bijeenkomsten over kunstmatige intelligentie
allemaal: er is regelgeving nodig! En dat terwijl de Facebooks
van deze wereld, de grote technologiebedrijven, altijd alles
doen om regelgeving tegen te houden. Dus ik denk ook dat
bedrijven zich steeds ongemakkelijker voelen over hun verantwoordelijkheid voor het steeds maar verder doorontwikkelen
van kunstmatige intelligentie, omdat ze ook bang zijn dat ze
een doos van Pandora opentrekken en niet precies weten wat
daar uitkomt. Dat is een verantwoordelijkheid die ze nu willen
delen. Of ze willen zich indekken, dat kan ook. Maar het is voor
de overheid een kans voor regelgeving.”
De onlinewereld wil zelf toch het liefst regelvrij blijven?
“Onze liberale democratie en de vrijheden die we hier heb-

De rechtsstaat moet vooropstaan
en niet het verdienmodel

Luisteren, innoveren, leveren. Zo voorzien we onze opdrachtgevers eﬀectief
van een moderne, datagedreven en veilige bedrijfsvoering – en daarmee van
een duurzame digitale toekomst. Luisteren om klant- en marktinzichten op te
doen. Resultaatgericht innoveren door in co-creatie slimme oplossingen en
onderscheidende dienstenconcepten te ontwikkelen. En leveren zoals van ons
verwacht mag worden: end-to-end, de best passende adviezen en producten,
met maximale waarde voor opdrachtgevers, hun klanten en burgers. CGI, al
ruim 40 jaar digitaal leiderschap.

mentarium kun je ook op een andere manier inzetten voor het
toetsen van de algoritmes die ze gebruiken, bijvoorbeeld op
rechtstatelijke uitgangspunten als het verbod op discriminatie, het onderscheid maken op basis van ras, religie, seksuele
geaardheid, het recht op gelijke behandeling, enzovoort. Door
een aanpassing van de e-commercewetgeving kan de EU internetbedrijven wat mij betreft via deze lijn ook gaan dwingen om
bots te identificeren en zo bijdragen aan het ontmaskeren van
geautomatiseerde meningen. Daarnaast vind ik dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming mogelijkheden biedt om
toezichthouders en de Autoriteit Consument en Markt actiever
te laten worden op het gebruik van gevoelige data zoals partijvoorkeur of etnische data om gerichte advertenties te tonen.
Dat kan een manier zijn om desinformatie en nepnieuws te
bestrijden, maar dan moeten ze daar wel de middelen en de
juridische mogelijkheden voor krijgen.”

cginederland.nl
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ben zijn geen vanzelfsprekendheden; ze zijn verbonden met
de rechtstaat en de bescherming van het individu tegen de
staat. De rechtsstaat moet ook online betekenis hebben en
daar vecht ik voor. Wij hebben altijd gekozen voor op regels
gebaseerde systemen. We hebben in de Geneefse Conventie
zelfs afspraken gemaakt over gedragsregels in tijden van oorlog. Universele mensenrechten zijn een stelsel van rechten en
regels, de internationale handel is gebaseerd op een framework
van rechten en regels. Door na te laten om dat ook voor het
online domein te regelen, hebben we veel te veel ruimte gegeven aan private partijen en autoritaire regimes. Bij het gebrek
aan normen gaan zij dan bepalen wat wel en niet geoorloofd is.
Dat moeten we niet willen en dat kunnen we ook wel degelijk
corrigeren. De rechtsstatelijkheid van de onlinewereld is een
van de belangrijkste thema’s van deze tijd.”
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Samen veilig
verbonden

morgana

E n g e l h a r d

Data morgana
D

oor de Algemene Verordening
Gegevensbescherming merken
we weer eens hoe tijd- en plaatsgebonden
opvattingen over privacy zijn. In onze tijd
wordt dit concept gerekt en gekneed door
alle technische mogelijkheden. De AVG
illustreert dat op twee manieren. Ten eerste
door de onrust en het gemopper bij de
invoering. Alsof niets meer mag en privacybescherming vooral een hindermacht is.
Vaak gaat dat echter over zaken die we nog
maar tien, vijftien jaar kennen, maar die we
nu al als vanzelfsprekend recht zijn gaan
beschouwen. Zoals alle apps die we gebruiken om te communiceren, te navigeren, te
kopen en ons te vermaken.
Ten tweede is de AVG zelf er een uiting
van dat onze opvatting over privacy zich
ontwikkelt. De Europese naam, Dataprotectie, geeft dat nog duidelijker aan.
Wie had er twintig jaar geleden van data
gehoord? Nu zien we overal data. Dat ze
overal gecreëerd, gedeeld en gecombineerd
worden. Dat we met al onze selftrackers en
sensoren zelf gedataficeerd worden. En dat
de zeggenschap over al die data onpeilbare
commerciële, politieke en bestuurlijke
macht creëert. De Dataprotectiewetgeving
is het gevolg van dat toegenomen bewustzijn. Het is een poging ons eigenaarschap,
onze data-autonomie te herstellen en een
tegenmacht te creëren. Daar moeten we de
EU dankbaar voor zijn, want dat kan alleen
in internationaal verband!

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

Marens Engelhard
Algemeen rijksarchivaris

Maar natuurlijk heeft het zijn keerzijdes, ook in mijn vakgebied. Onderzoekers
in archieven worden geconfronteerd met
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de AVG. De afgelopen jaren zijn talloze collecties gedigitaliseerd en online gekomen.
Vooral genealogen zijn eraan gewend
geraakt wereldwijd gigantische databases met familiegegevens te raadplegen.
Archieven in Nederland hebben enorm
geïnvesteerd in online toegankelijke collecties, bijvoorbeeld door digitalisering van
gezinskaarten uit het oude bevolkingsregister. Door de AVG komen we erachter dat
deze kaarten helemaal niet online hadden
gemogen. Onder andere omdat ze gegevens
bevatten over derden en over godsdienst.
Dat mocht al niet van de voorganger, de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp),
maar het echte besef dringt nu pas door.
Interessant is dat gegevens wel in het
archief zelf, maar niet online beschikbaar
mogen zijn. Online zijn ze namelijk direct
tot in het oneindige te kopiëren en te
linken.
Technologie beïnvloedt de aard en
beleving van privacy. De schending van
privacy online kan nu eenmaal massaal en
onomkeerbaar zijn. Zo zullen we zeker nog
meer consequenties tegenkomen van een
veranderend besef van privacy. Daar zullen
weer andere oplossingen voor moeten worden gevonden die de verworvenheden van
de technologie behouden, maar de risico’s
beperken. Het is aan ons daar slim mee om
te gaan. Uiteindelijk is data-autonomie het
waard heroverd en verdedigd te worden.
Zodat iedereen zeggenschap heeft over zijn
eigen data. Niet alleen door wetten, maar
ook door het ontwerp van systemen en
waarborgen. Als dat lukt is data-autonomie
geen data morgana.
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Reclamezuil
telt mee

uitkomsten enquete iBestuur

Ethische dilemma’s en technologie

Mogen verb

e

orgen camer
a’s in reclam
ezuilen regi
streren hoe
je naar de ad
lang
vertentie ki
jkt?

Overheidsregistrati

Technologische
ontwikkeling en
ethische vraagstukken:
ze horen bij elkaar.
We vroegen in een
enquête waar u de
grens trekt. Enkele
uitkomsten. De gehele
enquête met alle
uitkomsten vindt u
op ibestuur.nl . Neem
de kortste weg naar
het artikel en scan de
QR-code.

Overheidsbesluit
gebaseerd op foute
registratie
Negen op de
tien respondenten
accepteert niet dat
een overheidsbesluit
(bijvoorbeeld over
een uitkering of een
vergunning) gebaseerd
is op een foutieve
overheidsregistratie.

Ook de vraag of mensen de zorg
van hun hulpbehoevende ouder toevertrouwen aan een zorgrobot leverde
niet al te veel verschil tussen voors en
tegens op.

4 %Robotzorgen
orbeeld over uitrheidsbesluit (bijvo
Accepteer je een ove
op een foutieve
is
erd
g) dat gebase
kering of vergunnin
e?
overheidsregistrati

Ja 4 %

|

Eenzelfde verschil in voors en
tegens treffen we aan bij de uitkomst op de vraag of het acceptabel is dat veiligheidsdiensten
kwestbaarheden in software die
zij gebruiken in het kader van hun
hackbevoegdheid bewust
niet melden aan ontwikkelaars (waardoor ook criminelen
hun slag kunnen
slaan).

Nee 94 %

Is je gezicht publieke
informatie
Bepaalde categorieën van informatie,
waaronder uw naam,
profielfoto, vriendenlijst,
fan pages, geslacht,
locatie en netwerk waartoe u behoort worden door Facebook beschouwd
als publiekelijk beschikbare informatie, en vallen daardoor niet onder uw
privacysettings.

Ja 25 %

|

Nee 74 %

Mogen veiligheidsdiensten kwetsbaarheden in software achterhouden?

Ja 11 %
Je ouders, niet meer goed ter
been, hebben een zorgrobo
t. De was,
het stofzuigen, een peulensc
hil voor de robot. Onlangs heef
t de
robot een update gekregen
met AI software voor het herk
ennen
van vaker voorkomende nood
situaties als mogelijk hartfalen
.

|

Nee 85 %

Killer robots

Vertrouw je de zorg van jouw

hulpbehoevende ouder toe
aan een
zorgrobot?

Ja 42 %

|

Nee 57 %

Accepteer je dat Facebook jouw gezicht beschouwt als publieke informatie?
der

Ja 2 %

|

Nee 98 %

Slimme zorg
Minder uitgesproken was de uitkomst op de vraag of mensen vertrouwen op een slimme pleister die continu de vitale lichaamsfuncties kan
meten.
Vertrouw je op een slimme pleister?

Ja 45 %
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pens inzet die zon
ord als Defensie wa
Vind je het verantwo
len selecteren?
doe
n
hu
st
kom
sen
menselijke tus

|

Nee 55 %

Killer robots en criminaliteit
Groot verschil was er wel op de
vraag of het verantwoord is als het
ministerie van Defensie wapens inzet
die zonder menselijke tussenkomst
hun doelen selecteren. Bijna negen op
de tien ondervraagden vindt dat niet
verantwoord
.
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Ja 12 %

|

Nee 87 %
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Minis ter ie v an Jus titie en Veiligheid

Open Data

Een mix van
altruïsme en eigenbelang

Sander Zwienink, afdelingshoofd Beleid, Kennis en Innovatie bij
de Directie Informatisering en Inkoop (DI&I) van het ministerie van Justitie en Veiligheid: “We zijn nu aan het kijken hoe we
open data kunnen verankeren, zodat het een vanzelfsprekendheid wordt en blijft voor onze organisaties.”
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S

ander Zwienink is afdelingshoofd Beleid, Kennis en
Innovatie bij de Directie Informatisering en Inkoop
(DI&I) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. “Wij zijn
net verantwoordelijk geworden voor databeleid, dus we hebben nog een hoop te doen”, zegt hij. Ook is Zwienink programmamanager Data. “Het programma Open Data valt daaronder.
Vanaf dit jaar is besloten een aantal projecten op het gebied
van data te bundelen. Zo is het programma Data ontstaan.”
Wouter Dronkers werkt bij het directoraat-generaal Migratie
als projectleider Analyseproeftuin Migratieketen. “Mijn team
zorgt ervoor dat de politiek wordt gevoed met de juiste data, en
dat we kunnen controleren of het beleid en de ketenpartners
doen wat ze moeten doen. Ook analyseren we de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen met behulp van data. Mijn
betrokkenheid bij het programma Open Data is dat we vanuit de
DG Migratie, samen met onze partners, zoals IND, dienst Terugkeer en Vertrek en COA, heel veel data op data.overheid.nl zetten. Dat gebeurt vanuit mijn team voor de hele migratieketen.”

Beeld: De Beeldredaktie

De ‘zaak Lili en Howick’ zorgde
voor enorme reuring in het land.
En dat heeft de data-afdeling
van het DG Migratie geweten. De
drukte daar was uitzonderlijk,
want normaal gesproken vindt
de pers veel antwoorden op de
opendatawebsite van de overheid,
waar iedereen terecht kan voor
informatie over de migratieketen.
Het lichtende voorbeeld voor het
hele ministerie. ‘Er zit natuurlijk
een heel mooi maatschappelijk
ideaal achter ons programma
Open Data.’

Wouter Dronkers, projectleider Analyseproeftuin Migratieketen
bij het directoraat-generaal Migratie: “Mijn team zorgt ervoor
dat de politiek wordt gevoed met de juiste data.”

DG Migratie is hiermee een voorloper op het gebied van
open data. Zwienink: “Wij zouden het heel mooi vinden als alle
collega’s binnen JenV zover waren op dat terrein als zij.”
Volgens Dronkers wordt die drang om voorop te lopen
gevoed door een combinatie van eigenbelang en altruïsme.
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“Er zit natuurlijk een heel mooi maatschappelijk ideaal achter
Open Data. Dat heeft te maken met transparantie en verantwoording afleggen over de publieke taak. Het heeft ook te
maken met het idee dat data waardevol zijn en dat de samenleving die zelf ten nutte kan maken. Dat is een mooie, altruïstische gedachte. Maar binnen mijn team krijgen wij ook heel veel
persvragen.”
Daags voordat dit interview plaatsvindt, is bekend geworden dat de kinderen Lili en Howick niet hoeven terug te keren
naar hun geboorteland Armenië, maar asiel krijgen in Nederland. Dat zorgde binnen de persafdeling van Migratie binnen
enkele dagen voor tientallen informatieaanvragen van journalisten. “Dat is nu even een piek, maar normaliter weten we heel
goed de pers te helpen via open data. Zo hoeven we niet elke
vraag stuk voor stuk te beantwoorden, maar kunnen journalisten op een voor hun gelegen moment hun antwoorden van de
opendatawebsite halen”, zegt Dronkers.
Discussies over migratie gaan heel vaak over aantallen. Hoeveel kinderen zitten in hetzelfde schuitje als Lili en
Howick? Om welke nationaliteiten gaat het? Zulke informatievragen gaan over emoties, maar de aantallen zijn daarbij heel
relevant. Toen Dronkers drie jaar geleden zijn werk begon bij
DG Migratie, verwerkte zijn team zo’n drie tot vijf vragen per
dag. Met het beantwoorden daarvan kon hij een klein team
goed aan de gang houden. “We krijgen inmiddels nog slechts
een derde van dat aantal vragen: zo’n kleine drie per week.
De open data voorzien de pers van de juiste gegevens, op een
efficiënte en klantvriendelijke manier. Die afname maakt voor
ons tijd vrij om analyses te maken van maatschappelijke opgaven, in plaats van achter de waan van de dag aan te hollen. Dat
maakt ons werk veel leuker en interessanter. Want vaak zijn
persvragen redelijk eenvoudig. Hoeveel Syriërs hebben asiel
aangevraagd in Nederland; dat vergt geen zware statistische
analyses. Het kost wel veel werk om uit te zoeken, maar het
is ook saai. De combinatie tussen altruïsme en eigenbelang is
heel krachtig.”
Normaal
Het programma Open Data wordt eind van dit jaar, mogelijk
begin volgend jaar afgesloten, schat Zwienink in. “We zijn nu
aan het kijken hoe we open data kunnen verankeren, zodat
het een vanzelfsprekendheid wordt en blijft voor onze organisaties. In het programma Data zijn we druk bezig dat op te
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tuigen. De ene partij heeft daarbij wat meer hulp nodig dan de
andere. De ene doet alleen wat strikt noodzakelijk is, ziet het
belang van open data mogelijk minder, en andere organisaties
publiceren meer en zetten zich daar graag voor in.”
Het team van Wouter Dronkers blijft binnen DG Migratie
doorgaan met het publiceren van zoveel mogelijk nieuwe open
data sets. “Het einde van dit project betekent zeker niet het
einde van onze inspanningen op het gebied van open data,
integendeel!”
Waarom sommige onderdelen van de JenV-organisatie
minder het (eigen)belang voelen en dus minder data publiceren, kan Zwienink niet beantwoorden. “Dat zouden we aan
de onderdelen moeten vragen. DG Migratie, de politie en CJIB
lopen voorop. Voor andere partijen zal het wat langer duren,
maar het gaat zeker gebeuren over de hele linie. Ik hoop dat
open data over twee, drie jaar gewoon vanzelfsprekend is. Dat
het voor elke beleids-DG en voor elke uitvoerder onderdeel van
z’n normale takenpakket is.”
“Bij onderdelen van de organisatie waar aantallen belangrijker zijn, zal de data warehousing ook een meer prominente
plek hebben in de organisatie”, vult Dronkers aan. “Dan is het
makkelijker om de stap te maken naar open data.”
Bundeling
Tijdens de loop van het programma Open Data is duidelijk
geworden dat JenV al veel informatie ontsluit, bijvoorbeeld
via het CBS. Dat wordt niet specifiek ‘open data’ genoemd,
maar wie wil weten hoeveel strafzaken er in Nederland worden
afgehandeld, kan terecht op Statline, of Eurostat, het Europese
equivalent.
Voor het programma Data droomt Zwienink over mogelijkheden om zulke datastromen overzichtelijk te bundelen. “Je
ziet nu wat staan bij CBS, bij data.overheid.nl, rijksoverheid.
nl en de strafrechtmonitor. Ik ben op zoek naar een manier om
niet allerlei informatie dubbel te publiceren. Op verschillende
plekken en met verschillende frequenties zien we data vanuit
JenV, allemaal op nét weer verschillende manieren. Als we dat
bij elkaar kunnen brengen, bedienen we niet alleen datajournalisten, maar ook klassieke journalisten en gewone burgers.
Door grafiekjes, met de mogelijkheid om verder de diepte in te
gaan voor wie dat wil.”
Ook Dronkers is enthousiast over het plan van bundeling.

Programma Data
In het programma Data staat informatie centraal. JenV
investeert hiermee in uitwisselbaarheid en bevordert
openheid en transparantie. Dit ondersteunt de primaire
dienstverlening van JenV.
In dit nieuwe programma is een aantal bestaande projecten opgenomen, zoals:
• het vormgeven van big data analytics binnen JenV. De
experimenten in Living
Labs gaan door en worden bij positief resultaat overgebracht naar de lijn;
• het onverminderd stimuleren van het ontsluiten van
open data;
• het concept van de informatierotonde wordt gekoppeld aan actuele casuïstiek binnen het JenV-domein;
• het opleveren van gestandaardiseerde
referentiegegevens;
• de introductie van een Chief Data Officer;
• onverminderde ondersteuning bij de implementatie
van de AVG en de Richtlijn opsporing en vervolging.

“Wij brengen ook voor de leek goed begrijpelijke factsheets,
met grafiekjes en pie charts. Dat zijn allemaal producten die
los van elkaar staan. Als leek moet je daar best een beetje naar
zoeken. Een publieksvriendelijk, toegankelijk portaal waar
alles bij elkaar wordt gebracht, zou een toegevoegde waarde
hebben.”
Zwienink noemt de Bosatlas van de Veiligheid, gepubliceerd
in 2017, die in tien hoofdstukken de essentie van alles wat in
Nederland speelt rond het thema veiligheid laat zien, aan de
hand van luchtfoto’s, kaarten en infographics. Aan de orde
komen persoonlijke veiligheid, waterveiligheid, cybercriminaliteit en internationaal terrorisme. De atlas is bestemd voor een
breed publiek en verkrijgbaar bij de boekhandel.
“Ik vraag me dan af: kunnen we onze datasets ook in zo’n
aantrekkelijke vorm digitaal aanbieden? Dat zou veel voordelen
geven en zou de toegankelijkheid van onze informatie aanzienlijk vergroten.”
Chief Data Officer
Een ander plan voor het programma Data is de vorming van
een gemeenschappelijk JenV datalab. De CIO-raad heeft al eens
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de wens uitgesproken dit te willen doen. “De vraag is nu: hoe
doen we dat en met wie? JenV is een ingewikkelde organisatie met veel partijen. Het NFI en CJIB hebben elk al een eigen
datalab en op meer plekken zijn er datalabs in wording. Gaat
het ons verder helpen als we krachten bundelen en zo ja: hoe
helpt ons dat? Mogelijk door kennisbundeling, of doordat
bepaalde investeringen niet telkens opnieuw hoeven worden
gedaan”, zegt Zwienink. “Mij is gevraagd te onderzoeken of
een gezamenlijk lab de deelorganisaties toegevoegde waarde
biedt.”
Ook denkt Zwienink na over de mogelijke aanstelling van
een departementale Chief Data Officer. Deze rol zou toezien
toe op het bevorderen van de gegevenskwaliteit, standaardisatie en hergebruik van data. Ook is het voornemen een toetsingscommissie in te stellen voor checks and balances bij het
gebruik van data. “We gaan onderzoeken wat de meerwaarde
van zo iemand is, boven wat organisaties zelf allemaal al hebben. Kan zo iemand organisaties helpen door overkoepelend te
faciliteren?”
Een overkoepelende visie zou zaken kunnen stroomlijnen,
die dat nu nog onvoldoende zijn. Zoals referentiegegevens,
een gortdroge maar heel noodzakelijke materie die zorgt
voor databestanden die goed te koppelen zijn. “Binnen de
ene keten spreken we over ‘Nederland’, en in de andere over
‘0031’”, zegt Zwienink. “Om zulke basale gegevens gaat het”,
vult Dronkers aan. “Een land als Afghanistan, hoe noem je dat?
Zeg je: Republiek Afghanistan, schrijf je het met of zonder
h? Of het gebruik van diakrieten, die letters met een schriftteken boven, onder of door de letter ter aanduiding van de
uitspraak. Als de ene organisatie die op een andere manier
gebruikt dan de andere, kunnen systemen niet meer met
elkaar praten.”
Om onnodige verwarring te voorkomen, overweegt DG
Migratie in 2019 een gegevenswoordenboek beschikbaar te
stellen als open data, een soort dikke Van Dale van de migratieketen. Zo kan iedereen opzoeken wat een bepaalde term of
afkorting precies betekent. Dat vergroot de bruikbaarheid van
de datasets, voor de hele maatschappij.
Dat is de opdracht waar het programma Data mede voor
staat. Van buiten naar binnen denken. Hoe bedienen we de
maatschappij het best, met hulp van open data. Zwienink:
“Het gaat niet om wat wij willen met data, maar om wat de
maatschappij wil en wat voor burgers relevant is.”
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AI is net een
Slimme analyse en veel
data in combinatie met
leervermogen zouden
een groot gevaar zijn.
Dat idee domineert
als we het hebben
over kunstmatige
intelligentie (AI).
Maar is het werkelijke
gevaar niet dat wij ons
afhankelijk maken van
systemen? Dat gevaar
kunnen we neutraliseren
als we ervoor zorgen dat
mens en machine elkaar
aanvullen.

Door Arjan Widlak
Beeld Dreamstime
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bureaucratie

J

e hoeft maar aan een bureaucratie te denken om te weten dat veel
intelligentie en veel gegevens niet altijd leiden tot snuggere uitkomsten. Dat zou met kunstmatige intelligentie ook weleens zo kunnen zijn. In
de kern zijn er twee lastige problemen in de omgang tussen mens en bureaucratie. Eerst het onvermogen van ons mensen om aan te geven wat we willen
en dat te laten toetsen aan de werkelijke uitkomsten. Het tweede probleem
is het onvermogen van de bureaucratie als geheel tot gezond verstand, tot
werkelijk begrip van de situatie.
Laten we eens kijken of hierin een parallel te trekken is met kunstmatige
intelligentie. Kunstmatige intelligentie wordt doorgaans gedefinieerd naar
haar doel: het evenaren van menselijke intelligentie. Voor het beschrijven van
wat kunstmatige intelligentie is of onderzoek hoe kunstmatige intelligentie
de samenleving verandert, is dit niet zo’n handige definitie.
In definities die dichter staan bij wat kunstmatige intelligentie is, komen
twee begrippen steeds terug: het gaat om autonome en zelflerende systemen.
Er zijn in grote lijnen twee soorten systemen die daaraan voldoen. Op de
eerste plaats systemen die met grote hoeveelheden gegevens – ‘big data’ –
worden getraind in het oplossen van specifieke problemen. Anderzijds zijn er
systemen waarin beslisregels zijn opgenomen. Bij de overheid betekent dit
dat wetten zijn omgezet in eenduidige criteria. Die criteria worden toegepast
op gegevens in een registratie. Wie in de registratie voldoet aan de selectiecriteria, krijgt een aanslag voor bijvoorbeeld de wegenbelasting. Zo worden
in Nederland miljoenen besluiten per jaar genomen. De gegevens kun je in dit
geval ‘big data’ noemen, omdat het om grote hoeveelheden gaat. Toch zijn er
belangrijke verschillen. De gegevens zijn gestructureerd door mensen. Het
gaat bijvoorbeeld om adressen of om besluiten die daarna een nieuw leven
beginnen als gegevens voor andere besluiten, zoals de WOZ-waarde van je
huis. Ook leren heeft een ander karakter. De beslissing wordt niet ‘getraind’
met data. Deze vorm van kunstmatige intelligentie is in Nederland volledig
verweven met de bureaucratische organisatie. Dit noemen we daarom automatische netwerkbesluiten.
We hebben weleens de neiging om deze systemen niet meer als kunstmatige intelligentie te benoemen. In het licht van nieuwere technieken als
neurale netwerken lijken het eenvoudige als-dan-regels. Er is in de praktijk
echter niks eenvoudigs aan die als-dan-regels. De hoeveelheid is massief en
niet zomaar te herleiden naar waar ze juridisch vandaan komen. Dat maakt
ze net zo onuitlegbaar als neurale netwerken. De slimheid zit vooral in de
gegevensuitwisseling. Ook die lijkt fundamenteel anders, omdat de data de
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regels niet veranderen, zoals bij neurale netwerken. Maar de Belastingdienst
leert met camera’s boven de weg patronen blootleggen in je rittenadministratie die ze eerst niet zag. In termen van wat leren in de praktijk betekent is het
verschil een stuk minder groot.

Het grootste
gevaar is dat
redelijkheid
afhankelijk
wordt van wat
een systeem
kan

Bureaucratie
En bureaucratie is ook een technologie. Het is een technologie van regels,
die op elkaar moeten aansluiten en elkaar versterken. Dat gebeurt door het
organiseren van werk rond registraties en door het scheppen van rollen. Rollen waaraan mensen identiteit en waarden ontlenen, zoals leraar of politieagent. Als de regels voor het werk en de organisatie goed uitgelijnd zijn,
zullen mensen die verdedigen omdat ze zich identificeren met de belangen
die ermee samenhangen. Er is dan een ambtenaar burgerzaken geschapen,
die zich vanuit z’n rol identificeert met betrouwbaarheid en rechtszekerheid
en het belang van een correcte registratie verdedigt. Als dat lukt, levert dit
een bureaucratische machine, die betrouwbaar en continu taken uitvoert.
Met andere woorden: bureaucratie is een manier om werk te organiseren én
een systeem waarmee we waarden organiseren, zowel voor de mensen die erin
werken als in termen van uitkomsten voor de samenleving.
Waar is nu het gevaar waarvoor wij controle nodig hebben? Is dat gelegen
in superieure intelligentie of juist in simplisme? Over de gevaren van bureaucratie zijn boekenkasten vol geschreven. Daarom heb ik ze in een overzichtelijk tabelletje gezet. (Uit: De Digitale Kooi [8], Widlak & Peeters, Boombestuurskunde, 2018)
Organisatie

Principe

Disfunctie

Centralisatie

Besluitvorming voorbehouden aan
de top

Isolatie: besluitvorming zonder oog
voor de sociale werkelijkheid

Hiërarchie

Verticale ordening van
verantwoordelijkheden

Parafencultuur: verantwoording als
doel op zich

Formalisatie

Werken langs formeel vastgelegde
regels en documentatie

Administratieve regel- en lastendruk: onnodige rompslomp

Standaardisatie

Werken volgens vaste definities en
procedures

Simplificatie: uitzonderingen op
formele regels niet mogelijk

Specialisatie

Werk is verdeeld op basis van
expertise en competenties

Verkokering: geen coördinatie tussen taken en medewerkers

Werk

Principe

Disfunctie

Objectiviteit

Het werk wordt uitgevoerd zonder
aanziens des persoons

Onverschilligheid: werk wordt
ritualistisch en niet responsief
uitgevoerd

Expertise

Selectie en promotie op basis van
expertise

Legalisme: procedures worden
onredelijk precies gevolgd

Wat opvalt in de geschiedenis van de bureaucratische disfuncties, is dat
– anders dan in de discussie over kunstmatige intelligentie – nooit het groeiende vermogen informatie te verwerken in combinatie met leervermogen is
geproblematiseerd. Nooit is gewaarschuwd voor een bureaucratische singulariteit, waarbij de intelligentie van het bureaucratisch systeem oneindig dreigde te worden. Veel vaker is het gebrék aan leervermogen geproblematiseerd,
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al gaat dat meer over wát een bureaucratie leert en of ze ernaar
handelt, dan over het feit dát ze leert. Onze bureaucratie leert
veel en vaak met enorme resultaten.
Maar, zoals gezegd, er zijn twee belangrijke problemen:
ons onvermogen aan te geven wat we willen en te toetsen op
de werkelijke uitkomsten, en het onvermogen van de bureaucratie als geheel om het soort intelligentie te laten zien dat we
‘gezond verstand’ noemen. Dat heeft alles te maken met waarvoor ze is georganiseerd: het verwerken van grote aantallen.
Mensen worden samengevoegd in categorieën, zodat ermee
kan worden gerekend. We organiseren werk rond registraties,
waarin alleen staat wat erin past: een adres of een inkomen.
Dankzij die registraties kunnen we werk overdragen en verdelen over organisaties en afdelingen. Maar het betekent ook dat
een bureaucratie ons ziet met duizend ogen. Ze ziet altijd maar
een facet van ons, een belastingbetaler, een bijstandsgerechtigde of een snelheidsovertreder. Terwijl er in werkelijkheid
één burger is en duizenden bureaucratieën. De individuele
ambtenaar, in principe uitgerust met gezond verstand, is zowel
beperkt in wat hij ziet door de plek waar hij zit en de registratie
waarmee hij kijkt, als beperkt in zijn mogelijkheid tot handelen. Dat is terecht, want met die beperkingen organiseren we
nu juist waarden als integriteit en gelijke behandeling. Maar
omdat dit ook perverse effecten kan hebben, zijn tal van correctiemechanismen ingevoerd waarmee burgers zich kunnen
beschermen tegen onredelijke uitkomsten.
Reality check
Het ontdekken van dit soort onredelijkheid is waarom we
bij Stichting Kafkabrigade samen met betrokken organisaties
kijken naar het probleem van een burger. Het is een reality
check. Om weer even samen de norm vast te stellen: is dit nu
de bedoeling? Of moeten we het werk toch anders organiseren?
Als we kijken naar kunstmatige intelligentie, dan zien we
veel overeenkomsten, zeker als we kijken naar de disfuncties.
ICT heeft in het algemeen veel overeen met de bureaucratische
wijze van organiseren. Het werk (algoritme) is georganiseerd
rond registraties (data). Beide zijn gericht op het verwerken van grote hoeveelheden. Regels worden in de uitvoering
omgezet in expliciete criteria en de kennis om tot een oordeel
te komen wordt beperkt tot wat in data kan worden vastgelegd.
ICT klinkt hipper, maar is bureaucratisch van aard.
De grote beperking van kunstmatige intelligentie is dat
beide soorten (automatische netwerkbeslissingen en neurale
netwerken) niet kunnen reflecteren. Als mens zijn we in staat
om ons perspectief geheel te wijzigen en alle categorieën en
criteria los te laten op basis van een enkel stukje informatie of
een enkele casus. Dit wordt prachtig geïllustreerd in de urban
legend over wat lijkt als de communicatie tussen twee schepen.
Een groot schip van de Amerikaanse marine wil niet van
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koers wijken. Een Europese stem aan de andere kant geeft aan
slechts met twee man en een hond te zijn, maar ook niet te
wijken. Als in de laatste zin blijkt dat de twee mannen en de
hond in een vuurtoren zitten, begrijp je als luisteraar dat alles
anders is. De urban legend is bijna een parabel over de waarde
van flexibiliteit en het perspectief van de ander. Maar dat vermogen om door de ogen van de ander te kijken, het perspectief
van de ander te begrijpen, heeft een kunstmatige intelligentie
niet. Dat is wat een kunstmatige intelligentie fundamenteel
vervreemdend maakt: het onvermogen om redelijk te zijn en
daarnaar te handelen.
Autonoom
Er zijn veel gevaren te benoemen, maar het grootste gevaar
is dat redelijkheid afhankelijk wordt van wat een systeem kan.
Dat gevaar speelt meer bij automatische netwerkbeslissingen
dan bij neurale netwerken. Dat komt omdat we ons redelijk
bewust lijken te zijn dat neurale netwerken fouten maken die
we niet willen accepteren, zeker niet in een overheidscontext,
en omdat we groot belang hechten aan verantwoording.
Automatische netwerkbesluiten daarentegen zijn in Nederland volledig verweven met de bureaucratische organisatie. Ze
zijn eigenlijk de eerste generieke kunstmatige intelligentie. Ze
zijn zeer autonoom; de helft van de besluiten wordt genomen
zonder dat er een mens aan te pas komt. En ze zijn – zeker in
de context van de bureaucratie als geheel – zelflerend. Meer
en meer knopen we ze aan elkaar via gegevensuitwisseling.
Dat maakt het steeds moeilijker om iets te doen zónder dat
systeem of in afwijking daarvan. Het maakt dat ambtenaren
niet alleen beperkt zijn door de bureaucratische organisatie,
maar ook door wat in dit systeem past. Een systeem dat alleen
nog aanpasbaar is door een collectieve inspanning van vele
organisaties.
Het gevaar van kunstmatige intelligentie hier en nu zit niet
in haar superieure intelligentie, maar in haar simplisme. En
in ons eigen simplisme: dat we denken efficiënt en innovatief
bezig te zijn, terwijl we ons afhankelijk maken van onredelijke
systemen.
Controle houden betekent niet dat kunstmatige intelligentie fout is of dat er waarden ingeprogrammeerd moeten
worden. Controle betekent door de hype heen kijken en haar
zien voor wat ze is en wat ze kan. Dat betekent ook zien wat ze
niet kan en zorgen dat mens en machine elkaar kunnen aanvullen. Dat is niet op de eerste plaats een technisch probleem.
De grootste opgave is om het belang te organiseren om dat te
willen zien, te kunnen zien en om daarnaar te handelen.
Arjan Widlak is directeur van Stichting Kafkabrigade. De Kafkabrigade doet casusonderzoek als manier om innovaties te starten
met zicht op reële problemen voor echte mensen.
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Agenda Digitale Overheid

D

e onstuimige digitale ontwikkeling verdeelt de bevolking
in twee kampen. De negativo’s die
vrezen dat de technologie ons
volledig boven het hoofd groeit
en alles opslokt – tot mensenrechten en democratische
waarden aan toe. En aan
de andere kant de positivo’s die menen dat technologische innovatie
het antwoord is op al
onze problemen - van
overbevolking tot en
met klimaatellende.
Maar doemdenker
of onverbeterlijke
optimist, allemaal
verwachten we van
de overheid dat ze
niet met de handen
op de rug toekijkt
hoe techreuzen,
algoritmes en influencers ons leven gaan
domineren. Het is
tijd dat de overheid de
regie pakt. Door de hoeder te zijn die de ontwikkelingen reguleert en het
publieke domein vormgeeft
in de digitale wereld. En tegelijkertijd de gebruiker te zijn die
technologie inzet om zichzelf te
hervormen.

Niet omdat
het kan,
maar omdat
het moet
Het is altijd oppassen voor te grote
woorden, maar deze durven we wel
aan: de digitale transitie is een historische omwenteling. Digitalisering raakt aan alles. Van de manier
waarop we daten, bedrijven inrichten en boeven vangen tot en met de
manier waarop we politiek bedrijven
en besturen. Dat vraagt om een overheid die snapt hoe technologie en
maatschappelijke processen op elkaar
inwerken, en wat voor impact dit heeft
op sociale, economische en politieke
structuren. Een overheid die het stuur
Door Quita Hendrison
Beeld Dreamsitme/bewerking redactie
in handen neemt.
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Die handschoen heeft het huidige
kabinet opgepakt met de deze zomer gepresenteerde Nederlandse Digitaliseringsstrategie,
Nederland Digitaal (zie kader). De strategie is de
routekaart voor de in het regeerakkoord geformuleerde
ambitie: ‘We kunnen digitaal koploper worden van Europa’.
Niet alleen omdat het kan, maar vooral omdat het moet. Zoals
het rapport stelt: ‘Digitalisering verandert onze wereld, maar dat wil
niet zeggen dat wij daar niets over te zeggen hebben. Eerdere technologische transformaties hebben ons geleerd, dat landen die vooroplopen met de
toepassing van nieuwe technologie, ook na de transformatie vooroplopen in
welvaart en het beste om kunnen gaan met risico’s.’
Om te demonstreren dat Nederland Digitaal breed gedragen wordt, was er
een gezamenlijke presentatie door staatssecretaris Mona Keijzer (Economi-
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sche Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en
Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties). Waarmee de digitaliseringsopgave overigens niet alleen op de schouders van dit drietal rust;
met deze strategie wordt dit uitdrukkelijk een opgave voor elk
ministerie. Elk met z’n eigen pakket, en elkaar versterkend en
aanvullend waar nodig en wenselijk. En de centrale overheid
gaat dit niet alleen doen. Het mooie aan digitalisering is dat
het zich niks aantrekt van grenzen tussen overheden, beleidsterreinen, markten of landen. Zonder de samenwerking met
lokale overheden, bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke organisaties en - niet te vergeten – met ons, het volk, gaat
het niet lukken. Een omwenteling van deze omvang zonder
draagvlak drijft ons richting het doemdenkersscenario.
En dan is er nog een tweede balanceeract; die tussen
enerzijds de stabiele betrouwbare overheid zijn en tegelijker-

Veel van wat kan,
gebeurt. Ook bij
de overheid
tijd het lef hebben om de risico’s te nemen die nu eenmaal bij
innovatie horen. Geen geringe opgave en daarom is er binnen
de kabinetsbrede strategie Nederland Digitaal ook een speciale
Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter (ADO) opgesteld. Die
agenda richt zich specifiek op de overheid en het contact met
inwoners en ondernemers. Het kabinet trekt hier de komende
drie jaar 165 miljoen euro voor uit. Dit bedrag staat als Investeringspost Digitale Overheid op de begroting van het ministerie
van BZK.
Dichtst bij
In dit artikel zoomen we in op de lokale overheid; daar
waar overheid en burger het dichtst bij elkaar komen. We
spreken Ingrid Hoogstrate, adjunct-directeur bij VNG Realisatie en programmamanager van de Digitale Agenda 2020 voor
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gemeenten - met een beetje fantasie een voorloper van de
Agenda Digitale Overheid. “Dat zou ik niet direct zo willen stellen. Wel zie ik dat veel van DA 2020 terugkomt in deze agenda. Blijkbaar hadden wij als gemeenten goede ideeën. Maar
belangrijker is dat de ADO een coproductie is van alle relevante
partijen. Kijk, de basis is gelegd met al die programma’s die ons
nu al bijna archaïsch in de oren klinken: NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid), Massaal
Digitaal, DA2020… Daarin ging het vooral over het ‘wat’, over
de middelen. We waren dan bijvoorbeeld zo hard bezig om de
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) op te zetten, dat
het bijna voelde alsof het met de oplevering meteen ook klaar
was. Het middel werd het doel. Dat was een noodzakelijke fase.
Maar nu zijn we zover met de basis dat we echt radicaal vanuit
de klant, zoals dat wordt genoemd, moeten gaan redeneren.”
Om dat waar te maken moet het contact tussen overheid en
inwoners en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker worden ingericht, dicteert NL DIGIbeter.
Slimmer
‘Bij innovatie denken we niet alleen aan nieuwe technieken
maar ook aan een nieuwe manier van werken. Samen met de
markt en de wetenschap, via start-ups én in andere creatieve vormen van samenwerking gaan we oplossingen zoeken’, zegt het
rapport over slim innoveren.
Hoogstrate: “Binnen de gemeentelijke informatievoorziening is het nieuwe informatielandschap Common Ground de
belangrijkste ontwikkeling. Niet eenvoudig en het zal veel tijd
nodig hebben, maar deze nieuwe visie en aanpak maken het
straks eenvoudiger om met elkaar gegevens uit te wisselen. Dat
gaat ons helpen om goede innovatieve ideeën voor dienstverlening sneller uit te voeren. En vooral - onder de noemer Samen
Organiseren - gezamenlijk uit te voeren. Waarbij onder ‘samen’
ook de leveranciers van IT-services vallen; we zijn zelf geen
softwarebouwers. Maar gemeenten moeten wél snappen hoe
het werkt en bij een aanbesteding minimaal in staat zijn om
een project te kunnen beoordelen. Als we iéts geleerd hebben
van de commissie Elias… VNG Realisatie moet zichzelf daarop
verbreden. Gemeenten kijken naar ons voor die kennis; het is
niet genoeg om alleen papier te produceren. We moeten zaken
beproeven en in de geest van NL Digibeter durven experimenteren. Met kleine stappen naar grote doelen.”
‘Wanneer we zeggen dat we burgers en ondernemers centraal
zetten, bedoelen we daarmee nadrukkelijk óók dat iedereen van
onze diensten gebruik moet kunnen maken. De meeste mensen
zijn geholpen met een digitale oplossing die altijd bereikbaar is.’
Iedereen heeft recht op toegang tot digitale informatie en
dienstverlening, stelt de agenda. Toegankelijkheid gaat hand
in hand met autonomie; er moet één digitale plek zijn waar

NL Digitaal
In de strategie Nederland Digitaal zijn 24 ambities met
daaraan gekoppelde acties geformuleerd. Er zijn ambities
gericht op het versnellen van maatschappelijke en economische kansen. Onder meer:
• Digitaalvaardig MKB: het kabinet ondersteunt het MKB
in de transitie naar een digitale economie, onder meer
met het programma ‘Versnelling digitalisering MKB’.
• Slimme en duurzame mobiliteit: Nederland is een
wereldwijde testlocatie voor slimme mobiliteit. Nog dit
jaar komt er een Digitale Transport Strategie.
En er zijn ambities gericht op het versterken van het fundament voor digitalisering. Onder meer:
• Grensverleggend onderzoek en innovatie: wet- en regelgeving mogen geen onnodige beperkingen opleggen
voor innovatie. Er komt een loket voor ondernemers om
belemmeringen voor digitale innovatie in wet- en regelgeving te melden.
• Ander werk, nieuwe vaardigheden en een leven lang
leren: het onderwijscurriculum moet up-to-date. In het
curriculum voor primair en voortgezet onderwijs komt
aandacht voor digitale geletterdheid en praktische
vaardigheden om leerlingen beter toe te rusten voor de
toekomst.
• Een dynamische digitale economie: digitale infrastructuur van wereldklasse. Voor de zomer verschijnt
een actieplan digitale connectiviteit om onder andere
5G-technologie breed beschikbaar te maken.
• Weerbaarheid van burgers en organisaties versterken:
bescherming van en regie op persoonsgegevens. Binnen deze kabinetsperiode worden vanuit het programma
‘Regie op Gegevens’ heldere kaders voor persoonlijk
datamanagement geformuleerd.
• Grondrechten en ethiek in de digitale tijd: het kabinet
heeft de WRR om advies gevraagd over de kansen en
bedreigingen rondom kunstmatige intelligentie.
De strategie Nederland Digitaal wordt verder uitgewerkt
in aparte agenda’s, zoals de Agenda Digitale Overheid, de
Nederlandse Cybersecurity Agenda het Actieplan Digitale
Connectiviteit en de beleidsagenda Smart Mobility. Nederland Digitaal wordt elk jaar geactualiseerd.
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je als individu regie kunt voeren over al jouw geregistreerde
gegevens en waar je dingen kunt regelen die aan jou gekoppeld zijn. Hoogstrate: “Die plek is MijnOverheid. Maar iedereen
aan wie ik het vraag, geeft ontwijkende antwoorden – ik zelf
ook: ‘Ach ja, ik zie weleens een berichtje verschijnen…’ De
drempels zijn nog te hoog. Het is te veel aanbodgericht en niet
vraaggericht. Maar het is wél een bruikbare toegangspoort
die we uit kunnen bouwen naar een echt burgerportaal. Geen
kopie van het veelgeprezen Estlandse model; wij zijn immers
Nederland, met een eigen context. Overigens zijn we in de
gemeenten al flink op weg in het vraaggerichte denken. Radicaal vanuit de klant, dicteert de agenda en dat hebben we met
methodes als klantreizen en serviceformules vormgegeven.”
Persoonlijker
‘Dankzij digitalisering kunnen we dienstverlening vanuit de
leefwereld van burgers en ondernemers gebruiksvriendelijker,
persoonlijker en proactief maken.’
Het zijn de inleidende woorden van het hoofdstuk over
de ambities voor dienstverlening. Ingrid Hoogstrate: “MijnOverheid en Common Ground dragen daaraan bij. Maar wat
hier cruciaal is zijn privacy en informatieveiligheid. Als je
persoonlijke digitale dienstverlening wilt bieden, komen we
vanzelf bij de digitale identiteit. DigiD is niet goed genoeg. De
agenda belooft verbetering en verbreding naar alternatieve
inlogmiddelen.”
Tot slot is er in de Agenda Digitale Overheid aandacht
voor rechten en digitalisering. ‘De nieuwe mogelijkheden die
technologie en data ons bieden vragen om extra aandacht voor
rechten en waarden. […] Hoe gaan we om met de effecten van
digitalisering op de relatie tussen overheid en burger en op de
democratie?’
Hoogstrate: “Ik wil absoluut niet dystopisch klinken, maar
als het om technologie gaat geldt: veel van wat kan, gebeurt.
Ook bij de overheid. Maar de bewustwording rond ethische
kwesties en informatieveiligheid is gelukkig in korte tijd
enorm vergroot, over de hele linie. Binnen de VNG hebben we
de Commissie Informatiesamenleving, een groep gemeentelijke bestuurders die zich actief in dit debat mengt, en we
raadplegen instituten als Rathenau. We denken allemaal na
over welke positie we rond dit thema innemen; ook in internationaal verband. Zo hebben we als Europa gezegd dat data van
de mensen moet zijn en niet van de overheid – zoals in China
– of van de grote bedrijven – zoals in de VS. En als het nodig is,
passen we wetgeving aan.”
Misschien is dat wel de kern van de Agenda Digitale Overheid: Eigenlijk gaat het om de vraag: in wat voor soort samenleving willen we leven?’

39

p a r t n e r

C G I

Ansen, Drenthe
Twee zonnedaken
250.000 kWh
25% Energiebehoefte van het dorp
Werken aan handelsplatform

De coöperatie energieKansen van inwoners
van het Drentse dorp Ansen heeft inmiddels
twee zonnedaken in gebruik. Er zijn plannen
voor meer; Ansen wil in 2020 energieneutraal
zijn. En straks zelf de opgewekte energie
verhandelen.

Dorp wordt energie – eiland
De samenleving staat met de
energietransitie voor een grote opgave.
Hoe een Drents dorpje laat zien hoe je dit
lokaal aanpakt. Met ondersteuning van
CGI. Een ongewone combinatie, waar beide
partijen van leren.
Door Marieke Vos

D

e ambities in het Klimaatakkoord zijn helder:
49 procent minder CO2-uitstoot in 2030. Voor
de gemeentelijke overheid ligt de grootste opgave in de
gebouwde omgeving; gemeenten moeten aan de slag met de
verduurzaming van woningen en bedrijven. Maatregelen als
isolatie, het installeren van zonnepanelen, warmtepompen
voor verwarming en koeling en de inzet van windenergie
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zijn allemaal beschikbaar, maar het kost inspanning en geld
om deze goed in te passen en er voldoende draagvlak voor
te krijgen. Vaak zijn het burgers die het voortouw nemen
in de energietransitie. Zo ook in het Drentse dorp Ansen.
Een groep enthousiaste inwoners van dit dorp, dat bestaat
uit zo’n tweehonderd huishoudens, startte in 2015 de
energiecoöperatie energieKansen en heeft de ambitie om
alle huishoudens in het dorp van klimaatneutrale energie te
voorzien. Zeventig huishoudens zijn inmiddels lid. Afgelopen
zomer werd het tweede zonnedak van de coöperatie in
gebruik genomen, dat samen met het eerste zonnedak in
totaal 250.000 kWh opwekt, voldoende voor een kwart van
het totale energieverbruik van het dorp. Er zijn plannen voor
nog twee zonnedaken en experimenten met biovergisting
van rioolafval, dat groen gas moet opleveren.
Bijzondere combinatie
De Ansense energiecoöperatie werkt samen met
multinational en IT-dienstverlener CGI. Een bijzondere

combinatie, beaamt Jonathan Hobelman, expert
energietransitie bij CGI: “Twee van onze collega’s wonen in
Ansen. Zij zeiden: ga er eens kijken, ze doen daar interessante
dingen.” De ambities van de coöperatie bleken goed te passen
bij de visie van CGI op hoe de energietransitie vormgegeven
kan worden, vertelt Hobelman. “Na een paar goede gesprekken
besloten we samen te werken, zodat wij nu in Ansen onze visie
en technologie in het klein kunnen testen. Het is een project
waar we allemaal van leren en waarin we gezamenlijk stappen
zetten naar een ecosysteem waarmee we de energietransitie
helpen versnellen.” Ansen zou het liefst de lokaal opgewekte
energie zelf gebruiken en daarvoor is een platform nodig
waarop inwoners energie kunnen verhandelen. CGI zet hiervoor
een open innovatieplatform in, genaamd digitaal energieeiland. Zo’n platform is nodig om een nieuw ecosysteem van
energievoorziening te ondersteunen. In de toekomst zal de
opwekking van energie overwegend decentraal zijn en dat vraagt
een heel andere manier van het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod dan in het huidige energiesysteem.
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Hobelman legt uit hoe dit platform werkt voor Ansen:
“Samen met partner Cedel installeerden we slimme
energiemeters bij de huishoudens die deelnemen aan de
coöperatie. De realtime data over het energieverbruik worden
verzameld in het platform. Op dit moment wordt het platform
in Ansen gebruikt als dataverzamelpunt, waar we met analyses
kunnen kijken waar behoefte aan is. Maar er kan veel meer
met dit platform.” Met behulp van analyses van de verzamelde
data, kunnen afgewogen beslissingen worden genomen in de
energietransitie, vertelt Hobelman: “Bijvoorbeeld of in een
bepaald gebied extra zonnepanelen nodig zijn, of dat er beter
kan worden geïnvesteerd in een batterij om energie op te slaan
omdat er een overschot is.” Het energie-eiland wordt in Ansen
ook gebruikt om te onderzoeken hoe een lokale energiemarkt
werkt. “We draaien een schaduwomgeving, waarin we dit
testen. Nu zitten er allerlei tussenpartijen in de energiehandel.
We onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn als die
tussenschakels eruit gehaald worden en de stroom direct van
de opwekker via het net aan bewoners wordt geleverd. Het zou
zomaar kunnen dat de coöperatie dan naast duurzaamheid ook
op prijs kan concurreren.”
Inpluggen
CGI noemt het energie-eiland een open innovatieplatform,
waarin data over energieopwekking en -verbruik worden
verzameld. Allerlei partijen kunnen op het platform ‘inpluggen’
om er zelf gebruik van te maken. Bijvoorbeeld een gemeente
die wil zien of ergens meer of minder laadpalen voor elektrische
auto’s nodig zijn. Of een hogeschool die met de data een app wil
maken om bewoners te stimuleren zuiniger met energie om te
gaan. Hobelman besluit: “In feite is dit platform een structuur
waarin alle partijen samen leren hoe we de energietransitie
kunnen vormgeven. De energietransitie is zo groot, dat kun
je alleen maar met meer partijen doen. Bovendien, de naam
zegt het al: het gaat om een transitie en dat doe je stap voor
stap, al lerend. Met dit platform ondersteunen we bijvoorbeeld
gemeenten, die per wijk willen kijken wat daar de beste aanpak
is om te verduurzamen. Met behulp van de databronnen die
we hebben, kijken we wat het verbruik is en welke maatregelen
het beste passen. Daar kan dan ook een ambitie per wijk aan
gehangen worden. Zo geven we langzamerhand de transitie
vorm, op een met data onderbouwde manier.”
http://www.energiekansen.nu/
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Gezocht: publieksbrede discussie over kunstmatige intelligentie

‘Wat wíllen we met AI?’

Door Frits de Jong

W

ie dacht dat met kunstmatige intelligentie een nieuwe
term is aangeboord, komt van een koude kermis thuis.
“Als je de media vandaag de dag mag geloven, lijkt het wel zo,
maar de term deed al zijn intrede in de jaren 50 van de vorige
eeuw”, aldus Peter van der Putten, global director Decisioning
en Solutions bij Pegasystems. “Het verschil met toen is dat de
impact van kunstmatige intelligentie/artificiële intelligentie
op ons dagelijks leven nu veel groter is, ook al beseffen velen
dat niet. Dat is ook gebleken uit wereldwijd onderzoek dat wij
recent hebben laten uitvoeren. In het onderzoek is onder meer
gevraagd in hoeverre mensen in aanraking komen met AI. Grofweg een derde van de respondenten gaf aan AI weleens gebruikt
te hebben, maar dat aantal bleek veel hoger te liggen nadat wij
een aantal controlevragen hadden gesteld. Vrijwel iedereen
gebruikt Google of leest de door Facebook aanbevolen nieuwsberichten. Dan heb je het dús over AI-technologie.”
De mogelijkheden van AI-technologie zijn groot en dat
maakt dat er vandaag de dag niet alleen gesproken wordt over
kansen en mogelijkheden, maar ook over de risico’s. Van der
Putten vindt dat beide ‘stromingen’ (kansen en risico’s) als het
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Bij het nemen van die automatische beslissingen wordt binnen Pegasystems, maar ook elders, steeds vaker de
nadruk gelegd op zogenoemde responsible AI.
“Met AI-technologie loopt alles prachtig in
de machine, maar je kunt daar interne
regels bovenop zetten waarmee je zelf
toch de regie houdt. Het is leuk dat een
model zegt dat er geen kans op fraude is,
maar als ik bepaalde signalen zie dan wil ik
toch zelf kunnen bepalen dat er iemand, een
echt mens, naar moet kijken. De technologie
moet in staat
zijn om het
werk te
kunnen
doen, maar je
moet wel regels
kunnen leggen
bovenop voorspellingen en inzichtelijk
maken hoe je geautomatiseerd tot
beslissingen bent gekomen. Dat bouwen we allemaal
in ons platform en daarom is het belangrijk dat klanten en burgers, bedrijven, overheid en technologieontwikkelaars (zoals
Pegasystems) blijven zeggen: we willen dat AI goed wordt toegepast. Dat betekent dat je moet weten wat kan, maar met name
moet weten waar je als maatschappij met AI naartoe wil. Dáárom
is die brede discussie zo noodzakelijk.”

ware de kop in het zand steken en grotendeels voorbijgaan aan
de vraag wat we eigenlijk willen met AI. Dáár moet de discussie over gaan. Hoe willen we dat AI-technologie nu en in de
toekomst ingezet wordt? “Wat mij betreft zijn het de wetenschappers en techneuten die de aftrap moeten geven van die
discussie, maar is het absoluut een discussie die door íedereen
gevoerd moet worden. Ik denk dat het ook interessant is om
goed te kijken en te luisteren naar designers en kunstenaars. Zij
kunnen vanuit een totaal andere hoek bepaalde toekomstscenario’s schetsen, waarvan je kunt zeggen: dat willen we wel of
niet. Een hele brede discussie dus. Of dat al gebeurt? Nee, niet
voldoende en dat heeft vooral te maken met het feit dat AI (nog
steeds) gezien wordt als een hype. Er wordt veel zin en onzin
verkocht over AI, zowel door de utopians als de dystopians. Wat
mij betreft mag het allemaal meer down to earth komen.”
Brain and muscles
Pegasystems communiceert wereldwijd met 1,5 miljard consumenten via haar AI-technologie. Alleen dáárom al vindt Peter
van der Putten het noodzakelijk dat er goed wordt nagedacht
over waar we als maatschappij met AI naartoe willen en hij ziet
daarin ook een rol weggelegd voor Pegasystems. “Wij hebben
een platform waarop verschillende soorten applicaties gebouwd
kunnen worden. De meest onderscheidende kenmerken daarbij
zijn de ‘brain’ en de ‘muscles’. Als je het hebt over de spieren
dan gaat het bijvoorbeeld over casemanagement, alles om de
processen binnen een organisatie goed uit te voeren. Het brein
is waar de intelligentie zit. Dat wordt veel gebruikt voor het
nemen van geautomatiseerde beslissingen. Als je als burger of
ondernemer interacteert met een bedrijf of met de overheid,
dan zijn er allerlei automatische beslissingen die genomen worden. Bij een bedrijf zijn dat bijvoorbeeld de beslissingen over
hoe ik je iets kan verkopen of hoe ervoor te zorgen dat ik je niet
kwijtraak als klant. Bij de overheid gaat het bijvoorbeeld over
het aanvragen van subsidie of belastingaangifte.”

Beeld: Dreamstime

De door Facebook aanbevolen
nieuwsberichten, filters om e-mail te checken
op spamberichten of Siri, de virtuele assistent?
Het zijn stuk voor stuk voorbeelden die
gebruikmaken van kunstmatige intelligentie
(AI). Maar dat AI allang is doorgedrongen tot
onze huis- en werkkamers, wil niet zeggen dat
we ook weten waar we naartoe willen met AI.
Daarover moet nog een breed debat gevoerd
worden.

Download hier gratis het rapport ‘What
consumers really think about AI: A global
study’
Zie ook pagina 16, ‘Computer says yes’.
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Konijnenhol
K l o u s

Enkeltje konijnenhol

IBM, het IBM-logo, IBM Cloud en Let’s put smart to work zijn merken van International Business Machines Corp., geregistreerd in vele rechtsgebieden wereldwijd. Kijk op ibm.com/trademark
voor een actuele lijst. Andere namen van producten en diensten kunnen merken van IBM of andere ondernemingen zijn. ©International Business Machines Corp. 2018. B33018
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Dit is geen cloud.
Dit is de IBM Cloud.
Dit is een auto die tegen stormen
wordt beschermd door een
verzekeraar die precies op de hoogte
is van het weer, tot op de straat
nauwkeurig.
Dit is een diamant die wordt gevolgd
in een Blockchain – beschermd tegen
fraude, diefstal en smokkel.
Dit is een financiële transactie die
wordt beschermd tegen hacks
en risico’s die voor anderen niet
waarneembaar zijn.
Dit is de IBM Cloud.
Geschikt voor al uw applicaties.
Klaar voor AI.
Veilig tot in de kern.
De IBM Cloud .
TM

De cloud voor smarter business.
ibm.com/cloud

Sander Klous
Hoogleraar Big Data
Ecosystems , UVA
en partner bij KPMG

n de filmklassieker The Matrix staat
hoofdpersoon Neo voor een principiële keuze. Slikt hij de blauwe pil, dan
blijft alles zoals het was. Slikt hij de rode,
dan zal hij onder de motorkap de (lelijke)
echte wereld ervaren. Compromisloos: ‘I
show you how deep the rabbit hole goes’,
aldus een niet te missen verwijzing naar
die andere klassieker, Alice in Wonderland.
Alice durft gebaande paden te verlaten,
volgt het witte konijn, stort zich in het
konijnenhol en beleeft allerlei avonturen.
Marleen Stikker gebruikte in Zomergasten de rode pil als metafoor voor haar visie
op de slimme samenleving – vol algoritmes
en kunstmatige intelligentie. Zij zou persoonlijk geen seconde twijfelen en de rode
pil nemen.
Dat valt te prijzen, maar belangrijker is
wat de doorsnee mens doet. Tal van mediaberichten suggereren dat burgers haarfijn
willen weten hoe dingen onder digitale
motorkappen gaan en deze met chirurgische precisie willen beheersen. De cookiewetgeving is er een mooi uitvloeisel van.
Goedbedoeld, maar ook zonder onderzoek
is duidelijk dat weinigen weten waar ze
eigenlijk mee akkoord gaan als ze cookiemeldingen wegklikken. Een recent nogal
vermakelijk voorbeeld: de organisatie
van een culinair festival in Haarlem vroeg
bezoekers die vanuit privacyoverwegingen
niet wilden worden gefotografeerd een
rode stip op het gelaat aan te brengen. Voor
de goede orde: het was ruim na 1 april.
Naar verluidt waren er van de vele duizenden bezoekers welgeteld drie die zo’n stip
wel wilden.
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Dergelijke berichten suggereren dat
burgers het konijnenhol van de slimme
samenleving willen verkennen en leggen
een merkwaardig verschil bloot met onze
houding op andere gebieden. De doorsnee
mens weet immers evenmin hoe een airbag
werkt of hoe ons defensieapparaat in elkaar
steekt, maar wordt niet aangemoedigd om
dat onder de motorkap te begrijpen. Onwetendheid is voor dergelijke onderwerpen
kennelijk geen enkel probleem. Gelukkig
maar, want soms doen we eigenlijk ook
maar wat. Neem het streven naar 2 procent
inflatie, wat monetair goed zou zijn voor
ons. Geen enkele econoom kan dat streefcijfer onderbouwen en het is min of meer
bij toeval zo bepaald bij het opstellen van
het Verdrag van Maastricht. Er worden geen
vragen over gesteld. Dergelijke onwetendheid lijkt echter ondenkbaar als het gaat
om (wettelijke) eisen aan (bijvoorbeeld)
kredietverlening of politiesurveillance op
basis van een algoritme.
De staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken gaf dit voorjaar in een brief aan
te gaan onderzoeken hoe bestuursorganen zich kunnen verantwoorden over de
toepassing van algoritmes. Een nuttig
en belangrijk onderwerp; daarover geen
misverstand. Het is echter maar te hopen
dat de onderzoekers er niet vanuit gaan
dat iedere burger toe is aan een enkeltje
konijnenhol.
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ters kunnen (nog) niet zelf waarnemen of daaraan is voldaan
en dus is externe input nodig. Soms gebeurt dat geautomatiseerd, bijvoorbeeld door koppeling van een blockchain met
externe databestanden. Soms ook is menselijke interventie
vereist bijvoorbeeld voor de beoordeling van de kwaliteit van
een geleverde zaak. Maar kan, met name in dat laatste geval,
nog sprake zijn van een smart contract dat zichzelf immers
zonder beïnvloeding van buitenaf zou uitvoeren? Bij de beantwoording van die vraag zal de vrije beoordelingsruimte die de
derde daarbij wordt gelaten, ongetwijfeld bijzondere aandacht
krijgen.

Beeld: Dreamstime

Smart?

Smart contracts,
smart genoeg?

Door Ruud Leether
Beeld Dreamstime
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In het verlengde van de blockchainhype
dient zich een relatief nieuw IT-fenomeen
aan: het smart contract. Het gaat
daarbij om een doorontwikkeling van de
blockchaintechnologie tot een volledig
geautomatiseerd contractsysteem. Smart
contracts zijn kleine computerprogramma’s
met gecodeerde partijafspraken, waarmee de
gebruikers transacties kunnen verrichten.

B

elangrijkste kenmerk van smart contracts is dat ze
zichzelf autonoom, dus zonder verdere beïnvloeding van buitenaf, uitvoeren. Bovendien zijn ze geschreven
in ondubbelzinnige programmacodes die op een blockchain
staan, zodat iedere transactie door de blockchaindeelnemers
wordt geverifieerd. Een correcte, snelle en goedkope nakoming
van de vastgelegde afspraken zou daarmee zijn gegarandeerd
en conflicten en kosten van juridische bijstand zouden voortaan tot het verleden behoren.
Vooropgesteld dat ook over de onderliggende blockchaintechniek veel vragen bestaan, beperk ik mij tot enkele bijzondere aandachtspunten bij het gebruik van smart contracts in
privaatrechtelijke verhoudingen, meer in het bijzonder voor
het vastleggen en uitvoeren van partijafspraken.
De eerste vraag die zich aandient is of het inderdaad mogelijk en zo ja ook wenselijk is om beïnvloeding van buitenaf bij
het gebruik van smart contracts volledig uit te sluiten. Ook de
uitvoering daarvan zal in de praktijk immers vaak afhankelijk
worden gesteld van ten tijde van het schrijven van de programmacode onzekere toekomstige gebeurtenissen.
Bijvoorbeeld dat een zaak voor een bepaalde datum moet
zijn geleverd, wil tot betaling mogen worden overgegaan.
Of dat pas betaald mag worden nadat is vastgesteld dat een
geleverde zaak aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Compu-
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Programmeerfouten
Smart contracts kunnen weinig anders dan programmacodes lezen en uitvoeren. Maar programmacodes kunnen fouten
bevatten of zijn gebaseerd op verkeerde interpretaties van partij-afspraken. Met name het risico van programmeerfouten is
niet denkbeeldig want het programmeren van smart contracts
staat bekend als uiterst lastig en programmeerfouten zouden
zich dan ook al diverse keren hebben voorgedaan.
Ook het juist interpreteren en omzetten van partijbedoelingen, voor contractjuristen meestal al geen sinecure, zal een
lastige opgave voor programmeurs zijn. Daar komt bij dat de
vertaling daarvan in een programmacode meestal niet door
partijen of hun juridisch adviseurs kan worden gecontroleerd
omdat die, anders dan bij hoge uitzondering, niet in staat zijn
programmacodes te lezen. Er bestaat dus een kwade kans dat
de programmacode niet doet wat partijen hebben beoogd. Het
ontwerpen van (erkende) standaarden voor het programmeren
van afspraken in smart contracts en het inrichten van specifieke daarop gerichte audits, kan daarvoor wellicht uitkomst
bieden.
Interventie van derden kan ook om andere redenen zinvol
zijn. Partijen die afspraken vastleggen in een smart contract
moeten uitgaan van de situatie zoals zij die op dat moment
kennen en van ontwikkelingen zoals die zich op dat moment
laten inschatten. De ervaring leert echter dat ontwikkelingen
vaak minder voorspelbaar blijken dan gedacht. Ook bij gebruik
van een smart contracts kunnen zich ontwikkelingen voordoen
(overlijden, ziekte, faillissement, beslagen, wetswijzigingen)
die een uitvoering van het smart contract onwenselijk of zelfs
onmogelijk maken. Ons verbintenissenrecht kent een grote
mate van flexibiliteit om daarop in te spelen, waaronder de
mogelijkheid de rechter te verzoeken de gevolgen van een
overeenkomst te wijzigen of de overeenkomst (deels) te ontbinden als ongewijzigde instandhouding daarvan naar maat-

47

P o d i u m

Hoe gaan we het tekort
aan ICT’ers te lijf?

Uw organisatie is helemaal van deze tijd. Het software ontwikkelproces is
versneld, u werkt inmiddels met een Agile development team en DevOps
is de gewoonste zaak van de wereld. Maar merkt u ook dat het steeds
lastiger wordt om de juiste engineers te vinden voor uw teams?
Met Capgemini’s ‘Distributed Agile Delivery’ beschikt u over een volledig
development team op afstand. Hiervoor maken we gebruik van ons
wereldwijde netwerk van Agile Delivery Centers. In deze centers heeft u
uw eigen development team, dat samen met de teamleden bij u op
kantoor werkt aan uw applicaties. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw
organisatie de beschikking krijgt over kwalitatief hoogwaardige softwareoplossingen.

Meer weten? Neem contact op met:
Maurice Driessen
Chief of Engineering
maurice.driessen@capgemini.com

staven van redelijkheid en billijkheid niet door de wederpartij
mag worden verwacht.
Maar smart contracts kennen die flexibiliteit ‘van nature’
niet. Het maatwerk, nodig om op zulke ontwikkelingen in te
spelen, laat zich nu eenmaal moeilijk vooraf definiëren en programmeren. Doet zich zoiets voor, dan rest alleen aanpassing
van het smart contract. Maar daarmee moet, behalve de wederpartij, een meerderheid van de deelnemers aan het blockchainnetwerk instemmen. Of die daartoe bereid zijn en dan ook nog
eens zo snel dat het smart contract tijdig kan worden aangepast, is onzeker. Bovendien kunnen aan het verkrijgen van die
meerderheid en aan het aanpassen van de programmacode,
aanzienlijke kosten verbonden zijn. En ook dan zal de principiële vraag rijzen of zo’n aanpassing zich wel verhoudt met de
‘onveranderbaarheid’ van een blockchain als hoeksteen van
het daarin te stellen vertrouwen.
Juridische kwalificatie
Gaan gebruikers van een smart contract alleen een technische interactie met elkaar aan of ontstaat er (ook) een
juridisch relevante rechtsverhouding die in geval van fouten
of onverwachte ontwikkelingen, juridische gevolgen kan hebben? Bijvoorbeeld omdat een smart contract als (elektronische)
overeenkomst kan worden gekwalificeerd?
Vooropstaat dat programmacode niet in de plaats van de wet
kan treden. Ook als partijen hun relatie hebben vastgelegd in
programmacode blijft de wet gewoon van toepassing. Maar welke wet? Blockchains zijn gedecentraliseerde en gedistribueerde
databases waarbij de deelnemers zich over de gehele wereld
kunnen bevinden. Ze hebben geen vaste locatie, zodat het lastig is om te bepalen welk recht van toepassing is als de deelnemers geen rechtskeuze hebben gemaakt. Komt desondanks in
een concreet geval vast te staan dat het Nederlands recht van
toepassing is, dan moet aan de hand daarvan worden beoordeeld of er sprake is van een overeenkomst. Daarvoor moeten
de afspraken van de gebruikers van het smart contract in ieder
geval bepaalbaar zijn en daarover moet tussen hen wilsovereenstemming bestaan. Maar ook dat zal niet altijd eenvoudig kunnen worden vastgesteld, zeker niet als partijen hun afspraken
enkel hebben laten vastleggen in een programmacode. Dat die
ook nog eens kunnen komen uit landen met geheel verschillende contractculturen, maakt die vaststelling nog lastiger.
Zou de conclusie desalniettemin luiden dat het beoordeelde smart contract een overeenkomst is, dan kan dat weer andere gevolgen hebben. Zou dat bijvoorbeeld een overeenkomst
zijn die volgens de wet schriftelijk moet worden aangegaan,
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dan dient de identiteit van partijen met voldoende zekerheid
te kunnen worden vastgesteld. Een eis die op gespannen voet
lijkt te staan met het ‘anonieme’ karakter van een blockchain.
Trouwens, ook over de ‘onaantastbaarheid’ van smart contracts zal als er sprake is van een overeenkomst discussie kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld over de vraag wat onaantastbaarheid nog aan ruimte laat voor uitleg van contractsbepalingen
als partijen van mening verschillen over de strekking van hun
afspraken. En wat dat betekent als een smart contract nietig
zou blijken te zijn wegens strijd met de wet, openbare orde of
goede zeden, en alles zoveel mogelijk moet worden teruggebracht in de oude toestand.
Willen partijen bij een smart contract hun afspraken ook
een controleerbare juridische status geven, dan doen zij er in
ieder geval verstandig aan die afspraken ook vast te leggen in
een schriftelijke of digitale overeenkomst. Lang niet alle smart
contracts zullen immers overeenkomsten in juridische zin zijn.
Tegelijkertijd kunnen dan afspraken worden gemaakt en vastgelegd over onderwerpen die zich überhaupt slecht lijken te
lenen voor uitvoering in de vorm van een smart contract, zoals
aansprakelijkheid, toepasselijk recht en geschilbeslechting.
Het eigenlijke smart contract is dan vooral bedoeld voor een
geautomatiseerde uitvoering van de overeenkomst.
Slagen om de arm
Ondanks mogelijke voordelen als sneller, veiliger en
goedkoper roept het gebruik van smart contracts veel vragen
op. Vragen die niet of alleen met de nodige slagen om de arm
kunnen worden beantwoord. Voorzichtigheid bij het gebruik
van smart contracts lijkt daarom geboden, zeker zolang er geen
erkende standaarden bestaan voor het omzetten van juridische
terminologie in programmacodes. Op dit moment zijn smart
contracts daarom hooguit geschikt voor gebruik door en tussen consumenten bij kleine repeterende transacties met een
grote mate van voorspelbaarheid ten aanzien van het verloop
daarvan. Grotere zakelijke contracten, zeker contracten die
nu nog tot in detail plegen te worden uitonderhandeld, lenen
zich niet voor omzetting in programmacode. En zelfs als ook
dat technisch mogelijk zou worden, doen partijen er verstandig aan zich te realiseren dat uitzonderingen en onverwachte
ontwikkelingen in de contractpraktijk meer regel dan uitzondering zijn en dat niet alleen juristen regelmatig met elkaar
van mening verschillen over de vraag hoe afspraken moeten
worden uitgelegd.
Ruud Leether, juridisch adviseur IT en IE-recht
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Tijd voor burgerlijke mobilisatie:

tegen blackbox

Op 25 mei ging
de AVG van kracht
en organiseerden
we samen met het
Rathenau Instituut
het debat ‘Leven met
algoritmen’. Sindsdien
zijn we een hoop
privacy-illusies armer
en algoritmewijsheden
rijker. Terwijl kleine
ondernemers zich het
leplazarus werken om
aan alle AVG-regels te
voldoen, hebben grote
bedrijven vrij spel.

Door Siri Beerlends
Beeld Dreamstime
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O

verheden, bedrijven en privacywaakhonden investeren veel tijd en
geld in het voldoen aan alle nieuwe privacyregels. Maar wat gaat dat
ons, de burgers, opleveren? Volgens Vera Jourová, die in Brussel verantwoordelijk is voor de nieuwe privacywet, zijn sinds eind mei de data van Europese
burgers de best beschermde data ter wereld.
Inmiddels zijn we bijna vijf maanden en vele honderden privacyklachten verder. De Autoriteit Persoonsgegevens kon het aantal meldingen
van mensen die vermoeden dat hun persoonlijke data niet goed worden
beschermd amper aan. Ook is er een vals AVG-keurmerk in omloop en wordt er
gewaarschuwd voor valse AVG-boetes.
Tijdens het debat ‘Leven met algoritmen’ gingen we met kunstenaars,
wetenschappers, bedrijven en geïnteresseerden in gesprek over de manier
waarop big data en algoritmes ons leven beïnvloeden, en wat de AVG wel en
niet regelt omtrent algoritmische besluitvorming.
We openden de avond met de stelling ´Ik heb er vertrouwen in dat
de AVG mijn gegevens voldoende beschermt´. Via smartphone kon het
publiek laten weten of ze het al dan niet eens waren met deze stelling. De
blauwe balk loog er niet om:

Of toch wel? Het publiek had twijfels over deze dubieuze uitslag. Gelukkig kon medialab SETUP opheldering geven: de uitslag was tot stand gekomen met behulp van een superhandig algoritme dat alleen meningen meetelt
van mensen die er echt toe doen. Of we nog wel even wilden uitleggen hoe
ons ‘superhandige algoritme’ dat kan bepalen. Maar volgens het intellectuele eigendomsrecht hoeven bedrijven helemaal geen uitleg te geven over de
rekenregels van hun algoritmen, zolang de dataverwerking en dataopslag
maar AVG-proof zijn. Deze informatie gingen wij dus mooi niet gratis weggeven. Met ons blackbox-algoritme stelden we een belangrijke kwestie aan de

algoritmes
kaak: als onze data voldoende worden beschermd, mogen
bedrijven en overheden dan ook alles met deze data doen?
Niet neutraal
Bedrijven hebben tegenwoordig wel wat beters te doen
dan afgezaagde motivatiebrieven lezen, cv’s uitkammen
en sollicitatiegesprekken voeren met ongeschikte kandidaten. Het selecteren van een geschikte kandidaat wordt
steeds vaker uitbesteed aan een algoritme. De recruitmentsoftware-industrie is een echte groeimarkt. Een van de
koplopers is het miljoenenbedrijf Hirevue, met klanten
als Unilever en Goldman Sachs. De algoritmes van Hirevue
beoordelen videosollicitaties op woordkeuze, stemklank en
micro-expressies die onze ‘ware’ emoties en persoonlijkheid
zouden verraden.
Als we hun marketingsprookje moeten geloven selecteren algoritmes de juiste kandidaat op een neutrale en
eerlijke manier. Een algoritmische screening bevrijdt sollicitanten van discriminerende werkgevers die op basis
van onderbuikgevoelens personeel zouden aannemen.
Maar bedrijven die de boodschap verkopen dat technologie
neutraal is, slaan de plank faliekant mis. Dat een algoritme
elk individu op dezelfde manier beoordeelt, betekent nog
niet dat dit ook op een neutrale manier gebeurt. Zo kunnen
algoritmes consistent discrimineren en ongelijkheid tussen
bevolkingsgroepen vergroten. Cathy ‘O Neil is niet de enige
die een boek kan vullen met voorbeelden waaruit dat blijkt.
Virginia Eubanks laat in haar boek ‘Automating inequality’ zien op welke manier arme mensen stelselmatig door
algoritmes worden benadeeld omdat er meer data over hen
beschikbaar zijn.
Algoritmes reflecteren niet alleen ongelijkheid en menselijke vooroordelen, ze kunnen deze ook nog eens op grote
schaal verspreiden door ze vast te leggen in systemen. Bij
het voeden met datasets en wegen van variabelen worden
indirect morele aannames in het algoritme geprogrammeerd.
Zo liet kunstenares Isabel Mager in haar presentatie zien dat
de scores van recruitment-algoritmes allerlei morele aanna-
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mes bevatten over persoonlijkheid, taalgebruik en gezichtsuitdrukkingen. Denk aan mensen die vriendelijk kijken
– zijn zij ook echt aardig? En wat als je een zenuwtrekje in
je gezicht hebt? We weten niet op basis van welke uitgangspunten de data aan persoonlijkheidstyperingen worden
gekoppeld en welke standaarden recruitment-algoritmes
hierin hanteren. Dit blijkt voer te zijn voor gedragswetenschappers; naar aanleiding van het werk van Isabel gaat
Tilburg University wetenschappelijk onderzoek doen naar
algoritmische recruitment.

Welkom in de
filterbubbel van
de algoritmische
recruitment
Voor sollicitanten is een ouderwets sollicitatiegesprek
een kans om kennis te maken met de bedrijfscultuur. Nu
moeten zij eerst een algoritme verleiden voordat ze in
gesprek mogen met een bedrijf. Daarbij moet je maar hopen
dat jouw profiel toevallig lijkt op dat van sollicitanten die al
zijn aangenomen. Isabel ontdekte in het promotiemateriaal
van Hirevue dat het algoritme kandidaten selecteert die qua
scores lijken op de scores van kandidaten die al binnen zijn.
Welkom in de filterbubbel van de algoritmische recruitment.
Door menselijk gedrag te vangen in algoritmes en alleen
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vernieuwen
V e r h o e f

Beheerst vernieuwen

het meetbare prioriteit te geven, verliezen we menselijke
verschillen uit het oog. Bedrijven die sollicitanten algoritmisch screenen moeten zich afvragen welke menselijke
kwaliteiten ze daarmee over het hoofd kunnen zien. Historicus Edward Tenner, die een boek schreef over wat big data
allemaal niet voor ons kunnen doen, wijst erop dat mensen
die volledig op een recruitment-algoritme vertrouwen
de parels missen die juist met onderbuikgevoelens ontdekt
worden.
Beeldschermzombies
Algoritmes die ons gedrag meten kunnen volledig AVGproof zijn en tegelijkertijd een schadelijk effect hebben op
de samenleving. Ze kunnen bijvoorbeeld verkeerde verbanden leggen, onderhevig zijn aan bias of oneerlijke morele
aannames bevatten.
In het debat werd dan ook duidelijk dat privacy over
veel meer gaat dan gegevensbescherming. Privacy gaat
over de mogelijkheid om je te onttrekken aan onwenselijke
en onzichtbare interventies van algoritmes die jouw keuzes, acties en kansen in het leven beïnvloeden.
Deze beïnvloeding is alom aanwezig. Zodra je online
gaat, zijn de algoritmes van big data-bedrijven in charge:
zij gaan tussen elk stukje communicatie zitten, maken
profielen op grond van jouw klikgedrag en wijzen je de
weg vanuit een winstmaximalisatiedoelstelling. Om te
bepalen wat we willen eten, lezen, kopen, kijken, verzekeren, beluisteren en beminnen hoeven we niet meer zelf
na te denken of een beroep te doen op onze zintuigen, we
besteden het uit aan bedrijven die onze keuzes sturen met
algoritmes. Zij weten precies welke berichten, meldingsgeluiden, buttons en swipes ons veranderen in beeldschermzombies die doorlopend data blijven genereren om hun
verdienmodel te waarborgen.
Dataslurpers als Google en Facebook kunnen zich vanwege hun monopoliepositie gemakkelijk onttrekken aan
publieke waarden als democratie, autonomie en inclusi-
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viteit. Met strenge overheidsregulering wordt getracht de
uit de hand gelopen machtsbalans te herstellen. Zo krijgt
Google voor de tweede keer een torenhoge boete van de
Europese Commissie, dit keer omdat het zijn eigen apps en
diensten voortrekt op Android. De Europese Commissie wil
dat fabrikanten zelf kunnen bepalen welke apps ze op hun
Android-apparaat plaatsen en dat Google een einde maakt
aan het misbruiken van hun machtspositie.
Machtsmisbruik en het waarborgen van een gezonde
machtsbalans; dát is waar privacy in essentie over gaat.
De AVG en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben daar
maar in beperkte mate invloed op omdat overheidsregulering en wetgeving vaak achter de markt aan hobbelen.
Terwijl kleine ondernemers zich het leplazarus werken
om aan alle AVG-regels te voldoen, hebben grote bedrijven
vrij spel. Van torenhoge boetes worden dataslurpers namelijk niet bang. Om ze daadwerkelijk in hun machtspositie
te raken, zouden ze bijvoorbeeld verplicht kunnen worden
om hun dienstverlening - en daarmee hun dataverzameling
- een poosje uit de lucht te halen. Dat geeft concurrerende
bedrijven de ruimte om te kunnen groeien.
De macht van datagiganten en aantasting van publieke
waarden moeten we niet alleen van bovenaf met privacywetten en boetes inperken, maar ook van onderop. Door
alternatieve en innovatieve technologieën te ontwikkelen
waarbij publieke waarden het uitgangspunt vormen.
Om de kater na de AVG te bestrijden hebben we Civil
Weapons of Math Retaliation nodig. Daarmee kunnen we de
macht van moraliserende algoritmes inzichtelijker maken
en eerlijker verdelen.

Siri Beerends is cultuursocioloog en verbonden aan medialab
SETUP.

G

rote organisaties met veel IT zijn
nogal eens geneigd om te kiezen
voor revolutionaire in plaats van evolutionaire vernieuwing van hun IT-portefeuille.
Alle systemen vervangen door buzzwordcompliant IT: blockchain, micro-services,
devops, kanban en agile. Daarmee wordt
de code wendbaar, van-deze-tijd, en meer
toeten-noch-blazen prietpraat. De geestelijk vader van C++ (Bjarne Stroustrup) weet
het mooi te zeggen:
‘Legacy code is a term often used derogatorily to characterize code that is written
in a language or style that (1) the speaker/
writer consider[s] outdated and/or (2) is
competing with something sold/promoted
by the speaker/writer. Legacy code often
differs from its suggested alternative by
actually working and scaling.’

Chris Verhoef
Hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam

Juist organisaties die niet snappen
dat hun bestaande systemen hun grootste bezit zijn, zijn onvoldoende toegerust
voor grootschalige nieuwbouw. Hoe vaak
doet men dat, zulke nieuwbouw? Gezien de
omvang van dit soort programma’s: nooit!
Anders was er al lang een hoop vernieuwd
in de loop der tijd, en waren groteske ITgebaren onnodig.
De kennis binnen zulke organisaties
over de extreem hoge afbreukrisico’s die
aan zulke trajecten zitten is afwezig. ICTdienstenleveranciers maken daar dankbaar
gebruik van. Ruwweg: als een systeemcomplex de 7000 functiepuntengrens overschrijdt, gaat nieuwbouw vaker fout dan
goed. Nieuwbouw van grotere portefeuilles
moet je dus meermaals proberen voordat
het een keer lukt; als je al zover komt.
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Het alternatief is beheerst vernieuwen. Dat is een evolutionaire aanpak waarin de bestaande portefeuille diepgaand
onderzocht wordt op pijnpunten, die vervolgens één voor één worden aangepakt. Er
is een veelheid aan methodes en technieken om pijnpunten in bestaande systemen
beheerst te vernieuwen. Alles weggooien
en eisen en wensen opnieuw in kaart brengen is zelden de oplossing. Meestal zijn er
tal van slagen te maken die economisch
voordeliger zijn en (veel) minder risicovol.
Voormalig CIO van de grootste IT-organisatie ter wereld, het Amerikaanse Departement van Defensie, Paul Strassmann
vatte het als volgt samen:
‘For an enterprise with a large accumulation of legacy systems - which includes all
established organizations - there are no
technical strategies other than evolutionary migration strategies. Defining the path
of such migration requires placing limited
objectives along the way. The managerial
skill in coming up with such a plan and
then making it happen will be the ultimate test which only superior information
management teams will pass. [..] In the
future, information political contests will
be fought over issues that concern managing software assets. [..] Whoever accepts
that conservation of software assets is now
the key to all information politics will end
up as a leader.’
Het zou goed zijn als bestuurders meer
begrip van beheerste vernieuwing zouden
krijgen. Maar de kantlijn van deze column
is te klein om dat hier uit te leggen. Een
uitdaging voor iBestuur?
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Beeld: Dreamstime

Uitvoer ingsorganisatie Bedr ijfsvoer ing Rijk

Samen werken
aan de i-ambities
van het Rijk
Hardcore techneuten interesseren voor een baan bij het Rijk en zo de juiste kennis en mensen
in huis hebben voor de realisatie van haar i-ambities. Dat is de missie van het Rijks ICT Gilde.
Naar beproefd recept van I-Interim Rijk, de rijksbrede pool voor programma-, project- en
interimmanagers. Het Rijks ICT Gilde is één van de acties die minister Ollongren aankondigde ter
versterking van het ICT-werkgeverschap.
Door Mariëlle de Groot

D

e Rijksoverheid is volop aan het digitaliseren en heeft
steeds meer ICT’ers nodig. Veel rijksambtenaren met een
ICT-achtergrond gaan de aankomende jaren met pensioen. Om hen
te vervangen zijn de komende jaren alleen al drie- tot vierduizend
mensen nodig. Ieder jaar studeren maar vijf- à zesduizend ICT’ers
aan hbo’s en universiteiten af, terwijl er in 2017 in Nederland
53.000 ICT-vacatures bijkwamen. Hoog tijd dus voor een aanvalsplan. In een Kamerbrief van december 2017 stelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat “versterking van het ICT-werkgeverschap bij het Rijk om een forse impuls
vraagt”. Ze kondigde een aantal concrete initiatieven aan (zie
kader), waaronder het opzetten van een ICT-gilde: een flexpool van
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ICT-professionals in uiteenlopende ICT-disciplines als software
engineering, data engineering, cloud engineering en security.
Mo Jaber, directeur Rijks ICT Gilde bij UBR, schetst de uitdaging: “In deze krappe markt moeten we steeds meer vissen
uit dezelfde vijver. We moeten dus zorgen dat die vijver slimmer
en groter wordt.” Eén van de speerpunten is het Rijks ICT Gilde
(RIG). Een initiatief van een aantal partijen in het noorden van
het land; DUO, CJIB en RdW sloegen samen met Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk de handen ineen voor een
gezamenlijke flexibele schil aan hardcore ICT’ers. Om cruciale
technische kennis zelf in huis te hebben, minder afhankelijk te
zijn van externe partijen en meer kennis en kunde binnen het
Rijk te kunnen delen. Het RIG biedt daarvoor een werkvorm,
vertelt Jaber. Het maakt werken bij de Rijksoverheid aantrekkelijker, is zijn overtuiging. “Het werk is dynamischer en mensen
zijn breder inzetbaar; wat je bij de één geleerd hebt kun je bij de
ander toepassen. We investeren daarnaast veel in opleiding en
ontwikkeling; mensen blijven up-to-date.”
De naam Rijks ICT Gilde is niet voor niets gekozen. “Vakmanschap staat centraal, zoals vroeger bij de ambachtelijke
gildes. Denk aan de traditionele meester-gezelrelatie, al gaat
het bij ons niet om senioriteit, maar om het delen van actuele
technische kennis. Een soort community die samenwerkt aan de
oplossingen en technologieën die nodig zijn.” Het RIG is nu nog
een kleine start-up, de eerste twintig technici zijn aangenomen.
Aan het eind van het jaar moeten dat er veertig zijn, zegt Jaber.
“Daarna beantwoorden we de vraag: hoe gaan we verder? Welke
partijen willen er nog meer aansluiten?” Er is veel behoefte aan,
ziet hij. “Veel partijen kloppen bij ons aan de deur.”
I-opgave is immens
Het RIG is geïnspireerd op I-Interim Rijk (IIR); een rijksorganisatie met projectleiders, programmamanagers, architec-
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Mo Jaber, directeur Rijks ICT Gilde bij UBR,
schetst de uitdaging: “In deze krappe
markt moeten we steeds meer vissen uit
dezelfde vijver.”

ten en interimmanagers die helpen bij het realiseren van de
i-ambities van het Rijk. Ook IIR is in 2010 opgericht om minder
afhankelijk te zijn van de markt, cruciale kennis voor het Rijk te
behouden, die kennis verder op te bouwen, meer aan kennisuitwisseling te doen en oplossingen beter te kunnen hergebruiken.
Directeur Araaf Razab-Sekh: “Wij zijn er voor het strategische
niet-structurele werk. Rode draad is de i; informatisering en ICT.
De i-opgave van het Rijk is immens: van oude systemen die vervangen moeten worden, tot het aansluiten op nieuwe ontwikkelingen.” De kabinetsreactie op het rapport van de Commissie
Elias schreef IIR een meer strategische rol toe om de kwaliteit
van grote risicovolle ICT-projecten te verhogen. Razab-Sekh
licht toe wat dat inhoudt: “We werken in partnerschap binnen
het Rijk; denken vroegtijdig met onze klanten mee over wat ze
willen gaan doen en waarom, zodat we kunnen anticiperen.”
Dat het concept aanslaat, blijkt uit de vraag naar I-interimmers:
die is groter dan het aanbod. Inmiddels zijn er meer dan 200
I-interimmers aan de slag.
Zowel het RIG als IIR is onderdeel van UBR. UBR positioneert
zichzelf als leverancier van hoogwaardige kennis binnen het
Rijk, op het gebied van (generieke) ICT, HRM en bijvoorbeeld
facilitaire diensten. “UBR is onderdeel van het ministerie van
BZK, we hebben daardoor aansluiting op het rijksbrede i-beleid,
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Uitvoer ingsorganisatie Bedr ijfsvoer ing Rijk
Programma Versterking
HR ICT Rijksdienst

zoals van de CIO Rijk”, zegt Jaber. Inhoudelijk sluit het RIG goed
aan bij de architecten van IIR, ziet Razab-Sekh. “Die hebben de
meeste affiniteit met hard core technologie. De aansluiting zit
ook in loopbaanmogelijkheden; mensen van RIG kunnen doorstromen naar IIR.” Het wordt de kunst om met die twee verschillende rollen echt synergie te creëren. Hij geeft een voorbeeld:
“I-interimmers kunnen identificeren dat het Rijk veel behoefte
krijgt aan AI-specialisten en die trajecten voorbereiden. RIG
kan de mensen leveren om die systemen te programmeren en te
implementeren.”
Bel I-Interim
Fiona Atighi, directeur ICT bij DUO. “DUO heeft de aankomende drie jaar ongeveer 200 ICT’ers nodig. Voor sommige
functies is dat niet moeilijk, maar voor specialistische functies als Java-programmeurs is het ronduit lastig. We hebben
verschillende werving- en selectiestrategieën nodig en zullen
ook mensen moeten opleiden vanuit de schoolbanken. En we
zullen altijd de markt nodig hebben bij incidentele projecten.
De samenwerking met het Rijks ICT Gilde is voor ons interessant. Het wordt makkelijker mensen aan het Rijk te binden en
te voorkomen dat na een project cruciale kennis verdwijnt. Als
het RIG tien schaarse specialisten op Java-gebied in huis heeft,
is de vijver op de moeilijkst vervulbare vacatures groter. En we
voorkomen concurrentie binnen het Rijk daarop.”
Het is nog wel zoeken. “Voor onszelf: wanneer stappen we
naar Rijks ICT Gilde?” Het partnerschap moet groeien. “I-Interim Rijk kennen we en we hebben goede ervaringen. Het is
inmiddels vanzelfsprekend om bij een complex project met een
i-component te zeggen: ‘Bel I-Interim Rijk!’ Het is de kunst de
verbinding te leggen tussen vraag en aanbod. Het Rijks ICT Gilde
wil bijvoorbeeld weten wat voor soort kennis wij op langere
termijn nodig hebben. Wij willen weer weten wat zij ons kunnen
leveren.”
Edgar Heijmans, directeur van P-Direkt is naast klant ook lid
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Fiona Atighi, directeur ICT bij DUO. “DUO
heeft de aankomende drie jaar ongeveer
200 ICT’ers nodig.

Directeur I-Interim Rijk (IIR) Araaf RazabSekh: “De aansluiting zit ook in loopbaanmogelijkheden; mensen van RIG kunnen
doorstromen naar IIR.”

Edgar Heijmans, directeur van P-Direkt en
lid van de adviesraad van IIR en RIG: “Ik
vind het leuk om technische start-up-achtige types bij ons te hebben en bied ze de
ruimte nieuwe dingen te ontwikkelen.”

van de adviesraad van IIR en het RIG. P-Direkt zet regelmatig
mensen van I-Interim in. “Voordeel is dat zij intern Rijksoverheid zijn en geen commerciële belangen hebben. Ze hebben
daardoor veel meer ruimte om de opdrachtgever te challengen
en een kritische gesprekspartner te zijn. Dat is een belangrijk
ondescheid met de markt.” Ook lopen er drie mensen van RIG
rond bij P-Direkt. Heijmans: “Ik vind het leuk om technische

Het Rijks ICT Gilde sluit aan op het Programma Versterking HR ICT Rijksdienst van de CIO Rijk. UBR voert
voor dit programma een groot aantal projecten uit.
Enkele voorbeelden:
• Rijks ICT-traineeship: met dit jaar ook een data science
traineeship en data science young professionalsprogramma, volgend jaar volgt cybersecurity.
• ICT-stagebureau: voor de match tussen studerend ICTtalent op zoek naar een stage en rijksorganisaties.
• Het Virtueel Matchingsteam: voor een match tussen ICTprofessionals die geïnteresseerd zijn in werken bij het
Rijk en rijksorganisaties die op zoek zijn naar ICT-talent,
• I-Flow: om- en bijscholing in ICT voor rijksambtenaren
en andere kandidaten op universitair en hbo-niveau op
ICT-gebied (bijvoorbeeld Cyber en JAVA).
• Arbeidsmarktcommunicatie: om de zichtbaarheid van
het Rijk als ICT-werkgever te behouden en te vergroten en een langetermijnrelatie opbouwen met de
ICT-doelgroep.
• Werving Engelstaligen.
• UBR draagt ook bij aan het project om de samenwerking
tussen overheid en onderwijs op ICT-gebied groter te
maken. Doelen zijn: te komen tot een hogere uitstroom
van ICT gerelateerde opleidingen en het accent van de
opleidingen en onderzoek significant te verschuiven
richting toepassingen die relevant zijn voor de Rijksoverheid en dus ook voor de samenleving.

start-up-achtige types bij ons te hebben en bied ze de ruimte
nieuwe dingen te ontwikkelen.”
Het Rijks ICT Gilde mag van hem onbeperkt groeien. “We
kunnen niet genoeg van dit soort technische mensen binnen
hebben.” Het Rijk móet samenwerken, benadrukt Heijmans. “We
werken nu op wervingsgebied langs elkaar heen, zijn vaak ook
elkaars concurrenten. We zouden meer overheidsbreed moeten
kijken en de beste mensen zetten op de plekken die er maatschappelijk gezien het meest toe doen.”
Slimmere vijver
Voldoende mensen werven in deze krappe markt is ook voor
de flexpools een uitdaging, ervaart zowel Jaber als Razab-Sekh.
De overheid kan niet altijd concurreren op salarissen, zeker niet
bij de hogere functies. Jaber: “Wie voor het grote geld gaat,
moet niet bij de overheid komen werken. Wij zoeken mensen

Nummer 28, november 2018

met specifieke kennis die willen bijdrage aan de maatschappij en
die de drive hebben om zich te ontwikkelen en de Rijksoverheid
te helpen bij haar i-opgave. Bij ons werk je aan de belangrijkste
informatiesystemen van Nederland.”
Bij de jongere doelgroep lukt de werving goed, ziet Jaber.
“Voor het datatraineeprogramma hadden we de mensen voor
het uitkiezen, alle knappe koppen wilden bij ons werken.”
Omscholing (‘I-Flow’, zie kader), inzet van 55-plussers en de
werving van Engelstaligen zijn projecten om de vijver groter te
maken. Razab-Sekh noemt werving- en selectie inmiddels een
core business voor I-Interim Rijk; de eigen populatie wordt constant op niveau gehouden. De ontwikkeling naar een i-ecosysteem moet helpen om mensen voor het Rijk te behouden. “Een
duurzame personeelsopbouw met doorgroeimogelijkheden: van
stage, traineeship en I-Flow naar een rijksorganisatie, Rijks ICT
Gilde en I-Interim Rijk. Zo ontstaan verschillende carrièrepaden
voor de rijksbrede flexibele i-schil: in techniek, informatiemanagement of programma- en projectmanagement.”
Een slimmere vijver vraagt om continue investering in kennis
en kunde. Zeker in een vak waar kennis door snelle ontwikkelingen vaak binnen een paar jaar veroudert. Overheid, onderwijs
en ondernemingen moeten meer samen gaan optrekken. In het
opleiden en ontwikkelen, maar ook door uitwisseling van personeel. De Triple O noemen ze dat. Jaber geeft voorbeelden: “Een
gezamenlijk klasje sensortechnologie met het bedrijfsleven.
Mensen van het RIG en IIR die een tijd bij het bedrijfsleven gaan
werken, en andersom. Of in het onderwijs helpen bij onderzoek
of een leerstoel bekleden.” Jaber is zelf actief bij de Haagse
Hogeschool en bij de VU. “Ik breng kennis in, haal kennis op en
houd feeling met de doelgroep studenten.” Razab-Sekh pleit
ervoor verder te kijken dan Nederland: “Je moet sneller dan ooit
in staat zijn informatie tot je te nemen. Als wij hier een belangrijke blockchainoplossing implementeren en dé blockchainconferentie vindt plaats in het buitenland, dan moet het Rijk daar
toch ook mensen heen kunnen sturen?”
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Ambtenaar 2.0

Na tien jaar gaat er een
strik om Ambtenaar
2.0, het platform
voor de ambtenaar
2.0. Ooit begonnen
als blogsite, groeide
het uit tot een breed
multimediaal platform.
Maar de razendsnelle
ontwikkelingen in de
informatietechnologie
vragen om een
nieuwe beweging.

Reacties
@martinlindner
“ambtenaar 2.0” war 2008 die erste community, der ich begegnete, die sich für eine
digital transformierte öffentliche verwaltung
einsetzt. der zeit weit voraus: jetzt geht es es
in D(eutschland) erst langsam los.
(Twitter, 29 september 2018)
Ronald van den Hoff, ondernemer, eigenaar Seats2Meet
‘Een baanbrekend initiatief van ambtenaren
in een tijd dat zoiets echt nodig was!’
(Gastenboek Ambtenaar 2.0, september
2018)

Afscheid van ambtenaar 2.0

Een nieuw verhaal, een nieuwe vorm
Door Marie Louise Borsje

M

et het opheffen van Ambtenaar 2.0, verdwijnt het
platform waar ambtenaren 2.0 elkaar konden ontmoeten: de website, de social-media-accounts en de Ambtenaar 2.0
Dag. Na de tiende editie van die netwerkdag is het definitief
afgelopen.
Met ruim 10.000 leden in de community is Ambtenaar 2.0
uitgegroeid tot een landelijk en internationaal bekend en
gewaardeerd netwerk, waarin onderzocht en geleerd werd wat
de ontwikkeling van het web 2.0 (het interactieve internet)
betekent voor het functioneren van de overheid. Discussie
en het samenbrengen van denkkracht leidde onder meer tot
de ontwikkeling van de gedragsrichtlijn voor onlinecommunicatie; de totstandkoming van de ontmoetings- en samenwerkruimte Pleio; de zichtbaarheid aan de ambtenaar in het
algemeen. En last but not least was Ambtenaar 2.0 pleitbezorger van de open overheid. Maar voor alles heeft Ambtenaar 2.0
bijgedragen aan het bewustzijn dat ambtenaren zich moeten
verhouden tot informatietechnologie; een ontwikkeling die
een enorm effect heeft op het functioneren van de overheid.
Andere vorm
Ondertussen gaan de ontwikkelingen in de informatietechnologie verder. Aan de ene kant is er het techno-optimisme: de
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kansen die robotisering biedt, de mogelijkheden om processen
te verbeteren door data science, sensoren die het leven makkelijker maken, artificial intelligence, virtual reality. We hebben
inmiddels allemaal weleens zo’n bruisende keynote speaker
gehoord die ons de meest wonderlijke tech-ontwikkelingen
laten zien. Maar daar zit ook een andere kant aan. Internetpionier Marleen Stikker verwoordde dat helder bij Zomergasten.
Die andere, duistere kant gaat onder meer over privacy, over
manipulatie en over waarden en normen.
Ook bij overheidsorganisaties is de nieuwsgierigheid naar
nieuwe ontwikkelingen, met name naar de kansen ervan,
aanwezig. Daar is niets mis mee. Integendeel. Ontdekken wat
met informatietechnologie allemaal kan, is nodig om een goed
beeld te krijgen van wat het is. Maar overheidsorganisaties zullen ook moeten investeren in de moeilijke vragen die daarbij
horen: over de bescherming van burgers, maatschappelijke
discussie over waarden en de rol van de overheid in deze discussies. En in al die dynamiek kan het gebeuren dat ambtenaren die hierin zorgvuldig willen opereren, onder de druk van
het moeten innoveren sneller handelen dan goed is. Daar komt
het ambtelijk vakmanschap om de hoek kijken. Hoe stevig sta
je als ambtenaar in je rol? Zou dat niet hét thema moeten zijn
voor de komende jaren?

De naam Ambtenaar 2.0 was een knipoog naar web 2.0: het
interactieve internet waarmee communicatie niet meer centraal te sturen is en iedereen kan bijdragen en met elkaar verbonden is. In z’n organisatievorm - dat van een netwerk, een
zwerm - paste het perfect bij het onderzoek naar de betekenis
van web 2.0.
Maar informatietechnologie is in een nieuwe fase gekomen
en daar hoort een ander verhaal bij. Niet alleen het optimistisch kennis delen voor meer democratie en effectiever
werken, maar ook aandacht voor de keerzijde: nepnieuws en
privacykwesties. Dat vraagt om morele en ethische discussie,
om een stevige positie van de overheid en dus om ambtelijk
vakmanschap.
Een ander verhaal betekent ook een andere vorm. Wellicht
kunnen we vast nadenken over de ingrediënten voor een nieuw
netwerk. Zoals een veilige plek om dilemma’s te bespreken, de
ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap, combinaties maken
met organisaties die al actief zijn op de verschillende aspecten van dit thema, gesprekken over waarden, over democratie
en onderzoek naar de betekenis van nieuwe technologie voor
functioneren van de overheid. Ambtenaar 2.0 mag dan stoppen, het nadenken over vernieuwing houdt natuurlijk nooit op.
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Start en doorstart
Ambtenaar 2.0 startte in 2009 als een
programma van de Rijksoverheid. Het
wiegje stond bij het ministerie van LNV
(CIO-office) en later werd het een onderdeel van het programma Vernieuwing
Rijksdienst (ministerie van BZK). De
boeken ‘Ambtenaar 2.0’, ‘Ambtenaar 2.0
Beta’ en ‘Wij, de overheid’ inspireerden
ambtenaren om te zoeken naar innovatieve manieren om hun werk te doen. Met
name de inzet van social media opende
de weg om makkelijker met de samenleving te kunnen communiceren. In 2014
eindigde het rijksprogramma en ging het
netwerk door. Leden bleven de behoefte
houden om elkaar te ontmoeten. Eens per
jaar gebeurde dat tijdens de Ambtenaar
2.0 Dag.
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Beeld: Dreamstime
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Agile Delivery Centers:
hulp bij digitale
transformatie
Een recent door UWV gepubliceerde
factsheet over de ICT-arbeidsmarkt in
Nederland vermeldt dat de spanning op
de ICT-arbeidsmarkt oploopt. De vraag
overstijgt het aanbod, terwijl het aanbod
steeds meer versnippert. Bemensing van een
goed functionerend agile team wordt een
steeds grotere uitdaging.
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edistribueerde levering van softwareoplossingen levert
een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de
spanning tussen vraag en aanbod op de ICT-arbeidsmarkt.
De voordelen zijn onder meer te vinden in het gemak bij de
bemensing van IT-projecten en het snel kunnen opstarten van
projecten met gegarandeerde kwaliteit en productiviteit. Ook
kan daarmee een kortere time-to-market gerealiseerd worden.
Uw eigen medewerkers kunnen zich hierdoor meer richten op de
‘wat-vraag’ dan op de ‘hoe-vraag’; dit biedt een stuk ontzorging
in het algemeen.
De afhankelijkheid van onze economie en samenleving van
softwareproducten en geautomatiseerde gegevensverwerking
zal blijven toenemen. Het tekort aan ICT’ers lijkt hiermee structurele vormen aan te nemen, waarvoor structurele oplossingen
moeten worden gevonden. Te denken valt aan het versterken
van het ICT-werkgeverschap binnen de overheid en tijdige
omscholing. In mindere mate zal worden gedacht aan het werven van ICT’ers uit het buitenland. Maar waarom zou dat nodig
zijn als die ICT’ers ook in hun eigen land werk voor de Nederlandse overheid kunnen verrichten? Softwareontwikkelteams
met onder meer JAVA, .Net, SAP of Salesforce expertise kunnen
evengoed in het buitenland systemen bouwen, testen en onderhouden. Zolang de aansturing maar op een professionele wijze
gebeurt, gebaseerd op strakke afspraken. Capgemini biedt een
oplossing op basis van gedistribueerde levering van softwareoplossingen: Distributed Agile Delivery.
Dit vindt plaats via de Agile Delivery Centers (AD Centers).
In Europa staan die onder meer in de Spaanse steden Murcia
en Valencia. “De reden voor de keuze van deze locaties is dat
we daar goed kunnen putten uit de juiste expertise”, zegt Zsolt
Szabo (Vice President Publieke Sector). “Onze kantoren zijn
gesitueerd op locaties met directe toegang tot een hightechtalent ecosysteem.”
De AD Centers zijn ingericht voor het leveren van adaptieve
applicaties op basis van gedistribueerde agile en geaccelereerde
services met een nadruk op:
• Het leveren van een toegevoegde bedrijfswaarde en een optimale eindgebruikerservaring;
• innovatieve softwareontwikkeling met behulp van actuele en
moderne technologieën;
• sterk geautomatiseerde DevOps en een kortere
time-to-market.
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Bedrijfsmodel AD Centers
In het bedrijfsmodel van de AD Centers is er een scheiding
tussen twee bedrijfsfuncties:
• Het Solution Delivery Office met het ontwerpteam dat in
directe samenwerking met de medewerkers in uw organisatie
op uw locatie aan het werk gaat om de systeemspecificaties,
de architectuur, het ontwerp van de klantreis en eindgebruikerservaring af te stemmen.
• De Yard met uw eigen, toegewijde agile softwareontwikkelteams die deze specificaties op afstand en zonder omkijken
vertalen naar werkende software met behulp van onze, veelvuldig bewezen, Scaled Agile methode.
Designproces
“Onze AD Centers zijn ontwikkeld om u te ondersteunen bij
de digitale transformatie. Bij het ontwikkelen van de software
maken we gebruik van een moderne en actuele softwarearchitectuur die zijn waarde bewezen heeft en microservices,
DevOps en cloud-native applicaties mogelijk maakt op basis van
bewezen open source componenten”, zegt Maurice Driessen,
(Chief of Engineering bij Capgemini). Hij vervolgt: “Voor het
opstellen van de klantreis en de eindgebruikerservaring maakt
uw ontwerpteam gebruik van onze Accelerated Solution Design
methode; de methode waarbij Design Thinking en Smart Design
bij elkaar komen en waarbij onze ontwerpers hun ontwerpsensibiliteit gebruiken om de behoeften van uw eindgebruikers te
vertalen naar een rendabele bedrijfsstrategie en een technisch
haalbare en aantrekkelijke eindgebruikerservaring.”
“Capgemini biedt een structurele oplossing voor de krapte in
de ICT-arbeidsmarkt. Maar let wel: deze oplossing, naast andere
oplossingen als de versterking van ICT-werkgeverschap en bij- of
omscholing, is een onderdeel van een breder palet aan maatregelen. Een oplossing die bijdraagt aan het structureel verhogen
van de kwaliteit van ICT-dienstverlening, ruimte biedt om de
legacy uit te faseren en tegelijkertijd ruimte biedt om de nodige
innovaties door te voeren”, concludeert Szabo.
Maurice Driessen, Chief of Engineering: maurice.driessen@capgemini.com
Voor meer informatie over gedistribueerde levering van softwareoplossingen
kijk op: http://capgemini.nl/agile-devops
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huidige werkproces. Meestal is er dan weinig aansporing nodig
om dat los te laten en de kennis en kunde van de vakman op de
juiste manier in te zetten door middel van technologie.
Vervolgens beginnen we samen met de kennishebbers binnen de organisatie te bouwen. En dat doen we aan de hand van
de moeilijkste case die we kunnen bedenken. Liefst een a-typische case waarop allerlei uitzonderingen van toepassing zijn. Zo
weet je zeker dat je nieuwe applicatie flexibel genoeg is.”

Dienstverlening
is nooit af

van Everest naar

ICT-dienstverlener Everest neemt
de naam aan van de software die het
bedrijf levert: Blueriq. Dat is niet
alleen om verwarring te voorkomen,
maar ook om de visie van het bedrijf te
ondersteunen: de software, de mensen
en de aanpak zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Blueriq-experts
halen - samen met de opdrachtgever! het beste uit de technologie.
Door Marlies Ruijter
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E

verest en Blueriq… klanten haalden het nogal eens door
elkaar. En dat is niet vreemd, want overal waar Everest
was, was Blueriq ook. En andersom. “Deze naamsverandering
kon niet uitblijven”, zegt Frits van Endhoven, senior adviseur
bij Blueriq. “Eén naam is gemakkelijker voor iedereen. En deze
rebranding tekent ook de cultuuromslag die wij hebben doorgemaakt. Wij begonnen als IT-consultants die ook het eigen
ontwikkelde product Blueriq software verkochten. Inmiddels
zijn wij een softwarebedrijf dat ook expert-consultancydiensten
levert.”
Blueriq software staat voor zaakgericht werken; voor flexibiliteit, wendbaarheid en eigen inbreng van gebruikers. Van
Endhoven: “Niet voor niets is onze nieuwe slogan: make it personal. Met personal bedoelen we dat we de dienstverlening van
onze klanten naast efficiënt ook persoonlijk maken. Maar deze
slogan staat ook voor onze aanpak. Wij, Blueriq-experts, zoeken
samen met de ’business’ van onze opdrachtgevers naar de beste
oplossingen. We bouwen gezamenlijk aan nieuwe applicaties. We
maken optimaal gebruik van ieders expertise, waardoor we tot
oplossingen komen die aansluiten bij de vraag van de klant. En
niet te vergeten: de klant van de klant!”
“De kracht van Blueriq zit ‘m in de drie-eenheid: technologie, mens en aanpak. Maar die kracht heeft ook een keerzijde.
Ik vergelijk Blueriq graag met een vlijmscherp koksmes. Als het
door vakmensen gebruikt wordt, kun je er fantastische dingen

Blueriq
mee doen. Laat je er minder deskundige mensen mee werken,
dan is de kans aanwezig dat zij een aantal vingers verliezen.”
Onvoorspelbare processen
Voor voorspelbare processen zijn er kant-en-klare oplossingen, oftewel ‘IT van de plank’. Voor onvoorspelbare processen is er Blueriq. “Onvoorspelbare processen zijn processen
waarbij ambtenaar en burger samen naar een punt van overeenstemming werken”, legt Blueriq-consultant Youri Vaes uit.
“In overheidsdienstverlening is dat vaak een digitaal document
waarin de wederzijdse afspraken staan. Subsidieaanvragen
bijvoorbeeld, of beroep- en bezwaarprocedures. Geen zaak is
hetzelfde.”
Blueriq kan op een slimme manier gebruikmaken van de
standaard IT. Maar als je nieuwe IT op oude processen toepast,
krijg je vaak hele dure oude processen. Blueriq doet dat anders.
“Wij houden samen met onze opdrachtgever de processen tegen
het licht. Zij zullen, als dienstverlenende organisatie hun processen moeten ervaren vanuit degene voor wie zij werken: hún
klant. Soms betekent dat, dat er flink gesnoeid moet worden in
die processen.”
Een Blueriq-traject begint altijd met de vraag aan de eindgebruiker, in dit geval de ambtenaar: ‘op welke manier zou de
techniek jou moeten helpen in je werk?’ Vaes: “Ambtenaren
willen burgers helpen, maar voelen zich vaak beperkt door het
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Blueriq staat – gechargeerd – voor ‘gewoon maar beginnen.’
“Natuurlijk denken we na voor we beginnen met bouwen”, gaat
Vaes verder. “Maar we gaan geen pakken papier produceren,
voordat we aan de slag gaan. Tegen de tijd dat alles is vastgelegd en iedereen akkoord heeft gegeven, is dat ontwerp al weer
achterhaald.”
Deze manier van werken is wennen voor opdrachtgevers.
“Maar het mooie is dat zij alles wat ze bedacht hebben voor hun
ogen zien worden opgebouwd, met alle mogelijkheden om bij te
sturen. Wat ook wennen is, is dat we live gaan met een applicatie die 100 procent fit for purpose is, maar nog niet alle toeters
en bellen heeft die misschien gewenst zijn. Dienstverlening is
nooit af, die blijven we samen met de opdrachtgever verbeteren.
Samen, met partners of door de opdrachtgever zelf. De vrijheid die je als opdrachtgever houdt om dingen aan te passen is
natuurlijk waardevol; je koopt immers niet iets waarvan je maar
af moeten wachten of het voor jouw situatie geschikt is.”
Vliegende start
Blueriq krijgt met deze aanpak steeds meer voet aan de
grond bij de Rijksoverheid. Van Endhoven: “We zijn hiermee
al langer actief in de financieel-economische dienstverlening.
De Rijksoverheid volgt nu op de voet. Zo zijn we onlangs live
gegaan bij een klant met een bezwaar- en beroep-applicatie.
Binnenkort kondigen we aan dat we gaan samenwerken met een
grote shared-serviceorganisatie binnen de Rijksoverheid. Dat
laatste biedt perspectief voor andere overheidsinstanties om
ook gebruik te maken van Blueriq systemen. Overheidsorganisaties kunnen straks – zonder een Europese tender – gebruikmaken van Blueriq-systemen. Het gaat dan immers om insourcen
en niet om outsourcen. Dat zal ongetwijfeld ook bijdragen aan
de vliegende start van Blueriq nieuwe stijl.’

Youri Vaes is consultant bij Blueriq, Frits van Endhoven is
senior adviseur en thought leader vraaggestuurde & toekomstvaste Rijksoverheid bij Blueriq. Vragen? of y.vaes@blueriq.com of,
f.van.endhoven@blueriq.com
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Als ik in het buitenland ben vergelijk ik de plek waar ik ben altijd met Nederland,
en het valt me op dat we het nog niet zo slecht hebben georganiseerd. Onze schaal maakt
dat we onze investeringen relatief makkelijk kunnen concentreren en we als overheid zowel
nationaal als lokaal goed zijn georganiseerd ten opzichte van veel andere landen. Dat
er spanning op dat model staat, bewijst met name onze digitale opgave die we niet voor
elkaar gaan krijgen zonder onderlinge samenwerking tussen nationaal en lokaal niveau.

September stond in het teken van verdere stappen in de gemeentelijke
samenwerking. Begin september is tijdens de VNG Commissie Informatiesamenleving de
samenwerking tussen de G5 en de VNG op Smart Cities bekrachtigd, met als insteek die te
verbreden naar andere gemeenten. In de laatste week van september vond het Fieldlab
Dienstverlening in het kader van Samen Organiseren en de Common Ground-beweging

Waar community, platform en kennis samenkomen.

plaats. Twee mooie voorbeelden waar gemeenten met de VNG gezamenlijk optrekken.

Het laten slagen van onze digitale opgave gaat echter meer én een
andere vorm vergen van de samenwerking binnen de overheid. Het vergt dat de Common
Ground-beweging gaat voor één overheidsagenda waarin wisselende coalities van
overheden met stakeholders deelonderwerpen oppakken en gaan uitvoeren. Daarbij
wordt het de uitdaging om dat niet één of twee keer per jaar te doen, maar om structureel
gezamenlijk capaciteit in te zetten om vraagstukken uit de digitale agenda op te pakken.
Hetzelfde gaat op voor onze profilering naar buiten. Houden we per stad op het gebied
van stedelijke (digitale) innovatie elk jaar ieder een eigen event of combineren we die
gezamenlijk in één week, waarbij je bijvoorbeeld elke dag in een andere G5-stad een
programma krijgt voorgeschoteld? Onze Nederlandse schaal maakt in ieder geval dat het

MEER WETEN?

kan…

Lees meer over de VALLEY in het artikel

Marijn Fraanje, CIO gemeente Den Haag

“Samen naar de digitale deeleconomie”
in deze editie van iBestuur.
www.imagemvalley.nl
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Datagericht kan ook mensgericht

Logius-directeur
Yvonne van der Brugge-Wolring
‘Onbekend maakt ook onbemind‘
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n u m m e r

Regie op eigen gegevens: twee SG’s, Maarten Schurink
(BZK) en Maarten Kamps (EZK), vertellen wat daarvoor
nodig is

De wachtkamerovereenkomst

ICT aanbesteden met de troosteloosheid van de ziekenhuiswachtkamer

i38

Waarom zou je het zelf doen?
Gemeenten omarmen Gemeentelijke
Gemeenschappelijke Infrastructuur
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De Functionaris Gegevensbescherming
Bepaald geen overbodige luxe
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iBestuur impact uitgelezen?
Draai ‘m om en lees het magazine! Vijfenzestig pagina’s
bestuur in informatie(technologie) op het hoogste niveau.
Een interview met staatssecretaris Mona Keijzer van
Economische Zaken en Klimaat over de digitale kansen
voor het midden- en kleinbedrijf, veel aandacht voor
de opmars van kunstmatige intelligentie, de Agenda
Digitale Overheid, afscheid van Ambtenaar 2.0,
columns en meer!
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UBR gaat innovatie aanjagen
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Eens een bouwkundestudente, nu algemeen directeur van
Logius. Sinds een krap jaar staat Yvonne van der Brugge-Wolring
aan het hoofd van de organisatie die bij het grote publiek vooral
bekend is van de diensten DigiD, MijnOverheid en de Berichtenbox.
Hoe kijkt zij terug op dat eerste jaar? En welke nieuwe richting
slaat Logius in, zoals het jaarverslag aankondigt?

Logius gaat zich prominenter profileren

‘Onbekend maakt

ook onbemind’

U

w hele carrière speelde zich af in de bouw- en -vastgoedwereld. Hoe
komt iemand met een bouwkundeachtergrond terecht bij Logius?
“Ik ben sowieso wel iemand die graag rondkijkt en open staat voor nieuwe
uitdagingen. Ik heb een lijstje waar ik mogelijke functies op toets. De eerste
is zingeving. Ik wil in mijn werk graag bijdragen aan de maatschappij. Maar ik
zoek het wel aan de bètakant. Ik hou van een techneutenomgeving, maar dan
juist op een plek waar ik een vertaalslag kan maken tussen het technische en
bestuurlijke. En ik hou wel van complexe, uitdagende opdrachten. En die zijn
hier volop.”

Yvonne van der
Brugge-Wolring

Moet een directeur van Logius geen diepgaande kennis van ICT hebben?
“Te veel ICT-kennis is wellicht eerder beperkend. Dan is de verleiding
groot om te veel de diepte in te gaan. Maar je moet het natuurlijk conceptueel
allemaal wel snappen: wat je core business is, wat je afnemers willen, wat de
grote trends in de ICT-sector zijn. En je moet dat ook interessant vinden.”

Door Fred van der Molen
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Yvonne van der Brugge-Wolring is
sinds november 2017 algemeen directeur van Logius. Daarvoor was zij waarnemend directeur-generaal bij het Rijksvastgoedbedrijf. Eerder werkte ze onder
andere bij woningcorporatie Vidomes,
Arcadis Bouw en de Queensland University. Van der Brugge-Wolring studeerde
Bouwkunde aan de TU Delft.

Ervaart u een groot verschil tussen werken in de bouw- of in de ICT-sector?
“Toch wel. Dat komt vooral door het gemis aan een fysiek eindresultaat.
Als een brug of een weg wordt opgeleverd, dan heb je ook wat. En als er een
hobbel in de weg zit, dan is duidelijk wat er moet gebeuren. Maar als zich een
IT-hobbel aandient, is de eerste reactie altijd: wat kost dat dan? Mede door
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het ontbreken van een visueel aspect is besluitvorming in de
ICT ingewikkelder en tijdrovender.”
Afnemers zitten in een positie van gedwongen winkelnering. Er wordt flink geklaagd over de tarieven nu de kosten
van DigiD, DigiPoort en MijnOverheid sinds dit jaar worden
doorbelast.
“Dat klopt. De discussies over de tarieven zijn niet het
leukste deel van mijn werk. Een vaak gehanteerde Haagse
procedure is om kosten geleidelijk - in jargon: met een budgetschuif - te verdelen over de afnemers. Maar daar is niet
toe besloten. Dus men betaalde voor sommige diensten eerst
niets, en nu moet men de volledige kosten uit de bestaande
begroting halen. Dan staat niemand te juichen. Ik verwacht
dat het nog wel enkele jaren zal duren voordat de discussies

overigens een goede stok achter de deur voor ons om transparanter over de kosten te worden. Daar zijn we ook mee bezig.
Anderzijds zorgen strengere eisen, bijvoorbeeld op gebied van
informatiebeveiliging, ook weer voor kostenstijging.”
In het voorwoord van het laatste jaarverslag kondigt u aan dat
Logius een nieuwe koers in gaat slaan. Waarheen is dat dan?
“Als organisatie willen we flexibeler en wendbaarder
worden om sneller in te kunnen spelen op wensen van onze
afnemers en gebruikers. Dat betekent ook dat we ons werk en
onze diensten anders gaan organiseren. We willen onze grote
applicaties op gaan knippen in services, in functionaliteiten.
Dus naar een nieuwe architectuur met microservices en API’s,
allemaal bewezen technologie. In onze huidige applicaties was
het nog nodig om een aantal malen dezelfde functionaliteit in

Het is nu een goed moment om over te
stappen naar een nieuw platform
over de kosten wegebben. Ondertussen proberen wij natuurlijk
onze diensten nog efficiënter en onze kosten transparanter te
maken. Onbekend maakt ook onbemind.”
Directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie klaagde
eerder in de Volkskrant over de hoge tarieven. Voor dat geld
kon hij de brieven ook wel per post sturen…
“Je kunt zien in ons jaarverslag dat de kosten van DigiD per
tik enorm zakken dankzij het toegenomen gebruik. We rekenen
12,1 cent per succesvolle authenticatie (DigiD) en 45,4 cent
per verwerkt bericht (MijnOverheid). Maar belangrijker is dat
het bij de Berichtenbox niet alleen gaat om het afleveren van
een bericht. Er zit bijvoorbeeld ook een single sign-on voorziening ingebed waardoor gebruikers zonder opnieuw inloggen kunnen doorklikken naar de site van de afnemer. Ik wil
maar zeggen: het is meer dan een bericht. Die doorbelasting is
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te bouwen. Als we alles opknippen kunnen we die services breder en flexibeler gaan inzetten in de generieke digitale infrastructuur. Het is nu bovendien een goed moment om over te
stappen naar een nieuw platform, omdat het huidige contract
op zijn einde loopt.”
Die nieuwe richting is dus niet het werkterrein verder
uitbreiden?
“Ik sluit dat niet per se uit, maar het moet wel passen bij
onze core business en bij de generieke digitale infrastructuur
(GDI). Logius richt zich op veilige toegang, gegevensuitwisseling, en het ondersteunen van standaarden en generieke
stelsels. Ik kan me voorstellen dat er nieuwe of andere vragen
naar ons toekomen. Maar daar moet altijd een doelmatigheidsreden onder liggen.”
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En daar moet je ook het personeel voor hebben. Enkele jaren
terug bestond Logius voor de helft uit inhuurkrachten, inmiddels is dat wel gezakt, maar nog altijd 33 procent. Hoe lastig
is het om ICT-specialisten te krijgen?
“Voor ons is het niet meer of minder lastig dan voor andere
ICT-intensieve organisaties. We willen het aantal inhuurkrachten verder terugbrengen. We moeten kijken in hoeverre dat
lukt. We zijn gebonden aan het salarisgebouw van de Rijksoverheid, dus dat geeft beperkingen. Maar daar staan goede
secundaire arbeidsvoorwaarden tegenover. En, belangrijker
misschien: wij ontwikkelen wel hele uitdagende technische
voorzieningen in het hart van de digitale overheid.”

Datagedreven sturing met iRapportage
Gemeenten verzamelen en creëren veel data. Deze data wordt binnen de gemeente gebruikt om beleid te maken en
sturing te geven. Vanuit deze wens heeft PinkRoccade Local Government in co-creatie met meerdere gemeenten en
voor verschillende domeinen iNzicht ontwikkeld.
50 standaardrapporten voor Burgerzaken
Zo is er binnen het burgerzakendomein behoefte om de data uit de BRP te gebruiken. Voor dit vraagstuk ontwikkelden we iRapportage: 50 standaardrapportages voor Burgerzaken. Bijvoorbeeld om burgers te informeren als een
reisdocument verloopt. Om inzichtelijk te hebben hoeveel adresonderzoeken er zijn in welke wijk. Of om het aantal
uit te geven reisdocumenten in te zien, want dat heeft invloed op de bezetting van de balie.
Nieuwsgierig naar iRapportage?
Kijk op www.irapportage.nl of neem contact op met Frank van Baren,
Product Champ iRapportage (06 4609 1015) of je accountmanager.

Tevreden ambtenaren | Tevreden burgers | Tevreden management

www.irapportage.nl

Maar Logius is niet wat je noemt een bekend merk met een
kek imago. Je maakt er op verjaardagen geen indruk mee.
“Onze producten zoals DigiD spreken inderdaad meer tot
de verbeelding dan de naam Logius of Binnenlandse Zaken.
Tot voor kort werd er bij ons vooral veel in beheer gebracht. Nu
zijn we ons aan het omvormen naar een ICT-organisatie waarin
naast beheer, ook innovatie en doorontwikkeling belangrijker
worden. We zijn daar onze organisatie op aan het aanpassen.
In die ontwikkeling is het logisch dat Logius zich prominenter
gaat profileren.”
De Ombudsman had vorig jaar nogal stevige kritiek op MijnOverheid. De essentie: een grote groep kan niet uit de voeten
met MijnOverheid. Wat heeft u daarmee gedaan?
“Na dat rapport is het gesprek met de Ombudsman op gang
gekomen. We maken er serieus werk van. Ook via ons servicecentrum inventariseren we actief de ergernissen. Daar zitten
ingewikkelde vraagstukken bij. Bijvoorbeeld: hoe zorg je dat
post niet in de Berichtenbox van overleden mensen terechtkomt, maar dan weer wel bij de erven.
We zoeken ook naar een oplossing voor ouders die toegang
willen tot digitale medische dossiers van hun zieke kind. Dat
kan nu niet omdat een kind nog geen DigiD heeft en dus ook
niemand kan machtigen. Wij zijn een schakel in de hele keten,
maar organiseren wel tafels om dat soort problemen op te
lossen.”
Is de achilleshiel van de digitale overheid niet dat er onderweg te veel burgers afhaken of aan de kant blijven staan?
“Dat is voor mij een heel belangrijk aandachtspunt. Naar
schatting hebben tussen de 2 en 4 miljoen Nederlanders aversie tegen of angst voor het gebruik van de computer. Dat zijn
heus niet alleen maar laaggeletterden. Daar zitten heel veel
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Logius
Logius is een agentschap van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Logius
zorgt voor producten, diensten en standaarden voor
de digitale overheid die alle organisaties met een
publieke taak kunnen gebruiken. Voorbeelden zijn
DigiD, MijnOverheid, de Berichtenbox, eHerkenning,
Digipoort en Standard Business Reporting. De omzet
bedroeg in 2017 180 miljoen euro. Er werkten per 31
augustus van dit jaar 492 medewerkers, waarvan 165
externen.

aspecten aan. Momenteel zitten we bijvoorbeeld in een traject
om met een groep taalambassadeurs onze diensten door te
nemen om de toegankelijkheid en begrijpelijkheid te vergroten. Dat levert veel inzichten en verbetermogelijkheden op.
Een van de dingen die we beter moeten communiceren is
de mogelijkheid tot machtigen. Veel mensen geven nu hun
DigiD-inloggegevens aan een bekende om iets digitaal te laten
regelen. Maar dat is zoiets als de sleutel van je huis afgeven.
Wij zeggen: machtig iemand voor één bepaalde organisatie.
Vrij onbekend is nog dat je op tal van plaatsen ondersteuning
kunt krijgen bij het gebruik van de digitale overheid; in vrijwel
alle gemeenten bieden bibliotheken de cursus Digisterker aan.
De communicatie daarover kan nog beter om meer mensen te
bereiken die hier echt iets aan hebben.”
Er zijn inmiddels ruim 75 miljoen berichten verstuurd via de
Berichtenbox. De karavaan trekt verder?”
“Digitale dienstverlening is niet meer weg te denken in
onze samenleving. Er zal nog een tijd een parallel papieren
traject blijven bestaan, maar dat zal steeds kleiner worden. Een
centrale berichtenbox voor alle communicatie vanuit overheden en organisaties met een publieke taak is daarbij een groot
goed. Een van de grootste ergernissen van computergebruikers
is het gedoe met al die wachtwoorden en verschillende digitale
loketten. De overheid moet ervoor zorgen dat de diensten
behalve veilig ook toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen worden. Niet toevallig is dat een belangrijk thema van NL
DIGIbeter, de agenda voor de digitale overheid. De realisatie
daarvan is net gestart en daar werkt Logius natuurlijk volop
aan mee vanuit onze jarenlange ervaring met hoe de digitale
overheid in de praktijk werkt.”
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J u r i s P r u d e n t
Door de toenemende verkokering van ons
rechtsstelsel sluiten wetten tegenwoordig
zelden naadloos op elkaar aan. En daarmee
zadelt nieuwe regelgeving de samenleving op
met nieuwe, lastige onzekerheden.
Peter van Schelven neemt in iBestuur magazine juridische dilemma’s onder de loep.
Deze keer: de ‘wachtkamerovereenkomst’

ICT
in de wachtkamer?
Een troosteloos
wachtkamertje in een
afgelegen hoekje van
een ziekenhuis. Acht
patiënten wachten
verveeld met een
nummertje in de hand op
hun beurt. Een verlepte
plant in de hoek, smerige
koffie in een plastic
bekertje en smoezelige
tijdschriften uit een
leesmap van zes maanden
oud zijn het enige vertier.
U kent die mistroostige
plaatjes wel.
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D

iezelfde triestheid kenmerkt de ICT-aanbestedingspraktijk. Een van
de nieuwere speeltjes van de aanbestedingsadviseurs in ons land is de
zogeheten ‘wachtkamerovereenkomst’. Alleen die benaming al! Je zou wensen dat de bedenker ervan ook een pilletje gaat halen.
Een paar jaar terug kwamen wachtkamercontracten al voor bij aanbestedingen van schoonmaakdiensten. In de wereld van de ICT-aanbestedingen
worden deze contracten nu ook steeds vaker gebruikt. Maar wat is het
precies?
Dergelijke contracten zijn er in vele soorten en maten. In de kern komt
het erop neer dat de leverancier of dienstverlener die bij een aanbesteding
als tweede uit de bus komt, verplicht wordt om zo’n contract aan te gaan. Het
wachtkamercontract bepaalt dat partij nummer twee moet komen opdraven
als later – om welke reden dan ook – het contract met nummer één voortijdig
tot een einde komt. Tot aan het toekomstige en onzekere moment waarop
leverancier of dienstverlener nummer twee acte de présence moet geven, zit
die partij dus als het ware in de wachtkamer.
Lege huls?
Zo’n contract geeft de betrokken marktpartij dus geen enkele zekerheid
of, en zo ja wanneer zij producten of diensten aan de aanbestedende dienst
mag leveren. Dat is ten eerste afhankelijk van de vraag of de winnende partij
de gehele rit van het ICT-contract gaat uitdienen. Een wachtkamercontract
is daarom vaak niet veel meer dan een lege huls. Ten tweede zijn er wachtkamercontracten die zeggen dat de aanbestedende dienst zelf beslist of zij bij
gelegenheid wel of niet van partij nummer twee gebruik gaat maken. In zo’n
geval is het een recht van de aanbesteder om nummer twee in te schakelen als nummer één uitvalt; het contract verplicht de aanbesteder niet tot
inschakeling.
Stel dat via een aanbesteding een ICT-opdracht met een looptijd van vier
jaar in de markt wordt gezet. Als na drie jaar de opdracht bij de winnende
partij sneuvelt, dan kan het wachtkamercontract bepalen dat nummer twee
het laatste, vierde jaar moet komen opdraven. In de praktijk wordt er met
die termijnen door de makers van wachtkamercontracten overigens creatief
omgesprongen.

Vanwaar al die gekkigheid? Een aanbesteder zal zeggen dat
het in het belang van de continuïteit van de ICT is en dat op die
manier een nieuwe aanbesteding kan worden voorkomen. Het
wachtwakercontract is echter bovenal een handig middel voor
een aanbesteder om marktpartijen vast te pinnen op prijzen en
tarieven van enige jaren her. Voor de diensten waar je in 2021
mee begint, gelden dan de al dan niet geïndexeerde tarieven
van bijvoorbeeld 2018.
Verder is het wachtkamercontract een instrument dat kan
worden ingezet als achteraf blijkt dat de aanbesteder in eerste instantie in zee is gegaan met een marktpartij die niet of
minder geschikt is voor de klus. In gevallen van wanprestatie
kan de aanbesteder voortijdig de stekker uit het ICT-contract
trekken. Meer dan eens hangt een wanprestatie van de leverancier of dienstverlener nauw samen met een vage of anderszins
benedenmaatse uitvraag van de aanbesteder in de aanbestedingsstukken. In dergelijke gevallen van slecht opdrachtgeverschap is het wachtkamercontract een middel om het gebrek
aan professionaliteit van de aanbesteder te verdoezelen.
Minachting
Maar er is meer aan de hand met de wachtkamercontracten
die overheidsinstanties door middel van hun aanbestedingen
dwingend opleggen. In essentie frustreren die contracten een
gezonde marktwerking en daarom deugen ze niet. Immers,
voor vrijwel alle ICT-leveranciers geldt dat de looptijd van het
contract en de prijsstelling nauw met elkaar samenhangen.
Logisch. Immers, een marktpartij die - zeg - vier jaar lang kan
rekenen op de afname van zijn diensten, zal in de regel voor
zijn klant gunstigere tarieven hanteren dan een dienstverlener
die slechts enkele maanden zijn diensten of producten kan slijten. En een hostingbedrijf dat voor zijn dienstverlening eerst
zelf fors moet investeren in de aanschaf van bepaalde hard- en
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software heeft een zekere looptijd nodig om die investeringen
terug te verdienen. Als de terugverdientijd te kort is, dan is de
lol om mee te doen al snel weg. Dergelijke simpele economische gedachten worden door de wachtkamercontracten geweld
aangedaan.
Er kan geen onduidelijkheid over bestaan: overheidsinstanties die wachtkamercontracten in ICT-transacties hanteren, minachten marktpartijen. Het is bedroevend als zoiets
wezenlijks als de looptijd van een ICT-dienst contractueel tot
een onzeker en variabel iets wordt gemaakt. En dat is wel wat
er gebeurt met die contracten. Het is nog triester als je bedenkt
dat deze rarigheid alleen bij overheidsinstanties voorkomt. Mij
zijn geen gevallen bekend waarin in het private bedrijfsleven
zoiets als een wachtkamercontract wordt gehanteerd.
Contractvrijheid?
Ik hoor de tegenwerpingen van de overheidsjuristen en
hun adviseurs al: het Nederlandse contractenrecht geeft de
vrijheid om met een wachtkamercontract op de proppen te
komen en je hoeft als marktpartij niet aan een aanbesteding
mee te doen. Als jurist kan ik dat uiteraard niet ontkennen;
al vraag ik me wel af of dergelijke contracten de aanbestedingsrechtelijke toets van de proportionaliteit in alle gevallen
kunnen doorstaan. Redelijke financieel-economische belangen
van de partij in de wachtkamer worden soms al snel op de tocht
gezet.
Los van alle juridische noties lijkt mij de vraag wat de
wachtkamercontracten doen met marktverhoudingen aanzienlijk belangrijker. Laten we ervoor waken dat botte overheidsmacht in combinatie met juridische boekenwijsheid ICT-zaken
onnodig geweld aandoet.

i13

p a r t n e r

P i n k R o c c a d e

“Exact de reden dat we een magneetbord met daarop het ‘Meerjarenplan Burgerzaken’ hebben ontwikkeld”, aldus Sanne
van der Zanden, Customer Care manager bij
PinkRoccade Publiekszaken. Op dit overzicht staan naast de bestaande iBurgerzaken apps ook de toekomstige innovaties en
dienstverleningsmogelijkheden.
Het grote voordeel voor de gemeente?
“Allereerst dat we direct de samenhang zien
tussen de verschillende iBurgerzaken apps. En
daarnaast dat we één totaalbeeld hebben van
de komende innovaties. Daardoor kunnen we
makkelijk bespreken en zichtbaar maken wat
wij op welk moment in de tijd willen implementeren”, aldus Jos Hopmans, teammanager
Publiekszaken bij gemeente Bergen op Zoom.
“Doordat het bord hier hangt kunnen we continu bijsturen.”

Overheid,
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H

et is tijd om ‘het kantoor’ en de dienstverleningsprocessen onder de loep te nemen met je toekomstbril
op. Want Uber is het grootste taxibedrijf ter wereld, maar heeft
geen taxi’s. En Airbnb is de grootste hotelketen ter wereld, zonder hotelkamers… Waarom niet ook op die manier dromen over
gemeentelijk dienstverlening van de toekomst? En realiseer
je bij dat dromen dat de hele wereld steeds klantvriendelijker,
sneller én digitaler wordt. Stel daarom je doelen altijd op het
hoogste niveau. En baseer je altijd op de wensen van inwoners
en ondernemers.
Door de juiste partijen samen te brengen ontstaat vervolgens de toegevoegde waarde waarover je droomt. “Goed geregisseerde cocreatie is dé manier om je dromen op het gebied
van (gemeentelijke) dienstverlening aan te vliegen”, beaamt
Mat Keijers, productmanager bij PinkRoccade Publiekszaken.
“Door de pragmatische kennis van gemeenten te bundelen met
onze ICT-kennis ontstaan moderne, efficiënte oplossingen.”
Zo ontstond recent iVerkiezing in samenwerking met zes
kwartiermakersgemeenten. Zij dachten mee over de toegevoegde waarde van deze applicatie; voor de inwoners en voor
de medewerkers van alle gemeenten in Nederland. Zo was
Peter Tollenaar, Beheerder Basisregistraties bij gemeente Ede,
al jaren op zoek naar een andere manier om stemdistricten in
te kunnen delen. Hij stond dan ook te springen om namens
een grote gemeente mee te werken aan de ontwikkeling van
iVerkiezing. “Je kunt als kwartiermaker namelijk zelf sturen als
je een goed idee of een wens hebt. En het mooie is dat die dan
vaak snel gerealiseerd worden!” Binnen één jaar gebruiken ruim
zeventig gemeenten iVerkiezing en is ‘eenmalige ontwikkeling meervoudig gebruik’ in de praktijk toegepast.

Beeld: Dreamstime/Bewerking: redactie

Sluit je ogen en droom waar het
naartoe gaat met de dienstverlening
van de (lokale) overheid… Hoe je
het ook wendt of keert, innovatie en
technologie zijn daarbij ontzettend
belangrijk. Ze vormen misschien wel
de motor van onze economie! En dat
biedt enorme kansen. Toch blijven
we veelal steken in de waan van de
dag. Hoe kun je als organisatie het
reactievermogen hebben om tijdig
op nieuwe ontwikkelingen in te
springen?

Dit is slechts één voorbeeld van innovatie en cocreatie. “Zo
kennen we nog veertien andere voorbeelden die een hoge toegevoegde waarde hebben voor de burger of de medewerkers van
de gemeente.” Bijvoorbeeld binnen zeven minuten een eerste
inschrijving inclusief uitgifte BSN (op locatie van de universiteit). Of samen de ‘Groene verhuizing’ bedenken met risicoprofielen waardoor 80 procent van de verhuizingen volledig automatisch plaatsvinden zonder tussenkomst van de ambtenaar.
Magneetbord
Wat maakt het lastig voor gemeenten die niet direct betrokken zijn bij deze ontwikkelingen? Ten eerste moet je weet
hebben van het bestaan van elke nieuwe app en vervolgens de
toegevoegde waarde kunnen beoordelen. En ten slotte moet je
de functionaliteit (tijdig) implementeren. En dat is nog weleens
een uitdaging zo blijkt in de praktijk.
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“Dit soort best practices kijken we af bij
onze 403 zusterbedrijven die allemaal innoveren volgens dezelfde principes. Dagelijks ontstaan best practices en deze delen we direct met
elkaar. Dat is echt uniek”, vertelt Tjerk Venrooy,
directeur bij PinkRoccade Publiekszaken.
Best Practices is een term die steeds vaker
gebruikt wordt binnen organisaties. Andere benamingen zijn
lessons learned, richtlijnen, een goed voorbeeld, of beste
praktijken. Het beschrijft een manier van werken (uitvoeren
processen, implementatie van een project) waarbij is bewezen
dat de uitgevoerde stappen de meest efficiënte en effectieve
manier zijn om het gewenste eindresultaat of doelstellingen te
realiseren.
“De bestaande best practices vertalen naar de specifieke
situatie van onze eigen organisatie is vrij eenvoudig doordat
we zoveel op elkaar lijken. Zo hebben wij acht best practices op
iBurgerzaken weten toe te passen en hebben we zelf ook drie
best practices aan anderen overgebracht. Het meest concrete
voorbeeld daarvan is uiteraard onze selfservice-aanpak. Daarmee hebben we het gemiddelde percentage digitale dienstverlening in zeven maanden zien stijgen van 16 procent naar 56
procent.”
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Complexe problemen worden inzichtelijk gemaakt door data te
verzamelen en te combineren. We slagen er ook steeds beter in
om deze data te verwerken tot informatie en die te delen. Om
daaruit kennis te vergaren kost vaak veel tijd en er wordt voortdurend gezocht naar hulpmiddelen om dit te vereenvoudigen.
Door een digitale versie van de realiteit te maken, wordt modelleren mogelijk. We maken scenario’s en proberen met kunstmatige intelligentie te voorspellen welke effecten het beleid heeft

Klimaatverandering,
overstromingen en hete zomers.
Veranderingen die vaak erg snel
gaan, en zonder dat wij het door
hebben. Mensen voelen de gevolgen
van deze veranderingen direct;
ze hebben last van droge tuinen
of kelders die overstromen. De
impact op overheid en burger is
wereldwijd.

Samen naar de digitale
op de toekomst. Een toekomst waar we veilig in vrijheid leven en
van een toenemende welvaart genieten.
Lichtgewicht
We zitten middenin het proces van digitale transformatie.
Op microschaal gaat dit vaak redelijk goed en vrij makkelijk. Op
macroschaal is dit echter nog geen gelopen race. Een overheidsorganisatie heeft namelijk veel legacy-systemen en gedateerde
databases. Dit beperkt de snelle adoptie van nieuwe mogelijkheden enorm. De gemeentelijke overheid erkent dit en initiatieven
zoals Common Ground en Samen Organiseren vormen aanvullende beleidsmodellen voor de noodzakelijke voortgang in de
digitale transformatie.
En wat als we onze aanpak nou eens omgooien en van
klein naar groot gaan werken? Kleinschalige initiatieven van
teams binnen een gemeente zijn vaak toepasbaar voor andere
gemeenten. Het grote voordeel is dat een probleem dat relevant
is voor de hele markt al door één van haar eigen deelnemers is
opgelost, getest en geïmplementeerd. Relevante kennis van
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het domein én het werkproces zijn omgezet in een app; een
slim interactief stukje software dat simpel en lichtgewicht is in
gebruik.
Was het maar zo makkelijk, maar de lijst met eisen in de
zakelijke markt is lang. De app moet lichtgewicht zijn in gebruik,
maar met zware functionaliteit, eenvoudig te laden met eigen
data, veilig en conform de AVG én daarnaast makkelijk aan te
passen. Automatische bijwerking is een must, want statische
rapporten zijn passé. Zo’n app moeten ovendien makkelijk te
delen zijn met collega’s en soms met burgers. En bovenal dient
het gebruiksvriendelijk te zijn.
De realiteit is dat er vaak hoge kosten verbonden zijn aan een
systeem wat aan al deze eisen en wensen kan voldoen, zeker in
de zakelijke markt. Consumenten hebben toegang tot systemen,
platforms en applicaties tegen betaling per gebruik en in abonnementsvorm, en steeds vaker in de context van de deeleconomie. Een deeleconomie is een socio-economisch systeem
waarin delen en collectief consumeren centraal staan. Denk aan
Greenwheels of Uber. Het gaat om een gezamenlijke creatie,
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e overheid vormt beleid om klimaatverandering af te
remmen en te leren omgaan met de gevolgen ervan.
Daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen. Gemeenten bijvoorbeeld ontvouwen concrete plannen voor de energietransitie. De benodigde investeringen zijn enorm en zullen
grotendeels door burgers gedragen moeten worden. Burgers
dragen zelf bijvoorbeeld actief bij aan de energietransitie door
verduurzaming van hun energiegebruik. Dat gebeurt individueel
en op kleine schaal; vele handen maken licht werk. Maar hoe
slaan we de brug tussen groot beleid en kleine initiatieven?

deeleconomie
productie, distributie, handel en consumptie van goederen en
diensten.
Eerlijk model
Terug naar onze oplossing voor de overheid. Wij hebben
inmiddels eenmalig een app voor de gemeente ontwikkeld en
een platform dat geschikt is voor meervoudig gebruik. Stel
nou dat de apps gratis zijn? Dan hebben we het al snel over
een digitale deeleconomie maar dan met apps die gratis zijn
voor de overheid. Er wordt uitsluitend betaald voor het gebruik
van het platform als infrastructuur om apps te delen, met een
kostenmodel op basis van gebruik. De overheid en het bedrijfsleven werken dan samen om sneller innovaties in te zetten en
relevante oplossingen te leveren voor actuele vraagstukken en
problemen. Een eerlijk model waarmee het beste van alle deelnemers gecombineerd wordt en er samen wordt gewerkt aan een
betere leefomgeving.
Een omgeving waar de overheid samenkomt om kennis te
delen, apps en modellen uit te wisselen en samen te werken
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aan innovatieve oplossingen die snel uitgerold kunnen worden bij de hele overheid: IMAGEM introduceert de VALLEY. Het
platform is direct beschikbaar voor iedereen en werkt met een
eerlijk kostenmodel. Modellen en apps in de VALLEY zijn gratis
en lossen actuele problemen op voor de overheid. Zo kan er slim
en digitaal worden samengewerkt aan de leefbaarheid van haar
burgers.
Daarmee zijn we niet klaar, maar kunnen we wel starten
met alles wat er nu al is: tientallen apps die diverse belangrijke
thema’s bestrijken zijn al direct inzetbaar. We hebben nu een
digitale deeleconomie voor de overheid als sterk fundament en
kunnen samen leren hoe we de uitwisseling van kennis verder
kunnen verbeteren.
Meer weten over de VALLEY? Ga naar de
webpagina www.imagemvalley.nl of scan
de QR-code.
Wouter Brokx, President bij IMAGEM
Wouter.brokx@imagem.nl
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Rijks Innovatie Community

Delen
A

ls Rijksoverheid stimuleren we volop innovatie van wetenschap en onderzoeksinstellingen; van grote ondernemingen tot en met ‘would be’ bedrijfjes.
Voor de ontwikkeling van het eigen innovatieve vermogen is echter veel minder aandacht. Natuurlijk, er zijn talloze congressen en events waar het belang van alle ontwikkelingen die op ons afkomen de revue passeren. Soms gepaard gaand met doemscenario’s om het publiek bij de les te houden. Maar de echte impact op ons dagelijks
werk lijkt meestal toch een ver-van-m’n-bed-show. Robotisering? Artificial intelligence? Virtual Reality? ‘Ik zie nog niet zo snel een machine mijn werk overnemen’, is
een veelgehoorde reactie. En in de meeste gevallen klopt dat ook, want ondanks dat
we als ambtenaar niet zo te boek staan, bestaat ons werk voor een groot deel uit creatieve processen. En daarin zijn we voorlopig nog onvervangbaar.

Blueriq voor de centrale overheid

Word jij ook blij als je écht
goed geholpen wordt?
Op een persoonlijke manier?

Totdat een algoritme op basis van enorme aantallen geanalyseerde handelingen
zelf creatiever wordt dan de mens. Denk aan Alpha Go die de beste spelers van het
moeilijkste spel in de wereld, Go, glansrijk weet te verslaan. Disruptieve technologieën hebben zich al op alle niveaus in ons dagelijks leven genesteld. Vaak zonder dat
we het ons zelf realiseren. De uitdaging voor ons als beleidsmakers en uitvoerders is
om met al deze ontwikkelingen en de impact daarvan mee te groeien en er zorgvuldig
mee om te gaan. Dat vraagt een enorme inzet. Hoeveel beter zou dat gaan als we meer
delen, hergebruiken en samenwerken, liefst rijksbreed?
Om dit aan te jagen en te verbreden naar een verbeterde instroom van ICT’ers
vanuit onderwijs, en innovaties vanuit (startende) ondernemingen, heeft een aantal
managers vanuit verschillende ministeries de handen ineengeslagen en wordt de
Rijks Innovatie Community gelanceerd. De start van dit nieuwe netwerk gaat plaatsvinden op 20 november op het innovatiecongres van JenV.

Persoonlijke én efficiënte dienstverlening. Dat kan volgens ons gewoon hand in hand
gaan. Ook als je klant niet het standaard proces van A tot Z doorloopt. Met Dynamic Case
Management zetten we jouw klant centraal. En zorgen we dat aanvragen zo efficiënt
mogelijk worden verwerkt. Omdat iedereen werkt in één gecentraliseerde omgeving,
werken ambtenaren en burgers beter en efficiënter samen. Dit zorgt ervoor dat er tijd en
ruimte is om te doen waar het echt om gaat: je klanten écht helpen.
Benieuwd naar de mogelijkheden van Dynamic Case Management? Bekijk onze website of
neem contact op met één van onze experts.
www.blueriq.com/dynamic-case-management

Diederik van Leeuwen
Directeur Domein
Internationaal & Veiligheid Bij UBR|I-Interim Rijk
en mede-initiatiefnemer
van de Rijks Innovatie
Community

Het netwerk is nog volop in ontwikkeling; als een soort start-up binnen de overheid. Mooi om te zien hoe binnen de – vaak niet op innovatie ingerichte - kaders
ruimte wordt gevonden om samen de eerste projecten op te pakken. Broodnodig ook,
zo constateert bijvoorbeeld de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie in haar recente rapport ‘Verspreiding, de onderbelichte kant van innovatie’. En
het bleek ook al snel in de praktijk toen we een pilot met een netwerktool AVG-proof
wilden uitrollen over meerdere organisaties. We hebben daar als rijkscollega’s onder
elkaar voorlopig nog onze handen vol aan. Samenwerken met innovatieve bedrijven is
het volgende hoofdstuk.
‘Ben je al afgehaakt?’ vroeg een collega mij laatst. Juist niet. We gaan nu tot op
de bodem, tot het allemaal gerealiseerd is. Een mooiere training on the job krijgen we
immers niet. Wordt vervolgd...

Make it personal

Nummer 28, november 2018

i19

Na jarenlange
lippendienst aan ‘de
burger centraal’ ontstaan
hier en daar initiateven
om daarvan nu echt werk
te maken. In het sociaal
domein bijvoorbeeld. De
vier grote steden en vier
kleinere werken aan digitale
platformen, waar burgers
zelf zaken kunnen regelen
en gemakkelijk kunnen
communiceren met publieke
dienstverleners. Stapjes
op weg naar een digitaal
ontmoetingsplein?

Door Peter Mom
Beeld Dreamstime
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‘De burger is
er niet mee
gediend als
iedereen in
zijn eigen
koker blijft
zitten’
W

ie zijn ICT-voorziening ‘Sociale dienst cliënt registratie afhandeling
toekenning expertise systeem’ noemt, is niet bezig vanuit de burger
te denken. Het was dan ook 1994 toen Den Haag met de bouw begon van uitkeringssysteem Socrates. Inmiddels is een herbouwde versie ruim tien jaar in
bedrijf bij Wigo4it, de ICT-coöperatie voor werk en inkomen van de vier grote
steden, en wordt er nagedacht over Socrates 3.0. Dat is de ‘achterkant’, die
uitkeringen berekent, betaalt en eventueel terugvordert.
De ‘voorkant’ heet Edison, sinds begin dit jaar bij de G4 in gebruik. Bijna
een kwart eeuw na de start van Socrates moet de burger in de interactie met
de overheid centraal komen te staan. Edison is daarvoor het platform, dat
onder meer ‘selfservice’ moet faciliteren. Waar Socrates professionals ondersteunt is Edison er ook voor cliënten. Niet veranderd is een hang naar spitsvondig bedoelde ‘vertaling’ van een historische persoonsnaam. Voor Edison
luidt deze: ‘Elektronische dienstverlening sociaal domein Nederland’.
Wat nu bij Wigo4it-gemeenten draait is ‘aanvraag levensonderhoud’. Er
was een tijd dat de intake gebeurde aan het loket, waar een socialedienstme-

Wigo4it (dat zelf 170 medewerkers telt).
Nu een eerste versie functioneert, heeft
de G4 het PPI-programma per begin oktober
overgedragen aan Wigo4it, waar doorontwikkeling plaatsvindt met 40 eigen mensen
en een nog onbekend aantal gedetacheerden van gemeenten. Naast ‘inkomen’ omvat
het sociaal domein de gebieden ‘werk’ en
‘zorg’. Daarop richt zich het vervolg, buiten
uitbreiding van communicatiemogelijkheden na de intake, zoals doorgifte van
verhuizingen.

dewerker met de cliënt een formulier invulde en daarin opgeschreven gegevens in de backoffice inklopte in Socrates. Klanten hoorden welke documenten ze moesten overleggen en als dat was gebeurd ging ook die informatie de
computer in. Dit voldoen aan voorwaarden voor een uitkering (in de ‘inspanningsperiode’ van de Participatiewet) vindt nu binnen Edison plaats.
Cliënten melden zich online aan, krijgen ‘opdrachten’ (cv en LinkedInprofiel maken, solliciteren, aanmelden bij uitzendbureau, kinderopvang
regelen) en communiceren met de professional, die de voortgang monitort en
cliënten begeleidt. “Pure tijdswinst”, zegt adjunct-directeur Benne Holwerda
van Wigo4it. “Na de inspanningsperiode kunnen professional en burger meteen in gesprek.”
Edison is ontstaan in het in 2013 gestarte Professional Portal Innovatieprogramma (PPI), dat primair de werkprocessen onder handen nam. Daarom
was het geen Wigo4it-aangelegenheid, maar een separate exercitie, met eigen
leiding en grote inbreng vanuit de G4. In totaal hebben 150 mensen eraan
gewerkt, gelijkelijk afkomstig van gemeenten enerzijds en anderzijds van
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Coöperatie
Verder wil Wigo4it interactie mogelijk
maken via apps. Holwerda is opgetogen over
het innovatieve totstandkomingstraject van
een prototype en over het resultaat, dat in
een ‘Google Design Sprint’ in vijf dagen werd
gerealiseerd. De app presenteert op één plek
‘alle’ voor statushouders relevante informatie, ontstond door samenwerking van
betrokkenen (waarbij VluchtelingenWerk
Nederland voor eindgebruikers meedeed) en
is door statushouders getest. “Iedere asielzoeker heeft een mobieltje”, zegt Holwerda.
Ofwel: de statushoudende burger centraal.
Ofschoon Socrates volgens Holwerda
functioneel voldoet en de softwarekwaliteit
in orde is, zijn architectuur en technologie gedateerd. Aansluiting van het volgens
eigentijdse concepten gerealiseerde Edison
moest met kunstgrepen. Vandaar dat nu
plannen worden gemaakt voor Socrates 3.0.
“Met de Aanvraag Levensonderhoud zijn
we vergevorderd. De planning is dat vanaf
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I4Sociaal wil burger in vier maanden centraal
Deventer, Enschede, Groningen
en Zwolle werken samen in I4Sociaal
om begin volgend jaar een portaal af
te hebben met voorzieningen voor
interactie tussen partijen in het
sociale domein. Zwolle legt zich toe
op een voorziening voor statushouders, die na een asielprocedure hun
weg in de Nederlandse samenleving
moeten vinden, terwijl Groningen
twee thema’s uitwerkt: toegang tot
het ‘gebiedsondersteuningsnetwerk’
(de gemeente en vier zorgaanbieders
die elk een deel van de stad bedienen) en ondersteuning van kinderen
van minima. Enschede ook: aanvraag
huishoudelijke ondersteuning en
bijstand bij tijdelijk werk. Deventer
richt zich op behoeften van jeugdigen die meerderjarig worden. De vier
implementeren vervolgens elkaars
producten.
In de kijk van de I4Sociaalgemeenten op de omgang met
burgers zijn begrippen als inclusieve
samenleving en proactief/preventief opereren uitgangspunt. ‘Klantreizen’ zijn ook samen met burgers
uitgestippeld. Volgens strategisch
informatiemanager Gerke Bos van
Groningen zijn genoemde principes
niet te realiseren met bestaande
applicaties. In een onderhandse aanbesteding zijn vijf bedrijven benaderd die daarin mogelijk wel konden
voorzien. Daar is ICT-coöperatief
GemCloud, na een proefsprint met
een andere hoog scorende kandidaat,
als winnaar uitgekomen.
Zo’n sprint moet in twee weken
werkende software opleveren, die in
een reeks volgende sprints samen
met aanstaande gebruikers geleidelijk tot optimale kwaliteit komt.
Hans Julsing, directeur Sociale Zaken
van Groningen, die spreekt van ‘een
slimme digitale omgeving’, ziet zulke
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Strategisch informatiemanager Gerke Bos van
Groningen. (l)

Hans Julsing, directeur
Sociale Zaken van Groningen en bestuurslid
van GBI. (r)
snelheid en flexibiliteit als pre voor
gemeenten die slagvaardig willen
kunnen inspelen op veranderende
omstandigheden. Ook de aanpak
(cocreatie met de opdrachtgever
stevig in de regie) en het verdienmodel van GemCloud (betalen naar
gebruik en niet op basis van licenties
en inwonertal) spreken hem aan. Een
plezierige ontdekking was voor Bos
dat toen klantreizen werden vertaald naar functionaliteit negentig
procent generiek bleek. Hoewel de
nu voorziene thema’s een pilotkarakter hebben, rekent Bos op succes en
verwacht hij volgend jaar een Europese aanbesteding, waarbij er meer
worden geadresseerd.
Julsing is bestuurslid van GBI
(16 gemeenten) en de I4Sociaal-

Eindhoven exit
De vijfde gemeente van het land
stapt 1 januari uit GBI, samenwerkingsverband voor innovatie in het
sociale domein. Participatie ‘legde
een te zware claim op de capaciteit in het primaire proces’, aldus
een woordvoerder. Eindhovens
sociale domein richt zich komende
tijd op ‘wetgeving, continuïteit en
bezuiniging’.

gemeenten zijn allemaal aangesloten
bij Dimpact (33 leden, namens de
vier formeel opdrachtgever). Dat zijn
twee mogelijke kanalen om wat I4Sociaal ontwikkelt onder lokale overheden te verspreiden, ook nadrukkelijk
streven van de initiatiefnemers.
Aangezien GBI zich op ‘inkomen’
richt en I4Sociaal breder kijkt, ziet
Julsing GBI overigens als mogelijke
‘bouwsteen’ voor de I4Sociaal-ambities. Verder hebben ze aansluiting
gezocht bij VNG’s Taskforce Samen
Organiseren.
ICT-Coöperatief GemCloud is
geïnitieerd door ‘publiek ondernemer’ Swier Jan Miedema, ongeduldig
geworden toen de rond Eindhoven
gevormde coöperatie Beware, waarbij
hij aanvankelijk betrokken was, te
weinig opschoot. Oprichters zijn
Miedema’s onderneming Gemboxx en
twee partnerbedrijven, Company-X
en NIGW. Bedoeling is dat overheden
ook toetreden en op termijn eigenaar
worden van wat is ontwikkeld. Miedema onderzoekt hoe de I4Sociaalproducten ook via zijn coöperatie
kunnen worden verspreid. De Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân is voornemens lid
te worden en verder tracht Miedema
zo’n zestig gemeenten, waaraan
Gemboxx een CORV-applicatie heeft
geleverd (jeugdzorg), te interesseren voor een lidmaatschap.

begin 2018 de eerste gemeenschappelijke producten gefaseerd
in gebruik worden genomen door de gemeenten die daar klaar
voor zijn”, meldt (eind september nog altijd) de website van
samenwerkingsverband GBI, dat de naam ‘Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorziening’ na een koerswijziging richting
‘voorkant’ in ‘Gemeenschappelijke Basisvoorziening Inkomen’
wijzigde. Wie daarin leest dat GBI en G4 hetzelfde doen, helpt
GBI-voorman Wouter de Haan uit de droom. ‘We’ slaat vooral op
de G4, allemaal GBI-lid, en die was met Edison vergevorderd.
Inmiddels wordt bekeken wat andere GBI-gemeenten moeten
doen om ook Edison te kunnen gebruiken.
GBI zou een coöperatie worden, maar de zestien participerende gemeenten willen dat plan niet effectueren zolang
het niet per se nodig is. Daarom noemt De Haan zich na ruim
twee jaar nog steeds kwartiermaker-directeur. Behalve de oude

Niet alle leden
hoeven zich te
committeren aan
hetzelfde
naam heeft GBI in die periode ook (na een gateway review als
noodzakelijk geadviseerd) ‘onvoorwaardelijk commitment’
laten varen. Niet alle leden hoeven zich te committeren aan
hetzelfde. De Haan: “Het besef is gegroeid dat in een dynamische, complexe wereld niet iedereen de ultieme oplossing in
één voorziening moet kunnen vinden.” GBI werkt onder meer
aan instrumenten voor informatiegestuurd handhaven en voor
terugvorderen. Het gaat nog om verbetering van processen.
Voor ICT-ondersteuning wil GBI later de markt inschakelen.
Terug naar Wigo4it. Dat formuleert, aldus adjunct-directeur
Holwerda, een ‘plateau’, dat GBI-gemeenten moeten bereiken
om op Edison te kunnen aansluiten. Volgend jaar verwacht hij
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de eerste pilots. Verder moet worden bepaald hoe dat aansluiten gaat. Worden GBI-gemeenten Wigo4it-lid? Zo ja, welke zeggenschap krijgen ze, kunnen ze ook het bestuur in, worden ze
mede-eigenaar van wat is ontwikkeld (waarin de G4 heeft geïnvesteerd) en hoe dan? Daarover moet in 2019 worden beslist.
Koker
In september 2017 kwam de toen pas aangetreden nieuwe
Wigo4it-directeur, Larissa Zegveld, met een pleidooi voor een
‘digitaal ontmoetingsplein’. Ze zag een platform voor zich waar
burgers in 2025 voor alles wat ze nodig hebben terecht kunnen
en overheden en bedrijven (bijvoorbeeld zorgaanbieders en
uitzendbureaus) in die behoeften voorzien. Edison is dus volgens dat principe, vanuit de burger denken, opgezet. Zegveld
wil Wigo4it niet tot ontwikkelaar van het ontmoetingsplein
maken en Edison daartoe uitbouwen, maar hoopt wel dat het
kan inspireren tot bredere toepassing van ‘de burger centraal’.
Het plein moet in haar visie door samenwerkende overheidsorganisaties ontstaan en Edison zou er dan een plaats kunnen
krijgen.
Zegveld geeft onmiddellijk toe dat ‘van buiten naar binnen
denken’ en ‘uitgaan van de vraag’ niet nieuw is. In de jaren
negentig van de vorige eeuw liep al een programma ‘Overheidsloket 2000’ met zulke ambities. “We spreken al jaren af dat het
anders moet, maar we doen het niet. Iedereen blijft maar in
zijn eigen koker zitten en dat staat een integrale benadering
van de burger in de weg.” Hoe daarin verandering te brengen
laat zich lastig omschrijven. “Door echt vanuit de mens te
gaan denken”, zegt Zegveld. Waar ze kan, verspreidt ze haar
boodschap, die naar eigen zeggen overal wordt herkend. Als
dit bewustzijn voldoende massa heeft, wil ze met gelijkgezinde
organisaties het ‘hoe’ nader uitwerken.
Ze put optimisme uit het feit dat de Raad van State in
augustus een ongevraagd advies uitbracht naar aanleiding van
de ‘Agenda Digitale Overheid’ annex ‘NL DIGIbeter’, waarin ze
een groot deel van haar boodschap terugvindt. Ook noemt ze
de ‘Interactiestrategie’ van eind vorig jaar, weliswaar uit de
koker van MijnOverheid voor Ondernemers maar ook interactie
met burgers behandelend, waarvoor hetzelfde geldt. VNG-initiatieven als Common Ground en Samen Organiseren, en ‘user
experience design’ ziet Zegveld voorts als ontwikkelingen met
veranderpotentie. Plus: de technologie laat zich beter voor
ontmoetingspleinambities inzetten.
Als klanten bij private dienstverleners wanneer ze online
vastlopen door een chat weer op weg geholpen kunnen worden, moet dat bij de overheid ook kunnen.
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is altijd een constante
“Verandering
geweest bij de overheid”, vertelt operati-

Nieuwe wetgeving, de digitale transformatie, het overhevelen
van taken naar gemeenten – een publieke sector in beweging vraagt
flexibiliteit van de decentrale overheid. En van de partners die haar
werkzaamheden ondersteunen. De nieuwe driekoppige directie van
Centric Public Sector Solutions beweegt mee, en zet de bakens uit
op weg naar dienstverlening zoals we die ook van onze overheid
verwachten: snel, betrouwbaar en 24/7 beschikbaar.
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Beeld: Jeroen Bouman

Nog niet iedereen
kent Centric als
aantrekkelijke
werkgever

oneel directeur Dieneke Schouten. “Sinds de start
van mijn carrière bij Centric in 2001 heb ik flink
wat ontwikkelingen meegemaakt. Gemeenten hebben er steeds meer taken bijgekregen. Ik ben binnengekomen als productmanager voor het sociaal
domein. In de jaren daarna ben ik altijd betrokken
gebleven bij onze oplossingen voor de decentrale
overheid. Ik kan zeggen: never a dull moment.”
Als jarenlange partner voor de decentrale overheid ontwikkelt Centric producten en diensten voor
alle gemeentelijke aandachtsgebieden: van burgerzaken tot het sociaal domein. “In de loop der jaren
hebben gemeenten hun takenpakket steeds verder
zien uitbreiden, met onder meer participatie, zorg
en jeugdzorg. En de maat is nog niet vol: de digitalisering is in volle gang, en de Omgevingswet komt
eraan. Bovendien vragen burgers en ondernemers
om dezelfde makkelijke en snelle dienstverlening
die ze inmiddels overal gewend zijn.”
Al die ontwikkelingen vergen aanpassingen in
de systemen die overheden gebruiken – een opgave waar Centric niet alleen voor staat. Schouten:
“Nieuwe functionaliteit en innovatieve vormen
van dienstverlening aan burgers hebben we altijd
samen ontwikkeld met klanten, met de Gebruikersvereniging, met gemeenten. Zij kennen hun vakgebied als geen
ander en zijn ook degenen die er uiteindelijk mee werken.”
Geen pakkencultuur
“Binnen onze businessunit Sociaal Domein – voorheen Werk,
Inkomen en Zorg – ben ik me altijd blijven ontwikkelen. Ik heb
opleidingen gevolgd, nieuwe projecten opgezet. Dat is het leuke
aan Centric: als je kansen ziet, dan krijg je de mogelijkheid er
iets van te maken. Bij ons geen pakkencultuur of overdreven
bonussen. Alleen kent nog niet iedereen Centric als de aantrekkelijke werkgever die we zijn. Hoe je loopbaan eruitziet, heb je
bij ons helemaal zelf in de hand.”
In 2007 kwam Schouten na een zwangerschapsverlof van
vier maanden terug in een nieuwe functie met meer verantwoordelijkheid. “Dat vertrouwen krijg je bij Centric. Ruimte voor een
evenwichtige werk-privébalans is belangrijk. Als je als mens
tevreden bent, presteer je als werknemer ook beter. En tevreden
werknemers zorgen voor tevreden klanten.”
De directie van Public Sector Solutions is ambitieus en wil
snel kunnen inspelen op ontwikkelingen binnen de overheid.
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Daarom is ervoor gekozen de taken in drieën te verdelen: met
een herkenbaar gezicht naar buiten, meer commerciële focus en
fulltime sturing aan de interne organisatie. Algemeen directeur Maarten Hillenaar is verantwoordelijk voor de strategie
en intensiveert de bestuurlijke contacten, terwijl commercieel
directeur Karel Kinders toeziet op accountmanagement en het
verkoopbeleid.
En Dieneke Schouten? Die heeft haar eigen missie binnen de
directie: vormgeven aan een uniforme ontwikkel- en beheerorganisatie met één werkwijze en één architectuur voor alle
oplossingen. “Mijn doel is ons nog beter als één geheel te laten
functioneren. Samen met Maarten en Karel ga ik voor Centric als
de nummer 1 IT-dienstverlener aan de overheid. Dat lukt alleen
als we onze klanten zo goed mogelijk ondersteunen in hun werk,
met de mooiste schermen en de beste service.”
Van Action tot Ziggo
“Ik kan trots zeggen dat er bijna geen gemeente is die niets
van ons in huis heeft”, vervolgt Schouten. Maar ook buiten
de publieke sector streeft Centric naar tevreden klanten. Het
bedrijf is van vele markten thuis: winkelketens als Action, CoolCat en Carrefour gebruiken bijvoorbeeld Centric-kassasystemen
en logistieke oplossingen. Centric verzorgt het betalingsverkeer
voor BNG Bank. Met de overname van de pensioenuitvoering
van Syntrus Achmea betrad de Goudse onderneming vorig jaar
de pensioensector. Daarnaast werken talloze organisaties met
Centric-clouddiensten, maatwerksoftware, standaardapplicaties, detachering en business process outsourcing.
Het blijft evenwel lastig om voldoende gekwalificeerde professionals aan te trekken. Onder andere traineeships voor IT’ers
moeten daar verandering in brengen. Ook is er het Craft-programma, een kenniscommunity voor softwareprofessionals.
Schouten: “Om te blijven groeien, hebben we onze ontwikkelactiviteiten uitgebreid naar Roemenië, met een groeiende club van
inmiddels bijna 300 collega’s. En dit jaar starten we met infrastructuur- en hostingactiviteiten in Litouwen, waar we goede
contacten hebben met de universiteit in Kaunas.”
Hoewel internationaal actief – sinds de start in 1992 is Centric
aanwezig in onder meer Duitsland, Frankrijk, België en Scandinavië – blijft Centric graag dat Hollandse, niet-beursgenoteerde
bedrijf met wortels in Twente, de regio van oprichter Gerard
Sanderink. Dieneke Schouten: “We voelen ons ook al jaren thuis
in de Goudse gemeenschap, waar ons hoofdkantoor is gevestigd.
Dankzij die sterke wortels hebben we kunnen uitgroeien tot ITpartner waar duizenden organisaties iedere dag op vertrouwen,
ook binnen de overheid.”
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Burgers hoeven steeds minder vaak in de rij te
staan bij een fysieke gemeentebalie. Leve de digitale
dienstverlening! Wat nog wel beter kan? Het intern
aanbieden van digitale werkplekken die medewerkers
helpen om de digitale dienstverlening naar een nog
hoger niveau te tillen.

Een digitale werkplek
ontwikkel je samen
G

emeenten willen dat hun medewerkers locatieonafhankelijk kunnen werken, ook via een mobiel device. Maar
hoe zorg je ervoor dat ze dat op een veilige en betrouwbare
manier kunnen doen? En hoe zorg je voor een goed applicatiebeheer, met de nodige aandacht voor gebruikersgemak? Best
complexe materie en gemeenten willen daarbij niet over één
nacht ijs gaan.
“Vergeleken met het bedrijfsleven is de lokale overheid
nog niet zo ver als het gaat om het aanbieden van digitale
werkplekken”, bevestigt Tanya Bondarouk, professor Human
Resources Management bij Universiteit Twente. “En dat is een
probleem. Om jonge talenten aan te kunnen trekken, moet je
ze een werkomgeving bieden waarin ze volop gebruik kunnen
maken van de digitale mogelijkheden. Zij willen de vrijheid om
te werken waar en wanneer ze willen. En met de huidige krapte
op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk om daar als gemeente
aandacht aan te besteden.” Bij de ontwikkeling van digitale
werkplekken moet de focus niet op het besparen van kosten
liggen. “Je moet medewerkers een werkplek bieden die ze helpt
om de dienstverlening naar burgers te verbeteren. Dát moet het
uitgangspunt zijn. Mijn advies is om HRM bij de ontwikkeling en
lancering van digitale werkplekken te betrekken. Medewerkers
krijgen namelijk te maken met een nieuwe werkwijze. Dat kan
weerstand oproepen. Je moet kunnen uitleggen waarom zij een
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digitale werkplek krijgen en wat het doel daarvan is. Je moet de
waaromvraag kunnen beantwoorden. Daarbij moet dat antwoord
aansluiten bij de persoonlijke behoeftes van medewerkers. Hoe
beter ze weten wat een digitale werkplek te bieden heeft, hoe
groter de kans op snelle acceptatie.”
Ingewikkelde klus
Wat zijn voor gemeenten de grootste uitdagingen bij de
digitalisering van werkplekken? Om te beginnen houden zij
zich met veel verschillende onderwerpen bezig: van paspoortaanvraag tot gemeentelijke belasting en van milieuzaken tot
sociale dienst. Bij een gemiddelde gemeente draaien al snel zo’n
200 verschillende applicaties. Veel meer dan bij een gemiddeld
bedrijf. Vaak gaat het om applicaties die privacygevoelige informatie bevatten. Neem de applicatie voor paspoortaanvragen:
die moet natuurlijk goed dichtgetimmerd zijn. En dat betekent
ook dat alleen bevoegde medewerkers toegang krijgen tot deze
applicatie. Daarbij moeten zij altijd de meest recente versie hebben, waarbij ook de laatste veiligheidsupdates zijn doorgevoerd.
Een uitdaging voor de IT-afdeling, want dat beheer moet regelmatig ’s nachts en in de weekenden gebeuren. Daarbij moeten
ze ervoor zorgen dat alle systemen en alle processen goed op
elkaar zijn afgestemd. En wie mag wat op welk moment? Alles bij
elkaar is dat een ingewikkelde klus die gemeenten graag uitbe-

“Medewerkers zijn thuis gewend om van alles via hun smartphone te regelen, dat verwachten ze ook op hun werk.” Beeld: Dreamstime.

steden. Aan Dutch Delta Group (DDG) bijvoorbeeld.
“Wij hebben 220 van de 380 gemeenten als klant”, vertelt
Michaël Leushuis, commercieel manager bij Dutch Delta Group.
“Het is onze taak om ervoor te zorgen dat hun bedrijfskritische
applicaties en databases beschikbaar zijn en veilig functioneren.
Met onze kennis zijn wij in staat om gemeenten te ondersteunen met het verder doorvoeren van de applicatierationalisatie.
Door het aantal applicaties terug te dringen, wordt het proces
beter hanteerbaar. Zo kunnen gemeenten flink op hun jaarlijkse
ICT-kosten besparen. Ook zorgen we ervoor dat de applicaties
via verschillende devices toegankelijk zijn. En naast een goede
technische beveiliging, maken we de gebruikers bewust van
mogelijke veiligheidsrisico’s. Ook gaan we gemeenten helpen om de overstap naar de cloud te maken. En dankzij onze
samenwerking met KPN kunnen we compleet ingerichte digitale
werkplekken bieden waarin alle bedrijfskritische applicaties
eenvoudig toegankelijk zijn en probleemloos werken.”
Shadow-IT
“Een goede digitale werkplek is voor lokale overheden een
must”, benadrukt Chantal Roest, Sales Director bij KPN. “Kijk
alleen maar naar de ontwikkelingen waar gemeenten een actieve
rol in spelen, zoals de energietransitie, gezondheidszorg,
duurzaam wonen, infrastructurele uitdagingen en de circulaire
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economie. Veel gemeenten zijn op zoek naar een betrouwbare
partner die van hun complexe IT-landschap één geheel kan
maken en die daarnaast de gewenste digitale werkplekken kunnen aanbieden. Dankzij onze samenwerking met Dutch Delta
Group kunnen wij goed op die vraag inspelen. DDG weet welke
applicaties er binnen gemeenten draaien en welke processen
nodig zijn. Wij leveren de technologie die nodig is voor betrouwbare en veilige digitale werkplekken die aansluiten bij de wensen van medewerkers.”
Dat maatwerk is essentieel, benadrukt ze. “Medewerkers
worden steeds mondiger en willen regie. Thuis zijn ze gewend
om van alles via hun smartphone te regelen. En dat verwachten
ze ook op hun werk. Faciliteer je dat niet? Dan ontstaat er al snel
een shadow-IT. Medewerkers gaan bijvoorbeeld zelf Dropboxen.”
En de oudere generatie die minder handig is met digitale
oplossingen? “Op het vlak van begeleiding bieden we verschillende opties aan, zoals workshops of een servicedesk. En soms
gaan we naast een medewerker zitten om hem of haar op weg
te helpen. Het werkt overigens niet altijd om de persoonlijke
begeleiding door IT’ers te laten doen. Het is beter om directe
collega’s in te zetten, medewerkers die affiniteit hebben met IT.
Ook hier is het niet meer dan logisch als IT en HR een koppeltje
vormen.”
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Regie op gegevens:

Datagericht
kan ook mensgericht

A

ls burgers en ondernemers hun
(persoons)gegevens kunnen
inzien, wijzigen en anderen er toegang tot
kunnen geven, dan kunnen zij hun leven
en werk beter vormgeven en wordt privacy
beter geborgd, zo is de gedachte. Daarom
is ‘regie op gegevens’ een belangrijk
thema in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, de agenda digitale overheid NL
DIGIbeter en in het Regeerakkoord. Het
concept is allesbehalve nieuw, zo werd
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Beeld: Dreamstime

De overheid wil ervoor
zorgen dat burgers en
ondernemers regie op hun
eigen gegevens krijgen,
zo staat onder meer in het
Regeerakkoord. Maarten
Schurink en Maarten Camps,
respectievelijk secretarisgeneraal van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van
het ministerie Economische
Zaken en Klimaat, vertellen
wat daarvoor nodig is.
het in 2001 al geopperd door de commissie Snellen. Er bestaan diverse initiatieven die persoonlijk datamanagement,
een andere term voor regie op gegevens,
mogelijk maken. Enkele voorbeelden zijn
IRMA, Qiy en Schluss. Wat wel nieuw is, is
de brede aanpak op rijksniveau in het programma Regie op Gegevens (zie kader).
Opdrachtgever van het programma is het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK), de secretaris-

sen-generaal (SG) van de ministeries van
Economische Zaken en Klimaat (EZK), en
van Justitie en Veiligheid zijn sponsor
vanuit het SG-overleg.
Waarom is regie op gegevens zo
belangrijk in de digitaliseringsplannen
van de overheid?
Schurink: “In de agenda NL DIGIbeter
staat dat we veel waarde hechten aan de
grondrechten van mensen, zoals privacy.
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We willen mensen inzicht geven in welke
gegevens de overheid van hen heeft, we
willen dat mensen deze gegevens kunnen aanpassen en verifiëren, en kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld door te zorgen
dat mensen hun gegevens kunnen delen
met een andere partij. Ik verwacht dat
het in de toekomst nog verder zal gaan:
nu registreert de overheid, dat gaat de
burger straks zelf doen. Natuurlijk moeten we daar allerlei controlemechanismen

voor inbouwen, maar straks kan ik als
burger naar een digitale plek, bijvoorbeeld een app op mijn telefoon, waar ik
kan zien welke gegevens de overheid van
mij heeft en waar ik die gegevens kan
aanpassen. Waar ik ook kan zien waarvoor
mijn gegevens worden gebruikt en of ik
het daar mee eens ben. Voor de héle overheid. Dat is nu nog toekomstmuziek, want
het is uitermate lastig om de grote systemen van de overheid zodanig toeganke-
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Programma Regie op Gegevens
Onder de Digicommissaris is verkend
wat nodig is om ervoor te zorgen dat
burgers en ondernemers regie kunnen
voeren over hun eigen gegevens. Met de
bevindingen uit die verkenning gaat het
programma Regie op Gegevens verder.
Dit programma wordt in opdracht van
het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties uitgevoerd bij
ICTU. “Als programma bouwen we zelf
geen toepassingen. We kijken wat er is,
moedigen aan, duiden het, proberen
erachter te komen wat werkt en wat niet
en maken uiteindelijk een normenkader
waar toepassingen aan moeten voldoen”, zegt programmamanager Douwe
Leguit (ICTU).
Het programma Regie op Gegevens:
• Ontwikkelt een normenkader voor
toepassingen voor persoonlijk
datamanagement, zodat burgers,
ondernemers en de overheid straks
weten welke toepassing veilig is
om te gebruiken. In dit normenkader komen ontwerpprincipes voor
privacy en informatiebeveiliging
en ook onderwerpen als ethiek en
interoperabiliteit.
• Helpt om oplossingen van de grond
te krijgen of door te ontwikkelen.
Dit is nodig omdat het in de praktijk
lastig blijkt om oplossingen breed op
te schalen. Ze komen vaak niet verder
dan een pilotfase of een beperkte
groep gebruikers. Het programma
ondersteunt met onder meer impacten haalbaarheidsonderzoeken van
bestaande initiatieven, het organiseren van hackathons en het stimuleren van living labs. Hiervoor werkt
het samen met publieke en private
organisaties.
• Stimuleert dat de Rijksoverheid zelf
het goede voorbeeld geeft. Bijvoor-
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beeld met een doorontwikkeling van
MijnOverheid, zodat burgers daar hun
(persoons)gegevens kunnen inzien,
wijzigen en gebruiken.
Het programma streeft ernaar eind
dit jaar een eerste concept voor het
normenkader gereed te hebben, dat in
2019 verder wordt uitgewerkt tot een
basisset. Leguit: “We zien nu eerste vormen van regie op gegevens, bijvoorbeeld
doordat een organisatie een gecertificeerde PDF met gegevens beschikbaar
stelt die burgers kunnen gebruiken. Of
digitale kluisjes waar gegevens in worden opgeslagen. Als programma kijken
we naar de volgende stap: dat gegevens
tussen overheden onderling en tussen
overheden en niet-overheden uitgewisseld kunnen worden, met toestemming
van de burger. Waarbij idealiter de gegevens rechtstreeks uit de bron opgehaald
worden. Met als vergezicht een toekomst
waarin een burger of ondernemer zelf
zijn gegevens kan invoeren en bijhouden
en de overheid deze alleen nog zal verifieren. De technologische ontwikkelingen
die dit mogelijk maken gaan snel, kijk
bijvoorbeeld naar blockchaintechnologie, en roepen tegelijkertijd ook vragen
op. Toepassing is soms technisch complex, maar vaak nog ingewikkelder zijn
de uitdagingen op organisatorisch vlak.
Deze manieren van gegevensuitwisseling
en gegevensbeheer vragen om een grote
mate van samenwerking. Daarbij helpt
het als de overheid een duidelijke positie
in kan nemen. Daar werken wij aan. ”
Meer weten over het concept ‘regie
op gegevens’ of meedenken over wat
nodig is om dit in de praktijk mogelijk te
maken? Bezoek dan de RoG-community
op Pleio, rog.pleio.nl of kijk op digitaleoverheid.nl of ictu.nl.

lijk te maken dat dit makkelijk kan. Maar
het is wel de richting die we op gaan.”
Gaat regie op gegevens vooral over
het borgen van privacy?
Camps: “Het gaat ook over het
verbeteren van onze dienstverlening.
Onze samenleving wordt steeds meer
datagedreven en mensen vinden het
zo langzamerhand heel vreemd dat ze
vaak gegevens moeten verstrekken die
de overheid al van hen heeft. Regie op
gegevens betekent ook dat een burger
of ondernemer derde partijen toestemming kan geven om relevante gegevens
bij de bronnen waar ze al staan, op te
halen. Dat is sneller, preciezer, foutlozer en gebruiksvriendelijker dan hoe
we het nu geregeld hebben. Daarnaast
helpt het de overheid om bepaalde
ambities te realiseren. Als mensen
bijvoorbeeld hun eigen gegevens in de
Basisregistratie Personen kunnen inzien
en wijzigen, dan kunnen zij daar ook
hun e-mailadres invullen en wijzigen als
dat verandert. Dat is een wens van dit
kabinet.”
Hoe kan regie op gegevens de dienstverlening van de overheid verbeteren?
Camps: “Als we willen dat mensen
regie op hun gegevens krijgen, dan zullen we deze gegevens moeten ontsluiten vanuit de diverse systemen van de
overheid. Het overzicht dat daardoor
ontstaat, helpt de overheid om dienstverlening meer integraal aan te bieden.
Dat gebeurt deels al. De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO.
nl) bijvoorbeeld, hergebruikt gegevens uit de basisregistraties van het

Maarten Schurink: “Er is meer
samenhang en meer gezamenlijke
sturing om de ambities, zoals regie
op gegevens, in de overheidsbrede
digitaliseringsplannen te realiseren. Dat moet ook wel, want anders
lukt het niet.”

Kadaster. De RVO biedt agrarisch ondernemers een vooringevulde aangifte aan,
met topografische kaarten op basis waarvan ze hun beslissing kunnen nemen, en
vragen hen dit te verifiëren.”
Het idee dat burgers regie over hun
eigen gegevens voeren, is niet nieuw.
Waarom gaat het nu wel lukken om dit
te realiseren?
Schurink: “Er is al veel gerealiseerd.
Kijk naar het stelsel van basisregistraties,
dat goed wordt gebruikt. Kijk naar de
vooringevulde aangifte van de Belastingdienst en de landelijke aanpak adreskwaliteit waarin we echt grote slagen maken,
over de grenzen van organisaties heen. Er
worden steeds meer ketens gedefinieerd
waarin we samenwerken en gegevens
delen. De technologie maakt het ook
makkelijker om dit te doen. De overheid
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heeft grote legacy-systemen, dat gaan
we niet snel veranderen. We kunnen daar
wel een schil overheen leggen, waardoor
gegevens uit die systemen toegankelijk
worden. Natuurlijk hebben we nog een
hoop werk te doen voordat we met onze
oude systemen en generieke voorzieningen burgers echt regie op hun gegevens
kunnen geven. We zullen bijvoorbeeld
MijnOverheid en DigiD moeten moderniseren. Ik wil niet de suggestie wekken dat
we dit over een jaar gerealiseerd hebben.
Maar de eerste dingen zullen dan al wel
zichtbaar zijn, zoals een meer app-achtige Berichtenbox.”
Om ervoor te zorgen dat burgers en
ondernemers echt regie op hun eigen
gegevens kunnen voeren, moeten veel
overheden actie ondernemen. Hoe
stuur je daarop?
Camps: “De urgentie dat we dit
moeten realiseren, wordt binnen de hele
overheid gevoeld. Het gevaar is nu dat
we gaan zitten wachten tot er een grote
blauwdruk voor alles is, terwijl er al
veel initiatieven zijn op dit gebied. Die
blauwdruk komt er dan ook niet. De kunst
is juist dat we ervoor zorgen dat we van
elkaar gebruiken wat goed werkt. En dat
ketens met elkaar kunnen communiceren,
omdat ze allemaal op dezelfde manier
data ophalen. Hoe het datamanagement
precies wordt ingericht zal per keten verschillen. De zorgketen heeft bijvoorbeeld
andere begrippen dan de keten werk en
inkomen. Maar dat wil niet zeggen dat
andere partijen er niet met hun datatreintje langs kunnen.”
Schurink: “Het belangrijkste waar
we nu als Rijk zelf op moeten sturen, is

Maarten Camps: “Regie op
gegevens vraagt om het toegankelijk maken van gegevens vanuit de
gehele overheid. Dat biedt ook een
kans om dienstverlening meer vanuit
de leefwereld van burgers aan te
bieden.”

dat de generieke voorzieningen in orde
zijn. Dat we het stelsel van basisregistraties doorontwikkelen en dat we identificatie en authenticatie regelen. We regelen
dus de registraties en de toegang. We
gaan niet zeggen welke voorziening voor
persoonlijk datamanagement gebruikt
moet worden. We maken wel een normenkader waaraan voorzieningen moeten
voldoen. En we ondersteunen experimenten op dit gebied, zodat we leren wat
wel en niet werkt. Het besef dat we dit
in samenwerking moeten doen, is er. Ik
denk dat er op dit vlak ook een flinke ontwikkeling plaatsvindt binnen de overheid,
er liggen nu niet voor niets overheidsbrede ambities zoals de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en NL DIGIBeter. Er is
meer samenhang en meer gezamenlijke
sturing. Dat moet ook wel, want anders
lukt dit niet.”
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Uitgelicht

Festival De Bedoeling

Dienstverlening & Privacy
Wat mag wel en wat niet voor goede overheidsdienstverlening?
De dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd zorgen voor
privacy en vrijheid: hoe houden we de balans in de dagelijkse
praktijk? Herkenbaar dilemma? Laat u tijdens Festival De
Bedoeling inspireren en zoek mee naar de grenzen. Ga met
collega’s uit de publieke sector aan de slag in werkplaatsen
(Garages De Bedoeling) met vraagstukken uit de praktijk.
Op Festival De Bedoeling slaan de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale ombudsman, Manifestgroep, de VNG en het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties de handen ineen op zoek
naar de grenzen; wat mag er wel en wat niet? Laat u op
woensdag 14 november 2018 inspireren door het aanbod aan Garages De Bedoeling, workshops, lezingen,
speeddates, serious games en theater. Een unieke
gelegenheid om collega’s en vakgenoten, bestuurders,
denkers en tegendenkers, pioniers en specialisten
te ontmoeten en samen van de publieke sector een
betere dienstverlener te maken.
Daarom Festival De Bedoeling
Overheden werken continu aan verbetering van
de dienstverlening. Gesprekken aan de keukentafel en achter de voordeur; van systeemwereld naar
mensenwerk. Beleid komt steeds meer van onderop.
De Mens Centraal is het uitgangspunt, digitalisering
en technologie bieden veel mogelijkheden. De burger
verwacht van de overheid ook steeds meer maatwerk,
maar is wars van willekeur.
De klant staat centraal, de uitvoerders zijn aan
zet. Zij hebben goede bedoelingen, maar willen burgers wel geholpen worden? En tegen welke prijs? De
AVG en andere wet- en regelgeving beschermen het
grondrecht op privacy, maar worden in de praktijk ook
als belemmerend ervaren. Het uitwisselen van informatie tussen uitvoerders maakt slimme hulp makkelijker, maar mag het ook?

i32

“Het lijkt wel alsof de regels de bedoeling ervan
in de weg staan; dat kan toch niet de bedoeling zijn?”
Festival De Bedoeling is bedoeld voor iedereen in de
publieke sector die deze vraag herkent.
Dilemma’s uit de praktijk
Tot 4 oktober konden deelnemers praktijkdilemma’s aanleveren; waar botsten mogelijkheden voor
betere dienstverlening met privacy- en andere wet- en
regelgeving? Een selectie daaruit komt aan bod in de
Garages De Bedoeling.
Voorbeelden van dilemma’s:
Vroegsignalering schulden: een huurachterstand
van meerdere maanden, een belastingschuld, een
zorgverlener die constateert dat een gezin financiële
problemen heeft… Mag en wil de overheid gebruikmaken van verschillende bronnen van informatie om een
burger op tijd hulp te bieden bij financiële problemen?
Misschien zelfs vóórdat er daadwerkelijke schulden
ontstaan?
Geen gebruik van rechten: een burger boven de
pensioengerechtigde leeftijd heeft geen volledig AOW.
Zijn jongere partner heeft geen inkomen. Zij hebben
recht op aanvullend inkomen, maar maken hier geen
gebruik van. Mag de uitkeringsinstantie gegevens
opvragen over het gezinsinkomen om daarmee burgers op te sporen die recht hebben op deze uitkering,
maar daar geen gebruik van maken?

Sprekers o.a.

in balans!
Programma
op hoofdlijnen
09.15 uur U bent welkom op het festivalterrein.
10.00 uur Opening festival door Maarten Schurink, Secretaris-Generaal ministerie van BZK

Maarten Schurink
SG ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Liesbet van Zoonen
Hoogleraar Sociologie
Erasmus Universiteit
Rotterdam

10.30 uur Maak uw keuze uit het aanbod:
• Speeddate met bestuurders;
• ga op spreekuur bij privacyexperts;
• doe mee aan de Garages de Bedoeling;
• volg inspiratiesessies met best practices,
workshops over praktijkdilemma’s, een lezingenprogramma en masterclasses.
15.00 uur Grand Finale: de jury reageert op de oplossingen
uit de Garages de Bedoeling.
16.00 uur Borrel: napraten en netwerken.
Tussen de sessies door kunt u genieten van een heerlijke
selectie aan festivalfood & drinks. Voor het volledige programma: www.festivaldebedoeling.nl.

Aleid Wolfsen
Voorzitter Autoriteit
Persoonsgegevens
En verder onder meer:
Reinier van Zutphen,
Nathan Ducastel, Simon
Sibma, Adriana van
Dooijeweert, Eppo van
Nispen tot Sevenaer,
Toke Tom en velen meer!

Erbij zijn
Meer informatie en aanmelden:
www.festivaldebedoeling.nl – Deelname is kosteloos.
Locatie:
Orpheus Apeldoorn | Churchillplein 1 | 7314 BZ Apeldoorn.
Twitter:
#festivaldebedoeling
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Garages de Bedoeling
Aan de slag in echte werkplaatsen.
In verschillende Garages De Bedoeling
sleutelen monteurs aan een praktijkprobleem. Hoe fix je zo’n complex vraagstuk
waarbij je zowel recht doet aan de regels
als tegemoetkomt aan de praktijk? Zo
dus! Trek een overall aan, pak de oliekan
en sleutel mee. Of volg het werk in de
garages vanaf de tribune.
Grand Finale
In de Grande Finale reageert de deskundige jury op de oplossingen uit de
Garages de Bedoeling. Met onder andere:
Jantine Kriens (VNG), Maarten Schurink
(BZK), Simon Sibma (SVB), Aleid Wolfsen (AP) en Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman). Onder leiding van
Eppo van Nispen tot Sevenaer (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid).
De burger centraal, maar hoe?
Ga in gesprek met collega’s van
andere organisaties aan de hand van
een casus uit de praktijk van de Nationale ombudsman. Ontdek hoe anderen
het burgerperspectief in overheidshandelen zien en hoe zij omgaan met
privacydilemma’s.
Privacy in de jeugdzorg
Ervaringstheater over privacy in de
jeugdzorg: wat weet jij, wat weet ik? Hoe
voelt het als je meest persoonlijke gegevens door vreemden bekeken worden?
Een productie waarin ervaringsdeskundige jongeren en jeugdhulpverleners de
toeschouwers een spiegel voorhouden.
Kijk: mijn leven, jouw werk. Kan ik me
veilig voelen, word ik gezien?
Wie zijn er nog meer?
Bijdragen van Rosanne Hertzberger,
Menno Lanting, Corien Prins, Liesbet van
Zoonen, Jeroen van den Hoven, en vele
anderen.
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Van ‘drones mogen, mits’
naar ‘drones moeten, tenzij’

De lucht klaart op
voor de drone
De stormachtige
ontwikkeling van
de arendsogen en
speurneuzen in de
lucht wordt minder
en minder belemmerd
door regelgeving. De
publieke sector ziet
steeds meer kansen.
Een overzicht.

Door Cyriel van Rossum
Beeld Marcel van den Bergh
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n de publieke sector is de brandweer absoluut het verst met drones.
Na een pilot van vijf jaar bij de brandweerkorpsen Midden- en WestBrabant en Twente heeft Brandweer Nederland alles in kannen en kruiken
voor landelijke inzet van drones. Niet alleen bij branden, maar ook in andere
noodsituaties, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen (snifferdrones!),
ongelukken op de snelweg, ongevallen op het water en zelfs vermissing van
kitesurfers. “Feit is dat de hete droge zomer ons veel praktijkervaring heeft
opgeleverd bij tal van natuurbranden”, vertelt Mark Bokdam, die als kwartiermaker de landelijke uitrol van het droneproject begeleidde. “We zijn nu zo ver
dat we met zeven teams kunnen starten die ervoor moeten zorgen dat overal
in Nederland er binnen een uur na melding van een noodsituatie een drone
de lucht in kan. En dan bedoel ik 24/7: wij zijn de enige organisatie die ook
in het donker mag vliegen. We testen momenteel ook waterdichte drones.”
Iedere drone wordt bemand door drie brandweerlieden: een piloot, een bediener van de camera’s (gewoon beeld en warmtebeeld) en een ‘waarnemer’ die
de omgeving en veiligheid in het oog houdt.
Bij de pilot ging veel tijd zitten in het regelen van toestemming om überhaupt
te mogen opstijgen: de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft inmiddels één beschikking afgegeven aan Brandweer Nederland op grond waarvan
alle zeven teams in den lande mogen gaan vliegen, zolang ze voldoen aan de
gestelde eisen en voorwaarden.
Hoe voorlijk de brandweer is, blijkt ook wel uit het feit dat er al interne
opleidingen zijn opgezet voor het werken met drones: een basisopleiding en
een brandspecifieke opleiding, gevestigd in Twente. “Misschien gaan we daarmee in een grotere behoefte voorzien”, aldus Bokdam. “Wij zijn al benaderd
door de Unie van Waterschappen en de Douane.”
Ook op technologisch gebied is de brandweer een pionier. Zo wordt er
door het korps Haaglanden geëxperimenteerd met een zogenaamde binnendrone: een drone in een stootvast, bolvormig kooitje die ze een gebouw in

kunnen sturen op verkenning als dat voor mensen te gevaarlijk is. Het korps
test overigens ook een blusrobot.
Borsteldrone
De eerste drone-experimenten van Rijkswaterstaat waren geen succes,
vertelt dronespecialist Aad van den Burg. “Tien jaar geleden waren drones
nog niet stabiel genoeg in de wind en bovendien zo groot en opvallend dat
automobilisten erdoor werden afgeleid. Maar inmiddels zijn ze klein, stabiel
en bovendien uitgerust met gps.”
Er zijn nu veertien dronepiloten in dienst bij Rijkswaterstaat. Bij het evenement Concert by the Sea deze zomer op de Brouwersdam (40.000 bezoekers
per dag) waren vijf droneteams actief in het kader van crowd- en verkeersmanagement. “Waar we vroeger een helikopter of een hoogwerker moesten
regelen of een werkschip laten uitvaren, hoeven we nu alleen maar de kofferbak te openen”, vertelt Van den Burg. “Op dit moment is het vooral kijken,
dat wil zeggen video-inspectie, maar er zijn veel meer toepassingen mogelijk.
We kunnen de scheurwijdte in betonnen constructies precies opmeten en
camera’s schoonmaken met een borsteldrone. Voor controle op dikte van de
rubberen balg van de balgstuw bij Ramspol moest vroeger een mannetje in
de behuizing kruipen om er vijf dagen met een lampje rond te dwalen. Nu
kunnen we gewoon een kleine drone naar binnen sturen die binnen vijf uur
de conditie van de complete constructie vastlegt in 3D-opnames. Veiliger,
minder vies, goedkoper, sneller.’’
Verkeerstelling
“En een tikje nauwkeuriger”, zegt Roel Brandt van ingenieursbureau
Antea Group. Hij is betrokken bij een aantal projecten van Rijkswaterstaat,
waaronder een verkeerstelling bij de op- en afrit van de A1 bij Muiden. De
telling werd ook op de ouderwetse manier (met vier mensen) gedaan en uit
een vergelijking bleek dat de betrouwbaarheid van de drone 98 procent was

Nummer 28, november 2018

i35

The sky is the limit?

naamde specific operations risk assessments (kortweg sora’s). Er liggen er
inmiddels drie klaar om aan Brussel te worden aangeboden als bouwstenen
voor gemoderniseerde Europese regels. En zo heeft Nederland zich weer eens
als gidsland geprofileerd.

Iedere drone wordt bemand door drie brandweerlieden: een piloot, een bediener van de
camera’s (gewoon beeld en warmtebeeld) en
een ‘waarnemer’ die de omgeving en veiligheid in het oog houdt.

versus 97 procent bij de persoonlijke telling. Brandt: “Bovendien levert een
drone beelden op die je nader kunt bestuderen, en automobilisten die hun
verkeersgedrag aanpassen als ze iemand in een hesje in de berm zien staan,
merken een drone nauwelijks op.” Rijkswaterstaat heeft inmiddels contact
gezocht met het bedrijf Dronewatch.nl voor de inzet van ‘drones uit een box’.
Dat zijn drones die geheel geautomatiseerd uit hun behuizing (box) opstijgen, een rondje vliegen en zichzelf weer opbergen. Van den Burg: “Ideaal als
een soort wachtlopers, maar de regelgeving staat het gebruik nog niet toe.
Drones mogen niet autonoom vliegen en mogen maximaal 500 meter van de

Waar we vroeger een helikopter
moesten regelen of een werkschip
laten uitvaren, hoeven we nu alleen
maar de kofferbak te openen
piloot verwijderd zijn. We moeten eerst laten zien dat het absoluut veilig is,
voordat het licht op groen gaat. Hetzelfde gold destijds voor de stoomtrein.
Ik voorzie dat we niet zo heel lang hoeven te wachten tot het parool ‘drones
mogen, mits’ omslaat in ‘drones moeten, tenzij’.”
“Er is veel beweging in de regelgeving”, beaamt Brandt, ‘Wat een halfjaar
geleden nog ondenkbaar was, is nu toegestaan. We mogen nu bijvoorbeeld
onder voorwaarden vliegen in zogenaamde CTR’s, de safe-air-gebieden rond
vliegvelden.”
Ook de EU werkt aan een soepeler regelgeving voor drones. Alle partijen
die zich in Nederland bezighouden met de veiligheid in het luchtruim hebben
de koppen bij elkaar gestoken om standaardscenario’s op te stellen, zoge-
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Liever inhuren
Bij ProRail is Rob Gerritsen de droneman. “Een jaar of drie geleden kreeg
ik de opdracht om de mogelijkheden te verkennen. Ik begreep wel dat ik dat
nooit in mijn eentje zou klaren, dus ben ik op zoek gegaan naar partners:
netbeheerder TenneT, de provincies en Rijkswaterstaat. Hun belangen zijn
vergelijkbaar met die van ProRail en dus hebben we samen een werkgroep
opgericht en we schoven aan bij overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over modernisering van de regelgeving.”
Ook ProRail heeft al een aantal pilots achter de rug, succesvolle - zoals
met inspectiedrones voor bruggen en bovenleidingsportalen - maar ook mislukte. “We hebben onderlangs bovenleidingen gevlogen om ze van onderaf
te filmen en zo slijtage aan het licht te brengen”, vertelt Gerritsen, “Maar de
overdosis tegenlicht maakte het beeldmateriaal helaas onbruikbaar. We zullen waarschijnlijk specifieke sensoren moeten inzetten.”
In een dronevisie ontvouwde ProRail vorig jaar zijn ambities. Veelbelovend
zijn inspecties van werken zoals bruggen en tunnels. “Een brug afzetten voor
verkeer, hoogwerkers en laagwerkers inhuren, inspecteurs in klimtuigen
eropuit sturen: allemaal niet meer nodig. Dat scheelt enorm veel geld en tijd.
Heel aantrekkelijk, maar de dronesector hapt nog niet toe. We weten niet wat
dronebedrijven weerhoudt. Dat gaan we proberen uit te vinden.”
Zelf een afdeling dronetechniek optuigen, daar voelt ProRail niets voor.
“We willen ons niet vastleggen op de stand van de techniek; daarvoor is die
nog niet ver genoeg ontwikkeld. We huren liever in.”
Ook ProRail probeert al doende uit te vinden hoe zinvol de huidige regelgeving is. “Zo mag je officieel infrastructuur niet naderen tot op minder dan
25 meter. Vroeger was dat 125 meter, dus dat is al een verbetering. Maar wij
willen kijken of een nog kleinere afstand ook veilig is. Misschien kunnen we
bijvoorbeeld bovenleidingen naderen tot wel 2,5 meter. We willen uitvinden
of de besturing en het datatransport dan niet wordt gestoord door het elektromagnetisch veld van de leiding. Dat is ook relevant voor andere partijen.
We worden steeds vaker benaderd door bedrijven die in de buurt van onze
infrastructuur willen vliegen.”
De derde ambitie uit de dronevisie van ProRail richt zich op het incidentmanagement. “Hoe mooi zou het zijn als bij een treinongeval wijzelf, de
Inspectie Leefomgeving en Transport en de Onderzoeksraad voor Veiligheid
allemaal van één en dezelfde droneopname gebruikmaken in plaats dat ieder
zijn eigen data moet oogsten”, aldus Gerritsen. Dronetechniek belooft een
enorme efficiencyslag. Het klimaat lijkt vooralsnog gunstig. Voorwaarde: de
overheid moet de rappe ontwikkelen wel blijven bijbenen.
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Data verzamelen met een drone
is vers één, de interpretatie van
die data is een wetenschap op zich.
Het Eindhovense bedrijf Vinotion
ontwikkelt daarvoor software op
basis van deep learning. “We laten
ons systeem een reeks beelden zien
van voertuigen en zeggen daarbij:
‘Dit is een bestelauto, dit is een personen auto, et cetera. Zo maakten
wij software die gemaakte beelden
kan interpreteren zoals mensen dat
kunnen. De software levert heel
veel specifieke data in plaats van
generieke data”, aldus salesmanger
Azem Kariman. “Klassieke videointerpretatie werkt met het principe
van achtergronddetectie: de camera
registreert zodra het beeld wordt
verstoord. Dat betekent dat een
opvliegende mus ook wordt geregistreerd. Dat levert dus veel vervuilde
data op. Onze software laat die mus
voor wat ie is, en focust uitsluitend
op de soort objecten die men wil
waarnemen.”
Die herkenning kan heel ver gaan:
automerk en type, kleur, zelfs
inschatting van de leeftijdscategorie van een fietser. “Maar de
privacywetgeving trekt wel een
duidelijke grens: zodra de natuurlijke identiteit van personen wordt
onthuld, is het strikt verboden.
We mogen ook geen identification
& reindentification toepassen,
hetgeen neerkomt op het volgen
van één voertuig aan de hand van
waarnemingen op verschillende
plekken. Wij concentreren ons op
data die een beeld geven van de
verkeersdynamiek: aantallen, snelheid, dichtheid, gps-positie, trajecten en voertuigcategorieën.” Vinotion heeft al bij verschillende grote
evenementen de software zijn werk
laten doen, waaronder het kampioensfeest van PSV, Sail Amsterdam
en Rock Werchter.

i37

Gemeenten omarmen GGI

Waarom zou je
het zelf doen?
De overheid bestaat nog steeds uit een groot aantal ‘eilandjes’. Met ieder hun eigen
systeempjes, standaarden en opvattingen. De gemeenten willen hier snel korte metten
mee maken: met de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Het zou
mooi zijn als uiteindelijk meer overheden meedoen. “Ik zou het een beetje raar vinden
als provincies en waterschappen hun eigen PGI of WGI maken.”
Frits de Jong

S

amenwerken om diensten en
producten van deelnemende organisaties beter, sneller, veiliger en gemakkelijker te maken. Het klinkt logisch,
maar tot voor kort was dat het niet. De
‘draai’ kwam met de komst van Samen
Organiseren en Common Ground, twee
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bewegingen die niet gedicteerd worden
vanuit ‘Den Haag’, maar gedragen worden
vanuit de basis: gemeentelijke organisaties zelf. Anton van Gemert is directeur
van het samenwerkingsverband ICT Rijk
van Nijmegen, dat de ICT-infrastructuur
beheert van de gemeenten Druten, Beu-

Beeld: Dreamstime

V N G

R e a l i s a t i e

ningen, Nijmegen, Wijchen, Heumen,
Mook en Middelaar en Berg en Dal. Hij
denkt dat dát de grote kracht is achter de
bewegingen. Dat geldt ook voor de GGI,
de Gemeentelijke Gemeenschappelijke
Infrastructuur, een samenhangende digitale infrastructuur waarop diensten van
en door gemeenten en andere partijen
worden aangeboden. “GGI, dat onderdeel is van Samen Organiseren en ook
de doelstellingen van Common Ground
ondersteunt, kun je vergelijken met het
bestaande wegennet. Als je naar je buurman wilt, maak je gebruik van bestaande
wegen. Hoe hard je rijdt en met welk
voertuig, bepaal jezelf. Dat is wat GGI ook
doet”, zo schetst Van Gemert, die ook lid
is van de GGI-adviesraad en -stuurgroep.
Aanbesteding
Het lijdt geen twijfel: Van Gemert is
erg enthousiast over de GGI-ontwikkeling. “Ik vond het altijd al jammer om dit
soort ontwikkelingen lokaal of regionaal
op te pakken, terwijl iedere gemeente
eenzelfde soort digitale infrastructuur
nodig heeft. Het feit dat zoveel gemeenten meedoen aan de aanbesteding GGIVeilig bewijst dat we op de goede weg
zijn.” De aanbesteding waar Van Gemert
over rept, gaat over een breed scala aan
producten en diensten waarmee gemeenten hun digitale weerbaarheid vergroten.
Aan die aanbesteding doen 321 (van de
in totaal 380) gemeenten en 22 gemeentelijke samenwerkingsorganisaties mee.
“Wij hoopten op 100 deelnemers, maar
het zijn er iets meer geworden. Het geeft
aan dat gemeenten deze manier van werken ook écht omarmen.”
De aanbesteding is nodig omdat op
de achtergrond hard wordt gewerkt aan
de totstandkoming van GGI-Netwerk, een
beveiligd datanetwerk dat speciaal wordt
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opgetuigd voor gemeentelijke organisaties. “Het netwerk zit nu in de testfase en
de bedoeling is dat het volgend jaar operationeel is, zodat gemeenten daar ook
op aan kunnen sluiten. GGI-Veilig zorgt
voor middelen om dit netwerk extra veilig

duur kleiner worden en een andere rol
krijgen”, aldus Van Gemert, die de hoop
heeft dat te zijner tijd ook provincies en
waterschappen aanhaken bij de GGI. “Het
ultieme streven is één overheid. Sowieso
zou ik het een beetje raar vinden als pro-

Omdat we nu meedoen aan GGI, kan dat
net even wat goedkoper, maar staar je
niet blind op die bedragen
te maken. De aanbesteding is daarnaast
van belang omdat gemeenten met GGIVeilig de digitale weerbaarheid van het
eigen bedrijfsnetwerk vergroten.”
Van Gemert geeft toe: eigenlijk was
er voor ICT Rijk van Nijmegen geen echte
noodzaak om aan te sluiten bij de GGI. De
organisatie heeft de zaken dusdanig op
orde dat zij het makkelijk zelf zou kunnen
uitzingen. Toch is de stap gemaakt naar
de GGI. “Op GGI-Netwerk komen straks
allerlei services beschikbaar die ook voor
onze deelnemende gemeenten interessant zijn. Zoals de ontsluiting van SaaSomgevingen. Zouden wij niet meedoen
met GGI, dan zouden we onze eigen verbindingen moeten leggen en beheren. Je
snapt wel: dat is niet handig en waarom
zou je ook?”
Andere rol
Voor de medewerkers van ICT Rijk van
Nijmegen verandert er niet bijster veel als
eenmaal is aangesloten op GGI. “De werkzaamheden die wij nu uitvoeren, leggen
wij straks neer op een ander platform.
Omdat wij als organisatie steeds minder
gaan beheren betekent het dat wij op den

vincies en waterschappen hun eigen PGI
of WGI maken.”
Het streven naar één overheid. Het is
ook de wens van veel burgers. Wat merken zij eigenlijk van de GGI? Van Gemert
denkt dat burgers en ondernemers er
niet direct iets van zullen merken. Of het
moet al zijn dat de dienstverlening en de
informatievoorziening vanuit gemeenten
(en andere overheden) net iets soepeler
en sneller verlopen dan voorheen. “Het
is niet zo dat een gemeente opeens een
stuk rijker is omdat het meedoet aan GGI.
Neem nu een gemeente als Nijmegen. De
jaarlijkse I&A-kosten van die gemeente
zijn 2 procent van de jaarbegroting.
Omdat we nu meedoen aan GGI, kan dat
net even wat goedkoper, maar staar je
niet blind op die bedragen. De winst zit
vooral in een nieuwe manier om informatievoorziening te ontwikkelen en het
beschikbaar stellen van nieuwe diensten
en services. Dat is iets dat de burger wél
zal merken.”
Meer informatie over GGI:
https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/
de-gemeentelijke-gemeenschappelijkeinfrastructuur-ggi
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Vijf maanden verplichte Functionaris Gegevensbescherming

Bepaald geen
overbodige
Vijf maanden AVG,
dus vijf maanden een
verplichte functionaris
gegevensbescherming bij
alle overheidsorganisaties.
Hun eerste ervaringen
leren: de Algemene
verordening
gegevensbescherming heeft
het privacybewustzijn in
de publieke sector bepaald
geen overbodige boost
bezorgd.

Door Peter Mom
Beeld Dreamstime
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e spraken acht FG’s, de functionaris gegevensbescherming van een
Noord-Limburgse gemeente niet meegerekend die op vragen antwoordde dat ze iBestuur geen verantwoording schuldig was. Weinig blijk van
(AVG-doelstelling) transparantie. Utrecht doet het anders. Dat zet alle datalekken online. Transparant naar bevolking, leerzaam voor ambtenarij. Ook
Katwijk is zeer uitvoerig met online-voorlichting over hoe ze met persoonsgegevens omspringt (maar verstopt deze op haar vernieuwde webstek onder
‘Over de site’).
Het verwerkingenregister moet beschrijven voor welke doelen welke persoonsgegevens worden gebruikt, waar ze vandaan komen, aan wie ze worden
verstrekt en op welke grondslag dat allemaal gebeurt. Voor veel organisaties
impliceerde deze AVG-verplichting een eerste keer zich rekenschap geven van
welke data ze over burgers en medewerkers in huis hebben en waarvoor, of ze
allemaal nodig zijn, wie ze kan inzien of wijzigen, of zij dat allemaal wel moeten kunnen, hoe lang ze worden bewaard en hoe het zit met de beveiliging.
“Voor de privacy is bijna niks beters dan de AVG”, zegt Diana Comijs, FG
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Inhoudelijk verschilt de AVG niet
veel van de voorgaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar: “De
hoge boetes bij niet naleven hebben enorme indruk gemaakt, waardoor het
onderwerp stevig op de kaart staat.” De AVG gaat nadrukkelijk over gegevensverwerking. “Iedereen moet zich afvragen wat met al die gegevens gebeurt.
En het bewijs is omgedraaid: vroeger moesten betrokkenen aantonen dat iets
verkeerd was gegaan, nu zijn het de organisaties die moeten aantonen dat ze
het goed voor elkaar hebben. Dat helpt de discussie ook enorm.”
Aramis Jean Pierre, FG van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), bevestigt
dat. Met gegevens —het begint al bij de peuterspeelzaal— over 14,6 miljoen
personen is DUO een zeer grote verwerker, de enige die voorheen al verplicht
een FG had. Met de komst van de Wbp in 2001 trad ook Jean Pierre aan. Vijf
jaar terug begonnen met de top, is heel DUO inmiddels gesensibiliseerd.
Najaar 2016 startte een project ‘AVG-implementatie’ dat tot eind dit jaar
doorloopt en dan een fase 2 krijgt voor ‘losse eindjes’. 480 verwerkingen zijn
geïdentificeerd, waarvan nog zo’n 100 op rechtmatigheid moeten worden
getoetst. Doordat DUO wetten en regelingen uitvoert zit het met rechtmatig-
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heid meestal goed. 2 à 3 procent vergt extra aandacht. Bijvoorbeeld: zijn leveringen aan onderzoeksinstituten allemaal
noodzakelijk?

Toezicht
Begin september publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens, nationaal toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving, het bericht ‘AP rondt
controle af op functionaris gegevensbescherming
overheid’. Men was daarmee klaar en meldde: “De AP
controleerde 400 overheidsorganisaties, waaronder
gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries
en een aantal zelfstandige bestuursorganen.”
Op één na bleken alle gecontroleerde organisaties
een functionaris gegevensbescherming te hebben
aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De toezichthouder heeft maar een klein deel van
de zelfstandige bestuursorganen gecontroleerd op de
aanwezigheid van een functionaris gegevensbescherming. Volgens de woordvoerster is ‘een steekproef
getrokken’. “Niet alle zbo’s zijn meegenomen.” Wel
zijn alle gemeenten, waterschappen, provincies en
ministeries gecheckt.
De categorieën gemeenten, waterschappen, provincies tellen samen 426 organisaties. Op almanak.
overheid.nl staat een ‘Zbo-register’ met 110 organisaties. Een volledig onderzoek naar genoemde categorieen zou dus 426+110=536 organisaties omvatten. 536
minus 400: van het gros van de zbo’s weet de AP niet of
ze een functionaris gegevensbescherming hebben.
De overheidsalmanak bevat ook 337 gemeenschappelijke regelingen – waaronder gezamenlijke belastingdiensten, sociale diensten, omgevingsdiensten,
ambtelijke werkorganisaties en scholen – waarvan
een aanzienlijk deel ook een FG moet hebben. Waarom
de AP die buiten beschouwing heeft gelaten? Niet alle
overheidsorganen kunnen gecontroleerd worden. Dus
is een ‘ruime selectie’ gemaakt. De AP verwacht daarvan ‘een uitstralend effect’ naar andere organisaties.
“Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de gemeenschappelijke regelingen bij een ander onderzoek niet aan de
beurt kunnen komen.”
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Geluk
UWV is ook groot. Daar is Gerjan van Schaik FG, na eerder het programma ‘Invoering AVG’ te hebben geleid. Het
bedrijfsonderdeel Gegevensdiensten regelt uitwisseling met
ketenpartijen als SVB en de Belastingdienst. “We hadden
dus goed inzicht in gegevensstromen.” Voor de AVG iets té
goed. “Ze waren zeer gedetailleerd en moesten toegankelijk
worden gemaakt.” Van Schaik noemt UWV, dat jaarlijks voor
100 miljoen euro ICT-projecten uitvoert, ‘een professionele
verandermachine’. Toch haalde UWV half augustus het nieuws
toen de verzendlijst van een mailing met 2400 adressen als
attachment meeging met 96 mails. Behalve een melding aan
de nationaal toezichthouder op de naleving van de AVG, de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP), leidde dit tot intern en
extern onderzoek naar oorzaak en opties om herhaling te
voorkomen. Ontvangers van de lijst is per brief en telefoon
verzocht het bestand te deleten. Wie erin stond kreeg per
brief excuses en tips hoe te handelen bij vermoedens van misbruik van gelekte data. Van Schaik signaleert een geluk bij dit
ongeluk: het incident bevordert de acceptatie van het interne
toezicht dat de FG geacht wordt uit te oefenen.
Ook bij DUO zijn datalekken naast pijnpunt uitdaging. Er
is een speciaal proces voor ingericht, dat niet alleen intern
melden, maar ook leren van gebleken risico’s en preventiemaatregelen faciliteert. Jean Pierre: “Het bestuur is er open
over, intern en richting AP.”
Bij Tubbergen en Dinkelland is dat anders. Die indruk
wekt althans het benoemingsbesluit van de FG: “Er is overleg
mogelijk met de AP, maar er is geen meldingsplicht bij de AP
voor onregelmatigheden.” Dexter Nijmanting, FG van beide
gemeenten en van het gezamenlijk ambtenarenapparaat, stelt
echter dat de formulering zodanig is bedoeld dat niet elk lek
bij de AP moet worden gemeld. De AVG staat toe dat organisaties de potentiële schade inschatten als basis voor een beslissing wel of niet te melden.
Het is wel fijn als het lek dan intern wordt doorgegeven en
de FG het niet van de AP moet horen. Dat gebeurde Hans van
Impelen van de gemeente Utrecht. Werk & Inkomen had een
e-mail aan 350 cliënten gestuurd met alle mailadressen voor
iedereen zichtbaar, waarop een betrokkene de AP had ingeschakeld. Die sommeerde Utrecht dat lek binnen 72 uur te
melden. Toen Van Impelen bij W&I opheldering vroeg, bleek
men het daar niet als datalek te beschouwen en moest hij het
privacybewustzijn wat opschudden. “Het is niet altijd helder
wanneer je aan de AP moet melden. Daarom, bij twijfel meld

ik.” Circa de helft, is zijn ervaring, moet worden gemeld. Wel
moet elk lek gedocumenteerd worden.
Intussen blijft het aantal meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens stijgen. Van 5849 in 2016 naar 10.009 vorig
jaar. 1 september dit jaar stond de teller op 13.095.
Frictiegevaar
De FG is onafhankelijk toezichthouder en adviseur, een
combinatie die kan schuren. Vermijden dat de privacyslager
zijn eigen vlees keurt, doet Van Impelen door ‘wat’ en ‘hoe’ te
scheiden. “Ik kan zeggen dat iets moet gebeuren. Dan is het
aan de organisatie om te bepalen hoe ze dat doet. Vervolgens
ben ik vrij om te beoordelen of dat goed is gedaan.” Aanvankelijk moest hij zich wel teweerstellen tegen een neiging om alles
wat privacy was naar hem te schuiven. “Het is aan de organisa-

Een advies van de
FG laat zich niet
zomaar negeren

tie, met het college of de burgemeester als verantwoordelijke.
Ik kijk of het goed geregeld is.”
Van Impelen is in 2015 benoemd, Annemarie Walraven
in mei dit jaar, tweeënhalve week voordat de AVG van kracht
werd, voor de gemeenten Druten en Wijchen en hun gemeenschappelijke werkorganisatie. Zij herkent het frictiegevaar,
maar heeft er nog geen remedie voor hoeven zoeken. “In de
huidige fase is advisering nog belangrijker dan toezicht. Je
komt pas aan toezicht toe als zaken in de kern goed zijn opgepakt.” De advisering reikt tot buiten de gemeente, bijvoorbeeld
tot sportverenigingen. “Vroeger kregen we hele ledenlijsten,
nu alleen aantallen en doen we steekproeven.”
Verwerkingsverantwoordelijken moeten zich goed rekenschap geven van de aard van FG-adviezen. Diana Comijs (Buitenlandse Zaken) wijst erop dat na een beleidsadvies om land
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A wel en B geen ontwikkelingshulp te geven de minister voor
land B kan kiezen. “Maar een advies van de FG betekent vaak
dat de minister zich aan de wet moet houden en dat laat zich
niet zomaar negeren.”
Wanneer dataverwerking extern gebeurt, moet de organisatie met zo’n partij een verwerkersovereenkomst sluiten. “Een
behoorlijke klus”, noemt Paul Korremans dat. Hij is zelf ook
extern, als FG ingehuurd door Almere, Heerhugowaard en Langedijk, en door uitkeringsorganisatie Halte Werk van de laatste
twee en Alkmaar. Een klus ook die soms verkeerd begrepen
wordt. “Doel is het waarborgen van een zorgvuldige omgang
met gegevens, maar de discussie gaat vaak over aansprakelijkheid: stel dat er een boete komt, wie moet hem dan betalen?”
Andere AVG-opgave is de GEB, die voluit niet op Wordfeud past:
gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Deze moet risico’s
inschatten en daartegen maatregelen formuleren. Afdelingen
daarmee aan het werk zetten, is ook Korremans credo, verhoogt privacybewustzijn, kennis en kunde in de organisatie.
Kennis en kunde, wat moet een FG eigenlijk in huis hebben? De memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet AVG is
vaag. Die rept van ‘bepaalde vereisten’ en stelt dan: “Hij moet
bijvoorbeeld over toereikende kennis beschikken”, waaronder begrepen wordt kennis over organisatie en verwerkingen,
meespelende belangen en privacywetgeving. Verder moet hij
‘voldoende betrouwbaar’ zijn om ‘bijvoorbeeld’ belangen onafhankelijk te kunnen afwegen.
Er bestaan cursussen. Annerine Blufpand, (extern) FG van
Katwijk, deed een tweejarige post-hbo-opleiding. Een ‘niet
geaccrediteerde opleiding’, geeft ze aan, waarover ze niettemin
zeer te spreken is.
Korremans, van 2004 tot 2017 bestuurslid van het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming,
zegt dat deze NGFG ‘een groot aantal jaren geleden een poging
ondernomen’ heeft ‘om tot een beroepsstandaard te komen’.
Echter: “We zijn daar toen niet in geslaagd omdat zo’n standaard per sector nuances vertoont en we misschien erg vroeg
waren. Maar het zou goed zijn als er op korte termijn een zou
komen.”
Diana Comijs ziet het NGFG, allemaal vrijwilligers, dat
alleen succesvol doen als het professionaliseert, zoals beroepsorganisaties van advocaten en accountants dat doen. “Ik vind
het een taak voor de AP. Die voelt zich echter niet geroepen
en wijst naar het NGFG. Maar die is er, althans nu, niet toe in
staat.”
Op 1 november organiseert iBestuur samen met CIP en VNG Realisatie in Theater Spant! in Bussum een netwerkbijeenkomst voor
functionarissen gegevensbescherming om samen terug te kijken
op en te leren van de eerste 150 dagen AVG. U bent FG en u wilt
meedoen? Meld u dan snel aan bij janneke.lenderink@uwv.nl.
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