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Een paar verhalen in dit magazine gaan mij als oude IT-journalist echt
aan het hart. Smullen, zo’n case bij de SVB waar ze na een mislukte nieuwbouw de COBOLoldtimer hebben gerestaureerd. Of de stoere verhalen uit Amsterdam, waar de IT gierend
uit de bocht vloog een paar jaar terug. Ontelbare IT-koninkrijkjes telde de gemeente.
Amsterdam met de ‘A’ van anarchie.
Jan Flippo heeft daar flink gereorganiseerd, geconsolideerd en gecentraliseerd om van
Amsterdam een ‘normale ICT-stad’ te maken. Ze hadden daar de gulste gemeentelijke
belastingdienst van Nederland bovendien: 10.000 armen mochten 188 miljoen euro aan
woonkostenbijdrage onder elkaar verdelen. Foutje, bedankt. Ook daar is flink doorgepakt.
Hier is het oude maatwerksysteem juist vervangen door een standaardoplossing uit de
cloud. Hoezo zou Amsterdam bijzonder zijn? Onroerendezaakbelasting innen ze overal.

Naast de succesverhalen uit het ketelhuis ook volop innovatie en
ambitie. Eindhoven bijvoorbeeld innoveert - met collega-gemeenten, VNG en BZK – op drie
niveaus tegelijk: het bouwt aan MijnApp waarmee de eigen inwoners zaken kunnen doen
met de gemeente én private partijen, met regie op eigen gegevens. Maar MijnApp moet
straks ook plug en play beschikbaar komen voor de andere gemeenten én op Europese
schaal. Ze zijn daar in Brainport Eindhoven natuurlijk niet voor niets verkozen tot slimste
regio van de wereld.

Maar nu niet overmoedig raken: er gaat nog steeds van
alles mis. En niet zelden zijn de meest kwetsbaren onder ons daar de dupe van. Zo bereikte
ons na het sluiten van dit magazine het bericht dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije
voet door ICT-problemen bij de Belastingdienst voorlopig op de plank blijft liggen. Die wet
– al jaren aangekondigd, want hoogst urgent – moest voorkomen dat het laatste beetje dat
mensen met schulden nog te makken hebben – precies: de beslagvrije voet – alsnog door
de deurwaarder wordt ingepikt. Ook dat gaat me ook aan het hart.
Peter Lievense
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Hoe betrouwbaar is het geheugen van de overheid? De
afgelopen vijftien jaar is steeds meer overheidsinformatie
gedigitaliseerd. Vaak zonder rekening te houden met
digitale archivering. Om te kunnen garanderen dat
overheidsinformatie vindbaar en bruikbaar blijft wil
minister Slob de Archiefwet moderniseren. Er wordt druk
gesleuteld aan een wetsvoorstel dat nog voor de zomer
van 2019 klaar moet zijn.

Arie Slob versus de dementerende overheid

‘Goed informatie beheer
 A
is een burgerrecht’
rie Slob heeft als minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs ook de
verantwoordelijkheid voor de archieven van de overheid. Als historicus en oud-directeur van het Historisch Centrum Overijssel heeft hij een
band met dat onderwerp. “Archieven zijn eigenlijk de achterkant van een
borduurwerk”, zegt hij enthousiast. “Ik heb zelf in die wereld rondgelopen
en weet hoe belangrijk het is, al is het zelden een gespreksonderwerp in het
parlement.”

Door Bas Linders
Beeld Rob van Esch/De Beeldredaktie
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Gaat de Nederlandse overheid goed met zijn archieven om?
“Het is cruciaal voor het functioneren van de democratie dat de overheid
zijn informatiehuishouding op orde heeft. Dat is nog niet overal doorgedrongen. Het is belangrijk dat we de huidige Archiefwet gaan aanpassen. Die is
van 1995 en de wereld is sindsdien enorm veranderd; ook de wereld van de
archieven en van het beheer van informatie. Dat was heel lang een papieren wereld. Die blijft altijd belangrijk, maar inmiddels zijn we in een digitale
omgeving beland en dat stelt hele andere eisen aan het beheer en de toegankelijkheid van informatie. De regels die we daar nu voor hebben zijn nog helemaal toegesneden op die papieren wereld en het analoge informatiebeheer.
Ook de terminologie die in de huidige wet wordt gebruikt is niet meer van
deze tijd. De snelheid en de gecompliceerdheid waarmee informatie rondgaat
noodzaakt ons ook om informatie sneller over te dragen aan archieven. Daar
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moeten we niet, zoals nu, twintig jaar voor nemen, maar dat
moet wat mij betreft al na tien jaar of zoveel eerder als mogelijk
is.”

moet kunnen aantonen dat je het vernietigd hebt. Goed informatiebeheer is een burgerrecht en de overheid moet transparant zijn in haar handelen.”

Het klink een beetje alsof u bang bent dat informatie anders
kwijtraakt?
“Dat risico is inderdaad aanwezig. In 2005 waarschuwde de
Rijksarchiefinspectie al voor een gat in het collectieve geheugen van de overheid, omdat digitale informatie vaak onvoldoende zorgvuldig wordt bewaard. Uit onderzoek bleek toen

De Vereniging voor onderzoeksjournalisten (VVOJ) consta
teert dat de overheidsarchieven slecht op orde zijn, zowel qua
ordening als ontsluiting. De Raad voor Cultuur vergelijkt de
overheidsarchieven met een puberbrein; moeite met onthouden,
organiseren en controleren. Er is een rapport dat klaagt over de
overdosis van internetplatformen met overheidsinformatie, waar

Wordt de complexiteit niet onderschat?
“Ik onderschat het zeker niet. Ik denk wel dat men er soms
erg tegenop ziet, want het is een hele opgave. Dit is echt heel
groot en daarom is het zo belangrijk dat mensen die op andere
posities verantwoordelijkheid dragen voor het informatiebeheer zich realiseren dat dingen niet meer vooruitgeschoven
kunnen worden. De kosten moeten beheersbaar blijven, maar
we moeten wel vooruit. Dat is ook mijn boodschap naar mijn
collega’s in de ministerraad en ook naar andere bestuurders:
zet dit op de agenda, praat hierover, besef hoe belangrijk dit
ook voor burgers is en dat het bij de overheid hoort dat we
meegaan in deze ontwikkelingen.”

De betrouwbaarheid van informatie
van de overheid is een fundament
van onze rechtsstaat
dat als we niet oppassen we te maken krijgen met een dementerende overheid. Dat is dan het gevolg van het verloren gaan
van documenten, doordat ze niet meer zijn terug te vinden
omdat iedereen ze maar naar eigen inzicht heeft opgeborgen.
Soms ontbreekt de context van informatie of zijn bestanden onbedoeld domweg gewist. Waar je vroeger bij wijze van
spreken een ordner uit de kast trok, heb je nu te maken met
vele verschillende systemen voor documentatiebeheer waarin
informatie soms wel is opgeslagen, maar waar je het niet goed
meer uit kunt halen als je het wilt combineren met andere systemen. Het is heel belangrijk dat we daar een eind aan maken,
want je loopt als overheid door de razendsnelle ontwikkelingen
toch altijd al een beetje achter de feiten aan.”
Voor je het weet zijn ze op een ministerie heel lang op zoek
naar een ‘bonnetje’?
“Dat voorbeeld gebruik ik vaak als ik het belang van een
goed informatiebeheer moet uitleggen. Als het niet op orde is
kan het grote gevolgen hebben. Het handelen van de overheid
moet voor burgers te reconstrueren zijn. Het maakt ook duidelijk dat als je als overheid zegt dat je iets niet meer hebt je ook
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U krijgt vast binnen twee jaar een brief van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) met het verzoek om wat bij te lap
pen vanwege de hoge kosten van deze operatie.
“Ik heb al wel van de VNG een brief gekregen waarin ze
zeggen dat ze blij zijn met mijn initiatief en dat ze er graag
met mij de schouders onder willen zetten. Er is de afgelopen jaren wel degelijk geïnvesteerd in de digitalisering van
het archiefwezen. Als informatiebeheer ook op gemeentelijk
niveau belangrijk wordt gevonden is het een kwestie van
prioriteren. Er is op gemeentelijk niveau ook heel veel weg
bezuinigd de afgelopen jaren, met name als het ging om
mensen die met dit soort vragen bezig waren. Ik merk wel
dat men nu zegt ‘oh wacht even, we komen handjes te kort’
of ‘we hadden hier toch ooit iemand voor?’. Daar moeten
gemeenten dus afwegingen in maken en dat kan ook heel goed
in samenwerking met anderen. Informatiebeheer moet ook
gewoon in het mandje van de gemeentelijke afwegingen bij de
begroting, net als het zwembad, de schouwburg of de kosten
van andere delen van de werkorganisatie. Je moet het niet erg
vinden dat het wat geld kost, want het is uiteindelijk serviceverlening aan je burgers die je ook op andere niveaus biedt. De
betrouwbaarheid van informatie van de overheid is een fundament van onze rechtsstaat. Ik weet het, dat zijn geen kleine
woorden.”

door de vindbaarheid van informatie voor burgers onduidelijk is.
En Doc-Direct, de organisatie die voor de Rijksoverheid de archie
ven moet ordenen en inrichten, waarschuwt voor de complexiteit
van digitale archiefvorming.
“Het blijft een enorme opdracht om een moderniseringsslag te maken. Ook omdat de technologische ontwikkelingen
niet stilstaan. Dat betekent voor de archiefsector dat daar
steeds meer andere mensen nodig zijn dan de traditionele
archivarissen en documentalisten. We zijn bezig om de archieffunctie anders in te richten, bijvoorbeeld met behulp van
e-depots. Dat levert weer nieuwe vraagstukken op zoals standaardisatie, toegangsrechten, het implementeren van privacywetgeving. Dat stelt hoge eisen aan alle betrokkenen en om dat
succesvol te kunnen doen moet je allereerst de wetgeving op
orde hebben en daar werken we nu hard aan.”

Veel informatie bevindt zich buiten documentmanagement
systemen. In mailboxen, aparte databestanden en specifieke
applicaties. Dat levert allerlei nieuwe vraagstukken op als je die
informatie ook toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouw
baar wilt bewaren. In een brief aan de Tweede Kamer draagt
u daarvoor ‘voortschrijdende ICT, nieuwe technieken en werk

Het gaat ook veel meer kosten.
“Het heeft inderdaad ook financiële consequenties. Niet
alleen bij de overheden, maar ook voor bedrijven en scholen. Er
hangen nu eenmaal prijskaartjes aan.”
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Cassandra
I n

Er is op
gemeentelijk
niveau ook heel
veel wegbezuinigd

wijzen’ als oplossing aan. Maakt u zich dan niet te veel afhanke
lijk van wat de ICT-sector allemaal belooft?
“Nee, maar we hebben ze wel hard nodig om de problemen
die zich aandienen op te lossen. We hebben de mogelijkheid
om ook marktpartijen een plek te geven. De richtingsborden
staan niet alleen maar een kant uit, het gaat om het maken
van afwegingen. Gaan we bijvoorbeeld als gemeenten wel of
niet toetreden tot een Regionaal Historisch Centrum; gaan
we wel of niet via het Nationaal Archief gebruikmaken van de
mogelijkheden voor e-depots of gebruiken we daar marktpartijen voor? Soms wordt er ook een combinatie gemaakt waarbij
marktpartijen een deel van het werk doen en het structurele beheer door overheden wordt opgepakt. Als het gaat om
e-depots is het wel belangrijk dat we met elkaar standaarden
ontwikkelen.”
Moet er in overheidsarchieven behalve informatie waarmee je
het handelen van de overheid kunt reconstrueren ook informatie
zitten over hoe overheidsbeleid tot stand is gekomen?
“Ik maak soms via mijn telefoon kanttekeningen op conceptnota’s en ik stuur appjes naar mijn SG of DG over zo’n
nota. Dat is wel een onderwerp waar je naar moet kijken. Wat
doen we met deze informatie, moet die ook in het archief en
hoe doen we dat dan? We gaan bekijken of de richtlijnen uit
2013 over de selectie van informatie en over wat wel en niet in
archieven wordt opgenomen nog wel up-to-date zijn.”

25 Kilometer
Door de digitalisering is de groei van de hoeveelheid
papieren archieven bij de overheid sterk afgenomen.
Dat komt goed uit want men is nog volop bezig om achterstanden uit het verleden weg te werken. Het plan om
in tien jaar de archiefachterstanden bij de Rijksdienst
uit de periode 1976-2005 weg te werken en dat in 2019
moest zijn afgerond kampt met forse vertraging. Er is
nog 25 kilometer ‘fysiek archief’ te gaan. Dat komt overeen met vijf jaar werk.
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Journalisten die aan de hand van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) om informatie vragen worden vaak geconfron
teerd met heel veel weggelakte informatie. Wanneer houdt de
overheid daar nou eens mee op?
“Dat is een apart vraagstuk waarover ik in gesprek ben met
mijn collega van Binnenlandse Zaken en met de initiatiefnemers van de Wet open overheid (Woo). Als het gaat om namen,
privacygevoelige zaken, concurrentiegevoelige onderwerpen
of voorgeschreven geheimhouding moet je soms ingrijpen in
de gegevens die je als overheid verstrekt. Mijn opvatting is dat
we ons best moeten doen om zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Onlangs heb ik gereageerd op een Wob-verzoek over
de school in Maastricht waar de examens niet op orde waren.
Daar hebben we echt maximaal geprobeerd zoveel mogelijk
informatie te geven. Wat gedeeld kan worden moet gewoon
gedeeld worden. Als je informatie niet openbaar maakt dan
moet je dat wel kunnen motiveren”.

‘t

V e l d

Cassandra vs
Zuckerberg
H

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

et is nog niet zo lang geleden dat zorgen over privacy werden weggewoven.
Wie waarschuwde voor privacyrisico’s was
als Cassandra uit de Griekse mythologie:
de zieneres wier voorspellingen door een
godenvloek nooit werden geloofd. Ze waarschuwde voor de inname van Troje, maar
werd genegeerd. De Trojanen moesten hun
ongeloof duur bekopen.
Maar na het zoveelste datalek of misbruik
van persoonsgegevens is de mening over
het belang van privacy grondig veranderd. Misbruik van persoonsgegevens door
Facebook heeft zelfs de grootste privacy
scepticus wakker geschud en de roep om
maatregelen zwelt aan met elke onthulling
over de gewetenloze manipulatie door Mark
Zuckerberg. Die woede bewerkstelligt wat
geen honderd overheidscampagnes zouden
bereiken. Maar er is een grote blinde vlek
voor de privacyrisico’s bij de overheid.
De verontwaardiging over Facebook staat
in schril contrast met de makheid waarmee
we toelaten dat overheden schier onbeperkte bevoegdheden krijgen om in ons
privéleven binnen te dringen. Eigentijdse
Cassandra’s - privacyexperts, het Europese
Hof van Justitie, toezichthouders, de Raad
van State - waarschuwen voor de ongebreidelde macht van overheden, terwijl
de rechtsbescherming van burgers - wij
dus - razendsnel afgebroken wordt. Maar
de waarschuwingen worden weggewuifd.
Burgers worden verlokt tot het afstaan van
hun privacy, hun vrijheid en hun rechten,
met de belofte van efficiëntere dienstverlening. En zodra het toverwoord ‘veiligheid’
valt, wordt geen enkel kritisch geluid meer
gehoord.
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Inmiddels heeft de overheid toegang tot
gegevens over ongeveer elk detail van ons
privéleven. Deze gegevens mogen steeds
vaker worden ingezien zonder toestemming van de rechter, ook door overheden
van andere landen, zelfs buiten de EU.
Onder de techneutenterm ‘interoperabiliteit’ gaat een operatie schuil waarbij
Europese databases aan elkaar worden
gelinkt en met één zoekmachine doorzocht
kunnen worden. En waar we meer waarborgen vragen van de Facebooks van deze
wereld, geven we overheden bevoegdheden
om de informatie van deze privébedrijven
zonder al te veel moeite op te vorderen en
te gebruiken.
Zonder protest geven we de overheid vrijwel carte blanche. Ten onrechte. Overheden kunnen fouten maken en datalekken
door overheidsorganisaties zijn aan de orde
van de dag. Er zijn regels voor gegevensbescherming, maar die worden slordig of niet
toegepast, getuige een recent rapport van
de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
En misbruik van persoonsgegevens is niet
denkbeeldig. Rechtsbescherming van burgers blijkt in de praktijk een lege huls. Een
oppermachtig Facebook aan banden leggen
is een titanenklus, maar een peulenschil
in vergelijking met het inperken van de
overmacht van de overheid.
Het is mooi dat we zoveel vertrouwen hebben in de overheid, maar een beetje meer
waakzaamheid en kritische houding zijn de
ruggengraat van een robuuste democratie.
Misschien toch eens luisteren wat die Cassandra te vertellen heeft.
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De nieuwe Archiefwet

Goed archief is grondslag
Er komt een nieuwe
Archiefwet. Dat is voor
overheidsorganisaties
geen reden tot
overhaaste acties om
de boel op orde te
brengen, maar rustig
afwachten is ook niet
verstandig. Al was
het maar vanwege
de voorgenomen
halvering van de
overbrengingstermijn
van twintig naar tien
jaar.

Door Rineke van Houten
Beeld iStock
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e overheid digitaliseert in hoog tempo. Papieren archieven worden
niet of nauwelijks nog gevormd. Dat maakt het volgens minister Arie
Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) ‘des te urgenter’ dat digitale overheidsinformatie ‘duurzaam toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en
betrouwbaar’ wordt bewaard. De uit 1995 daterende Archiefwet is daarom toe
aan modernisering. De meest in het oog springende verandering is de beoogde
halvering van de termijn voor overbrenging van twintig naar tien jaar. Blijvend
te bewaren overheidsinformatie bereikt daardoor eerder de openbare archiefbewaarplaatsen. Grote veranderingen in de wettelijke voorschriften voor
archiefvormen zitten niet in de pen. De Archiefwet heeft immers al een zorgplicht en die zal blijven bestaan: bescheiden moeten in goede geordende en
toegankelijke staat worden bewaard. Dat is een open norm: ‘maak er geen rommel van’, dicteert de norm in algemene zin. Concreet: geef aan wat je bewaart
en wat je vernietigt. Met verkorting van de overbrengingstermijn is het dus
zaak daar eerder naar kijken. Een geruststelling voor organisaties die nog wat
weg te werken hebben, is wellicht dat de minister niet van plan is de halvering
van de overbrengingstermijn met terugwerkende kracht te laten ingaan. Er is
geen inhaalslag nodig. De wet staat nu een uitlooptermijn toe van tien jaar,
dat zal naar verwachting zo blijven. Dus formeel gezien is er tien jaar tijd om te
bewaren archieven klaar te maken voor overbrenging.
Tien jaar achterover leunen is echter niet verstandig: de nieuwe wet maakt
het des te noodzakelijker dat overheden hun zaakjes op orde hebben. Welke
processen worden uitgevoerd en welke systemen ondersteunen die? Waar
bevindt zich de digitale informatie met langetermijnwaarde, wat moet daarmee
gebeuren? Over vijftig jaar vernietigen? Is hetzelfde systeem er dan nog? Hoe
makkelijk is het bij een migratie of calamiteiten of overbrenging om informatie uit het systeem te krijgen? Veel informatie draait buiten het Document
Management Systeem, en daar gaat het nog weleens fout. Je mail, je privéschijf, financiële systemen. Daar moet je ook iets mee. Misschien is het tijd om
met een leverancier te gaan praten, of met de huisarchitect.
Halvering van de overbrengingstermijn prikkelt om na te denken over hoe
het archief duurzaam toegankelijk wordt. Dat geldt niet alleen voor blijvend te
bewaren bescheiden. Veel archief dat bij de zorgdragers blijft, moet net zo goed

voor transparantie
toegankelijk zijn. Denk aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als je het
niet goed inricht, kun je ook je eigen stukken niet terugvinden.
Duurzaam toegankelijk
Hoe duurzaam toegankelijk de informatie is, is bijvoorbeeld te bepalen
met een DUTO-scan, inmiddels uitgevoerd bij enkele tientallen organisaties.
Uitgangspunt is toegankelijkheid by design: overheidsinformatie is bij voorkeur duurzaam toegankelijk vanaf het moment dat het ontstaat, dan hebben
de meeste gebruikers er profijt van. Bovendien is het bij digitale informatie,
anders dan bij papier, lastig om achteraf de juiste maatregelen te nemen. DUTO
(Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie), in beheer bij het Nationaal
Archief, richt zich daarom op het ontwerp van werkprocessen en applicaties.
Bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats zoals het Nationaal Archief
blijkt nog weleens dat systemen en datasets niet op elkaar aansluiten en dat er
adhocoplossingen nodig zijn om de overbrenging goed te laten verlopen. Een
rommelige migratie gaat ten koste van de toegankelijkheid van het archief. De
automatisch gegenereerde metadata van de applicaties waar ambtenaren mee
werken passen vaak niet zonder meer op het metadataprofiel van het Nationaal
Archief. Deze systemen zijn doorgaans namelijk niet ingericht op duurzaam
beheer of toegang voor andere gebruikers, de eindgebruikers van een archief
bijvoorbeeld.
Het ministerie van OCW luistert tijdens het traject voor aanpassing van de
wet ook naar professionals in het veld. ‘Hoe krijgen we aandacht voor ons werk
van management en bestuur?’, luidt een van de vragen. De urgentie om naar
processen en systemen te kijken (en erin te investeren) wordt soms niet als
heel groot ervaren. De boodschap landt niet. Archivarissen en informatieprofessionals zitten daar zo mee dat ze zelfs vragen of de erfgoedinspectie geen
boetes kan opleggen in geval van achterstanden. Met welke argumenten zouden de decision makers wel te overtuigen zijn? Een betrekkelijk simpel argument is bijvoorbeeld: uitstelgedrag kost geld. Een selectie maken van wat moet
worden vernietigd en wat moet worden bewaard is in een papieren situatie al
duur. Behandeling van digitaal archief is nog veel duurder omdat er veel meer
informatie is op meer verschillende plekken. Te lang wachten met inventari-
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E n g e l h a r d

Klapband

satie, betekent investering van tijd en geld in iets waarvan je überhaupt niet
weet of je het moet bewaren.

De nieuwe
wet maakt
het des te
noodzakelijker dat overheden hun
zaakjes op
orde hebben
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Meerdere wetten
Uit een impactanalyse in 2017 naar de gevolgen van een kortere overbrengingstermijn bleek de kans reëel dat archiefvormers eerder een beroep zullen
doen op de wettelijke uitzonderingsgronden om beperkingen aan de openbaarheid te stellen vanwege bijvoorbeeld privacy. Dat zou werk en dus kosten met
zich meebrengen. Een afgesloten dossier van tien jaar jong aan de openbaarheid prijsgeven kan best spannend zijn. De ambtenaren in kwestie zijn bijvoorbeeld vaak nog in functie. De meeste ambtenaren zijn de Wob gewend, die recht
geeft op informatie. Ze zijn dus óók gewend om te lakken. De Archiefwet geeft
recht op inzage in het volledige stuk.
De nieuwe Archiefwet wordt gestroomlijnd met de in voorbereiding zijnde
Wet open overheid (Woo), die de Wob op den duur gaat vervangen. Er zijn meer
wetten die te maken hebben met openbaarheid van informatie. Denk aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming bijvoorbeeld, of Wet hergebruik
overheidsinformatie. Omdat de wet als geheel wordt herzien, kan de nieuwe
memorie van toelichting terugkomen op de vraag hoe de wetten zich tot elkaar
verhouden. Na invoering van de Archiefwet volgt aanpassing van de Archiefregeling, over de inhoudelijke eisen voor zaken als een e-depot, informatiedragers en selectielijsten.
Wat onveranderd blijft is de ondersteunende functie van de wet, met
ruimte aan overheden om zelf verantwoording te nemen. Van een dichtgetimmerde wet zal geen sprake zijn. De Archiefwet heeft een heel grote reikwijdte;
die in de hele breedte op operationeel niveau te reguleren zou ondoenlijk zijn.
Overbrengen van blijvend te bewaren informatie na tien jaar, dat wordt het uitgangspunt in de nieuwe Archiefwet. Maar elke organisatie blijft vrij zijn eigen
beheer in te richten, en het wordt steeds belangrijker daarin verantwoordelijkheid te nemen. Archieven kunnen dat niet overnemen: die zijn ten opzichte
van de overheid een kleine speler en belanghebbend. Verantwoordelijkheid
nemen heeft ook direct te maken met een transparante en open overheid, die
op verzoek zijn bonnetjes en verslagen, correspondentie en contracten kan
terugvinden en tonen.

H

ebt u weleens een buitenband om
een fietswiel gelegd en dat dan
de binnenband eronder vandaan floept als
je hem oppompt? Plotseling ontstaat er een
gezwel, meestal waar je het net niet ziet.
Als je er niet als de kippen bij bent knapt ie.
Is openbaarheid van overheidsinformatie
zo’n uitstulpende binnenband, of hebben
we hem nu te pakken? Er zijn twee wetten in de maak die proberen ons openbaar
bestuur openbaarder te maken, maar of dat
zonder slag of stoot gaat lukken…
De Tweede Kamer heeft gevraagd om
een nieuwe Archiefwet waardoor overheidsinformatie eerder openbaar wordt.
Onder de huidige Archiefwet moet informatie op zijn vroegst na twintig jaar
worden overgebracht naar een archief.
Niet meer van nu. De overheid moet met
de nieuwe Archiefwet sneller openheid
van zaken geven. Dat bevordert draagvlak
en vertrouwen. Waarschijnlijk wordt de
termijn straks tien jaar. Een mooi streven, maar de binnenband roert zich. Want
wij van de archieven zien van mijlenver
aankomen dat die overheid zijn archieven
wellicht netjes naar ons overbrengt na tien
jaar, maar vervolgens een beperking stelt
aan de openbaarheid ervan, waardoor ze
niet voor onderzoek beschikbaar zijn. De
nieuwe Archiefwet tornt aan iets dat diep
verankerd zit in het DNA van de ambtenaar
en bestuurder: de zorg dat het publiek te
vroeg kan meekijken.

Marens Engelhard
Algemeen rijksarchivaris

Natuurlijk begrijpen we bij het Nationaal Archief dat er staatsgeheimen zijn. En
dat we niet de privacy te grabbel mogen

Nummer 29, januari 2019

gooien van collega-ambtenaren of politici. We snappen zelfs dat je weleens een
wild idee wilt lanceren zonder dat de hele
wereld meteen over je heen valt. Maar de
weerzin om anderen in de keuken te laten
kijken voert soms te ver. Kijk eens naar
hoe we omgaan met e-mail, dat wordt
beschouwd als iets persoonlijks. En hoe zit
dat met onderzoeksrapporten? Met name
onderzoeken betaald met belastinggeld en
uitgevoerd door de bekende adviesbureaus.
Kan dat niet gewoon openbaar worden? En
is het soms niet fijn dat een ander meeleest, en misschien zelfs wijst op nalatigheid of onrecht? De geschiedenis heeft voldoende aangetoond dat monocultuur aan
de top leidt tot oogkleppen en kuddegeest.
Daarom is er naast de nieuwe Archiefwet nóg een nieuwe wet in de maak. De
Wet open overheid, in 2016 door de Tweede
Kamer aangenomen en die nu wordt herzien. Ook daarin hopelijk loffelijke bepalingen die tot grotere openbaarheid leiden.
Gaat dat lukken, of vindt de binnenband
weer een andere zwakke plek?

Als rijksarchivaris verdedig ik openbaarheid in het belang van publiek en
rechtstaat. Daarom beloof ik u iets. Als u,
collega-ambtenaren, alvast wat meer openheid geeft in al die informatie die gewoon
met het publiek gedeeld kan worden,
gaan wij van de archieven dat makkelijker maken. Met digitale tools kunnen we
steeds meer oude regels achter ons laten.
We hebben een begin gemaakt met de
regels voor e-mail-archivering en websites.
Nu u nog.
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Tussenstand NL DIGIbeter

Realiteit met
ambitie

NL DIGIbeter, de agenda voor de digitale overheid belooft
‘debat en aan de slag’. Voortvarendheid is immers het devies
van verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops.
Daarom kloppen we nu, ruim een halfjaar later, voor een
tussenstand aan bij Katja Verhulst. Met een data agenda, een
Kamerbrief, een waaier aan hackatons, challenges en pilots
lijkt het erop dat de vaart er goed in zit.
Door Quita Hendrison
Beeld Barry Hage
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V

erhulst is waarnemend directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties. Ze heeft goede herinneringen
aan de totstandkoming van de agenda. “Vóór de zomer wil ik
iets hebben, zei de staatssecretaris bij zijn entree, passend bij
zijn portefeuille en de opdracht in het regeerakkoord. We zijn
gestart met een standaardbeleidsagenda, met veel tafels en
praten. In lijn met het nieuwe elan sinds de komst van Knops
zijn wij anders gaan werken. We stapten af van het idee dat de
agenda perfect moet zijn en in beton gegoten. Uiteindelijk is
de agenda scrummend en agile tot stand gekomen. Wat dat
heeft opgeleverd is een agenda waarin we gepinpoint hebben waar de aandacht de komende tijd naartoe moet. Het is
een tussenstand; rond de zomer van 2019 komen we met een
herijking. In feite is de totstandkoming van de agenda een
blauwdruk van hoe we de digitale transformatie willen aanpakken: oude patronen loslaten, in stappen durven denken,
doorgaan met experimenteren. Realiteit met ambitie noem ik
dat. Want er zit een interessante tegenstelling in deze opgave.
Enerzijds moeten we de betrouwbare overheid blijven, anderzijds moeten we in het diepe durven springen. Die mentaliteit is nieuw; we hebben niet de pretentie om vraagstukken
in een keer 100 procent op te lossen, maar proberen in kleine
stappen het verschil te maken, proefondervindelijk ervaren
waar we tegenaan lopen. Door schade en schande hebben we
geleerd dat ICT-vraagstukken zo complex zijn dat dé oplossing
niet bestaat. Bij elke stap die je maakt ontmoet je weer andere
vraagstukken. En dan kun je best tegen de randen aanlopen.
Dat leidt naar een openheid die echt nieuw is. Dat zag je ook bij
de Autoriteit Persoonsgegevens die laatst ten overstaande van
honderden overheidsmedewerkers duidelijk maakte dat de AVG
geen keurslijf hoeft te zijn, dat er veel meer kan dan we denken
zolang je maar bewust met elkaar afspreekt vanuit welk doel je
handelt en zolang de Grondwet je toetssteen blijft.”
Te laat?
De agenda slaat volgens Verhulst niet alleen de maat voor
een nieuwe mentaliteit, maar markeert ook de positie van
ons land in de digitale transitie. “De agenda geeft focus op
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ICT-vraagstukken
zijn zo complex
dat dé oplossing
niet bestaat.
waardegedreven digitalisering. Dat betekent dat digitalisering
wordt bezien vanuit dat wat Nederland Nederland maakt. Dat
iedereen mee kan blijven doen en dat we zorgen dat besluiten
van de overheid beargumenteerd kunnen worden. De basis ligt
in de Grondwet, hoewel daarin niks over digitalisering is vastgelegd. Maar wat over de analoge wereld is vastgelegd geldt
ook voor de digitale wereld. Daarnaast komen de Wet digitale
overheid en de Wet open overheid eraan. En ook in Europees
verband is de invloed van technologie op de samenleving een
groot thema.”
Inderdaad, waar dat nog niet zo lang geleden minder
expliciet was, ligt het waardendebat nu op steeds meer tafels.
Niet alleen een onderzoekinstituut als Rathenau adresseert
het belang van het veiligstellen van publieke waarden in de
digitale transitie, maar ook organisaties als de VNG en verschillende marktpartijen. Tegelijkertijd lijkt de werkelijkheid ons
links en rechts in te halen. Zijn we niet te laat? Verhulst: “We
hebben die dialoog nodig om de scherpte erin te krijgen. En
daar is tijd voor nodig.” Maar met de tijd groeit ook de frustratie in het land bij de mensen die in de publieke sector zoeken
naar de balans tussen wat ze in hun dienstverlening kunnen
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met data (de bedoeling) en wat ze ermee mogen (privacy). En
er lijkt een kloof te ontstaan tussen beleidsmedewerkers en
dataspecialisten. Worden zij blij van de agenda? Verhulst: “We
kunnen hen natuurlijk niet volledig bedienen. Maar volgens
mij zijn veel mensen blij dat met deze agenda ook de frustraties op de landelijke tafels belanden. En er gebeurt wel degelijk
wat, kijk naar de Nationale Data Agenda.”
Concrete daden
Eind januari ligt de Nationale Data Agenda er, een van de
uitwerkingen van de NL DIGIbeter. Verhulst: “Daarin staan
basisactielijnen, zoals nog meer inzetten op open standaarden
en open data, maar ook: als je steeds meer met data gaat doen,
wat zijn dan de effecten en hoe wil je daarop sturen. We hebben
hierin samengewerkt met CBS en verschillende departementen; partijen die het meeste belang hebben bij een thema zoeken elkaar op. Dat is ook typisch voor de agenda, zoeken naar
coalitions of the willing, the doing and the thinking.”
Verder is de brief over digitale inclusie in december naar
de Kamer gegaan. Als Rijk pakken we de generieke verantwoordelijkheid op, zoals het leveren van webrichtlijnen voor

overheidsdienstverlening. Maar we nodigen uitdrukkelijk
private partijen en andere bestuurslagen uit om mee te doen.
De gemeenten bijvoorbeeld hebben veel beter zicht op hun
inwoners en hun wensen.”
Zo’n data-agenda en Kamerbrief zijn belangrijke opbrengsten, maar vooralsnog ‘papieren’ werkelijkheden. Wat kunnen
we aan concrete daden verwachten van de 55 miljoen die voor
het eerste jaar is uitgetrokken? Verhulst: “De innovatiebudgetten zijn toegekend. Wat we voor ogen hadden gebeurt ook
volop. In labs, pilots, hackatons en challenges (zie kader)
wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de generieke
digitale infrastructuur en zaken als de digitale identiteit. In
allerlei verbindingen, bijvoorbeeld met onderdelen van VNGprogramma’s. En met allerlei partijen, van de TU’s tot startups. Na het eerste kwartaal van 2019 halen we de opbrengsten
op. Wat hebben we geleerd, hebben we beter zicht op waar de
kansen liggen, waar moeten we opschalen, met wie pakken we
dit verder op? Dat creatieve, die energie hebben we nodig om
al die complexe vraagstukken op te lossen: een mix van praten
en doen. Waarbij we niet alleen het denken in megastappen
moeten loslaten, maar ook het idee dat iedereen in hetzelfde

tempo mee moet. Wat voor de ene publieke dienstverlener makkelijk implementeren is, is voor de ander een helse klus. Goed
voorbeeld is de Europese verordening voor webrichtlijnen. We
snappen dat niet iedereen morgen klaar is. Ieder bestuursorgaan is er zelf verantwoordelijk voor dat de regels worden nageleefd. Je wordt ondersteund bij de implementatie, maar op een
gegeven moment wordt wel bekeken hoe iedereen ervoor staat.
Het is immers niet vrijblijvend. Ook hier gaat het om realiteit
met ambitie.”
De realiteit is ook dat die toenemende digitalisering menigeen duizelt. Wat vraagt dit van de hedendaagse bestuurder?
“Tijd om af en toe te reflecteren op wat je aan het doen bent. We
hebben het allemaal druk met het in het hier en nu regelen van
zaken, terwijl deze vraagstukken vragen om reflectie. Waarbij
wij als BZK zeggen: maak vanuit die bestuurspraktijk de verbinding met de overheid. We nodigen nadrukkelijk iedereen uit
om mee te doen. Wij zijn heel erg geïnteresseerd in casuïstiek
en in alles wat er zich in welke werkelijkheid dan ook voordoet.
Panklare oplossingen zijn er niet, maar leren van elkaar en
delen helpen om het pad naar de toekomst te verstevigen.”

Innovatiegelden Digitale Agenda
BZK stelt vanuit de Digitale Agenda
gelden beschikbaar om de overheidsdienstverlening te verbeteren en
kansen van nieuwe technieken beter
te benutten. Vanuit het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is hiervoor 6 miljoen euro
beschikbaar gesteld. Deze innovatiegelden worden ingezet voor challenges. Challenge is de term die BZK
gebruikt voor de uitvraag aan partijen
om met innovatieve oplossingen te
komen voor maatschappelijke vraagstukken. De verschillende overheden
zetten samen een vraag uit. Bedrijven
en wetenschappers kunnen daar op
inschrijven. Challenges mogen gaan
over oplossingen die al binnen hand-
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bereik lijken tot en met oplossingen
die nog toekomstmuziek zijn; zolang
er maar gezocht wordt naar concrete
oplossingen.
Voor dit jaar zijn er vier thema’s
benoemd waarvoor challenges worden
uitgeschreven:
Aanpak levensgebeurtenissen
Inwoners en bedrijven moeten op
verschillende momenten in het leven
‘iets regelen’ met de overheid. Vaak
moet je hiervoor digitaal bij verschillende overheden aankloppen om met
verschillende gegevens steeds op een
andere manier je zaken te regelen. In
het kader van de gebruiker centraal

wil de overheid dit omvormen naar
het perspectief van de gebruiker op
basis van ‘levensgebeurtenissen’. Door
samen te werken bij ketenprocessen,
door één verhaal neer te zetten voor
een levensgebeurtenis, door systemen
te koppelen, maar ook door te werken
met private partijen. Binnen deze
kabinetsperiode werken BZK, AZ, de
KvK en betrokken overheden samen
aan het harmoniseren van de dienstverlening rond levensgebeurtenissen.
In 2019 worden 8 levensgebeurtenissen opgepakt.
Verkenning Self Sovereign
Identity
Een brede verkenning naar ‘Self

Sovereign Identity’ (beter bekend als
digitale identiteit) moet oplossingen
bieden die de burger meer autonomie geven in de digitale en fysieke
wereld. De positie van de burger wordt
fundamenteel versterkt doordat hij
zelf eigenaar is van zijn gegevens en
daar ook de regie over heeft. Er worden
verschillende prototypes en testen
ontwikkeld waarmee een burger via de
mobiele telefoon z’n eigen ID-gegevens krijgt en die naar eigen inzicht
kan gebruiken.
MijnOverheid veilige
oefen- en bèta-omgeving
MijnOverheid heeft een demo- en
oefenomgeving waar gebruikers
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zonder in te loggen kunnen uitproberen en oefenen. Deze omgevingen
worden specifieker ingericht voor de
doelgroep die moeite heeft met digitale vaardigheden en hun eventuele
ondersteuners.
Er wordt ook gekeken naar het inrichten van een bèta-omgeving waarin
geselecteerde eindgebruikers kennis kunnen maken met werkende
vernieuwingen van MijnOverheid
(‘productiegegevens’). Op die manier
wordt gebruikgemaakt van de feedback van deze ‘voorlopers’. Daarnaast
biedt de bèta-omgeving voor derden
(private partners, of derden in overheidsopdracht) ruimte om diensten of
aanpassingen te ontwikkelen. Zo wordt

meer gebruikgemaakt van parallelle
doorontwikkeling, co-investment en
hergebruik.
 rtifical Intelligence en data
A
science in dienstverlening
BZK werkt samen met andere overheidsorganisaties aan het versterken
van het netwerk rond data science en
artificial Intelligence om use cases
te begeleiden en aan het uitwisselen
van best practices. Concreet worden
twee use cases van departementen en
andere overheden uitgewerkt, waarbij
lessen worden geleerd en ethics in/by/
for design worden uitgetest.
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p a r t n e r

Computer
says how
Chris Geertsma raakte volledig verstrikt in
de ambtelijke molen toen hij een zorgvraag had
voor een pleegkind. De onmacht die hij toen
voelde is nu zijn motivatie om - via zijn werk bij
Blueriq – de dienstverlening binnen de overheid
persoonlijker én efficiënter te maken. “Computer
says no is niet meer van deze tijd, het wordt tijd
voor computer says how.”

B l u e r i q

hoogte. Wéér het hele verhaal! Vervolgens droeg die beoordelaar het aan een ander over, waarna we na acht weken nog eens
moesten komen.”

Chris Geertsma: “Tach
tig procent van deze
deprimerende klantreis
is onnodig, wanneer
er gewerkt zou worden
volgens het Dynamic
Case Management
principe.”

Door Marlies Ruijter
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C

hris Geertsma en zijn vrouw zorgden voor een pleegzoon
die te maken had met psychische en sociale problemen.
Toen de jongen 18 werd – en het noodzakelijk was om ‘op eigen
benen’ te gaan staan – zochten zij voor hem een plek in een
begeleid-wonenproject.
“Om in aanmerking te komen voor zo’n plek had hij drie
dingen nodig”, legt Chris uit, “een uitkering, een persoonsgebonden budget (pgb) en een dagbesteding, dus een baan of een
opleiding. Onze pleegzoon voldeed aan geen van deze vereisten,
maar wij gingen dat voor hem regelen. Dat werd een bureaucratisch drama.”
Chris en zijn vrouw kregen te maken met vier verschillende
gemeenten; de gemeente van de moeder, die van de vader, hun
eigen gemeente en de gemeente waar het begeleid-wonenproject is gevestigd.
“Het werd in eerste instantie een rondedans tussen die
gemeenten. ‘Nee, meneer dat moet u niet in onze gemeente
aanvragen. Sorry mevrouw, wij werken in onze gemeente
anders, doe maar opnieuw en kom maar weer terug.’ Zo hebben
we stapels papieren ingevuld, vaak dezelfde papieren met exact
dezelfde vragen, maar dan met een ander gemeentelogo.”
Al snel belandden ze in een kastje-naar-de-muur-situatie.
“De gemeente waar de jongen al zijn hele leven in de GBA stond
ingeschreven leek de aangewezen gemeente om zijn uitkering
te verstrekken, maar weigerde dit omdat hij nu tijdelijk bij ons
woonde. Onze eigen gemeente bleef wijzen op het feit dat zíj

moesten uitkeren. Bovendien konden we de uitkering niet aanvragen, omdat het volgen van een opleiding verplicht was. Maar
de opleiding die onze pleegzoon op het oog had, zou pas maanden later starten. We moesten hem dan maar inschrijven bij een
willekeurige opleiding om een vinkje in het systeem te kunnen
zetten. Ik verzin het niet!”
Wanhoop
“Dit traject duurde maanden. Ondertussen kregen we berichten als ‘u moet uw aanvraag opnieuw indienen, de bankafschriften in uw aanvraag zijn inmiddels te oud en niet meer geldig’.
Op een gegeven moment – toen er eindelijk schot in de zaak
leek te komen– liep alles rond de pgb-aanvraag weer spaak,
omdat de betreffende gemeenten allebei een andere definitie

bleken te hebben van de termen ‘begeleid wonen en beschermd
wonen’. Zo kan ik nog talloze voorbeelden geven. Mijn vrouw en
ik werden wanhopig en vroegen ons af: als twee hoogopgeleide
volwassenen dit niet eens voor elkaar krijgen, wie dan wel?”
Intussen ging het met hun pleegzoon steeds slechter. Net
nu hij had besloten belangrijke stappen te zetten, werd hij
tegengewerkt.
“Ambtenaren zagen hem niet als ‘een jongen met een hulpvraag’, maar als ‘een ingewikkeld geval’. Dat kwam hard aan.
Hij moest ook steeds maar weer zijn verhaal opnieuw vertellen.
Bij het zoveelste uitgebreide gesprek over de aanvraag van een
uitkering, bleek het slechts om een intakegesprek te gaan. ‘Dan
plannen we nu een afspraak in met de daadwerkelijke beoordelaar’. Die beoordelaar bleek weken later nergens van op de
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Eén case, één casemanager!
Voor Chris was deze ervaring des te frustrerender omdat hij
– vanuit zijn functie Technology Lead bij Blueriq voor de publieke sector – weet dat dit proces persoonlijker, efficiënter en eenvoudiger kan. “Tachtig procent van deze deprimerende klantreis
is onnodig, wanneer er gewerkt zou worden volgens het Dynamic
Case Management principe. Dit kun je zien als een elektronisch
klantendossier waarbij de klant centraal wordt gesteld en niet
de organisatie zelf. Hierop kunnen verschillende instanties –
dus ook vanuit verschillende gemeenten - inloggen, zien wat
de huidige stand van zaken is en, als dat nodig is, informatie
toevoegen. Uiteraard na de benodigde autorisatie. Er is één
casemanager die de gehele hulpvraag van a tot z begeleidt. Dat
betekent: niet je verhaal telkens opnieuw vertellen, niet steeds
dezelfde informatie moeten aanleveren, één aanspreekpunt en
altijd inzicht in het proces.”
Bij Dynamic Case Management volg je geen starre procedure;
iedere case is immers anders. “Eigenlijk zijn alle stappen in het
proces – alle taken die je moet uitvoeren – losgeknipt. Vanuit de
klantsituatie (beschikbare informatie) en het doel (de klantvraag) wordt via regels bepaald welke taken relevant zijn. Hierdoor is de klantsituatie leidend en niet een vooraf gedefinieerd
proces. Je kunt als casemanager daardoor zelf je route bepalen.
Dan krijg je dus niet computer says no, maar computer says how.
Bij Blueriq geloven we heilig in deze manier van werken. Nu
ik zelf ben vastgelopen in de bureaucratie, voel ik het zelfs als
een maatschappelijke opdracht om dit ook echt te realiseren.”
Happy end
Gelukkig heeft Geertsma’s verhaal een happy end. “Na veel
geploeter en gesteggel woont ons pleegkind in een begeleidwonenproject. We hebben uiteindelijk hulp gekregen van twee
ambtenaren die zich het lot van deze jongen aantrokken en
buiten hun boekje gingen om de impasse te doorbreken. De een
met het gladstrijken van de begripsverwarring, de ander door
de inkomenseis te laten varen als wij konden aantonen financieel garant te staan. Je moet – in deze bureaucratische overheid – het geluk hebben dit soort mensen tegen te komen. Met
onze pleegzoon gaat het goed. Hij volgt nu een opleiding voor
maatschappelijk werker. Hij is gemotiveerd en haalt uitstekende
cijfers. Het lijkt erop dat hij zijn roeping heeft gevonden; hij wil
iets betekenen in het leven van jongeren zoals hij. Dat maakt
voor ons de cirkel rond.”
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p a r t n e r

Hoe kan de overheid informatiegestuurd
werken? Er wordt volop mee geëxperimenteerd,
binnen de hele overheid. CGI is bij veel van
deze pilots betrokken en bundelt de geleerde
lessen in een aantal leidende principes voor de
informatiegestuurde overheid.
Door Marieke Vos

Sturen
vanuit informatie
N

ieuwe technologieën en een overvloed aan informatie
maken het mogelijk om meer informatiegestuurd
te werken. De overheid ziet kansen om op deze manier
maatschappelijke vraagstukken op te lossen en experimenteert
dan ook volop met het combineren en analyseren van data;
van lokaal tot centraal niveau en in uiteenlopende domeinen.
“Vrijwel iedere overheidsorganisatie geeft aan dat zij wil
transformeren naar een informatiegestuurde organisatie.
Gelijktijdig zijn organisaties veelal nog bezig met de
modernisering van hun ICT-ondersteuning en de digitalisering
van hun huidige primaire processen. Als ze concreet bezig
zijn met informatiegestuurd werken, dan is dat bijna altijd
in pilots. Een structurele inbedding van informatiegestuurd
werken is meestal nog niet aan de orde”, zegt Johan de Jong,
thoughtleader Digital Government bij CGI.
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Energietransitie
Daadwerkelijk informatiegestuurd werken binnen primaire
processen vraagt om een grote omslag. Technologisch,
maar ook in processen en cultuur. De Jong: “De huidige
overheidsdienstverlening en informatievoorziening zijn zo
ingericht dat burgers en bedrijven gegevens aanleveren en de
overheid daar actie op onderneemt.” Als voorbeeld noemt hij
het verlenen van de subsidie op zonnepanelen die een burger
moet aanvragen. Als je dit informatiegestuurd zou doen, dan
werkt dat anders: “Met de huidige technologie om data te
verzamelen en te analyseren, kun je bijvoorbeeld zien welke
huishoudens energie terugleveren aan het net. Een overheid
die informatiegestuurd werkt, kan een regeling maken die
daarbij past en die geld aan de burger overmaakt voor elk
teruggeleverde kilowattuur. Dus niet wachten tot een burger

de informatie verstrekt, maar handelen op basis van de data
die je hebt. Dat is een heel andere manier van werken.” Je
draait het in feite om, zegt hij: je kijkt welke data je hebt en
welke beleidsdoelstellingen je daarmee kunt realiseren. In het
voorbeeld van de zonnepanelen is dat de energietransitie.
De Jong noemt het Datalab van Rijkswaterstaat als
voorbeeld van informatiegestuurd werken. In het RWS Datalab
werken data scientists met data uit een veelvoud aan bronnen,
van Rijkswaterstaat zelf en van partners. Zo onderzocht
Rijkswaterstaat samen met CGI en het DiTTLab van de TU
Delft welke maatregelen het beste genomen konden worden
om de overlast door het sluiten van de Velsertunnel zoveel
mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld wat de invloed is van een
bepaalde maximumsnelheid of omleidingsroutes. Daarvoor
werden de lusdata van alle Nederlandse wegen – die DiTTLab
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op haar platform dagelijks inlaadt – gecombineerd met andere
beschikbare en relevante data. De samenwerking was een
voorbeeld van cocreatie en Datalab wil dit in de toekomst voor
de hele overheid kunnen doen, zodat met data antwoorden op
specifieke vragen gevonden kunnen worden.
Inrichting in lagen
Hoe kun je de informatievoorziening zo inrichten dat je
echt informatiegestuurd kunt werken? CGI heeft een aantal
leidende principes uitgewerkt, op basis van de ervaring die is
opgedaan bij diverse overheden. De Jong vertaalde deze in een
ontwerp. De onderste laag in dit ontwerp is een datafundament
dat bestaat uit registraties, zoals de basisregistraties. Deze
laag bevat de objecten, zoals burgers, bedrijven en percelen,
waar de wet- en regelgeving van de overheid betrekking op
heeft. De laag daarop bestaat uit databronnen, waarin data uit
het datafundament worden gecombineerd en geanalyseerd. De
resultaten van deze analyses worden toegankelijk gemaakt via
bijvoorbeeld dashboards en rapporten, zodat beleidsmakers
en beleidsuitvoerders ze kunnen gebruiken. De Jong: “De data
worden verzameld en geanalyseerd in data servicecenters,
waar verschillende overheidsorganisaties met hun vragen
terecht kunnen en oplossingen kunnen vinden. Voor bestaande
vraagstukken, maar ze kunnen er ook onderzoeken welke data
er over een bepaald thema zijn en welke mogelijke oplossingen
daarmee te ontwikkelen zijn.”
Nieuwe antwoorden
Deze inrichting en manier van werken verschilt van de
huidige informatievoorziening van de overheid. Hoewel
datalabs op verschillende plekken binnen de overheid zijn
gestart, sluit de onderliggende architectuur en inrichting
van de informatievoorziening meestal nog niet aan op het
eenduidige datafundament dat De Jong schetst. “Begrijpelijk,
want de inrichting van zo’n datafundament is een behoorlijke
investering.” Hij raadt aan om te beginnen met nieuwe
domeinen. Zoals de energietransitie. “Daarmee kun je laten
zien hoe het werkt en deze aanpak en architectuur geleidelijk
breder inzetten.” De Jong ziet een toekomst voor zich waarin
de overheid breed samenwerkt per domein, met een data
servicecenter bij de meest logische partij. Dat er bijvoorbeeld
voor de energietransitie een data servicecenter komt met
alle gegevens die daarvoor nodig zijn en waarin alle op
dat domein betrokken partijen in cocreatie toepassingen
ontwikkelen. Binnen en buiten de overheid, publiek en privaat.
Zodat er nieuwe antwoorden gevonden kunnen worden voor
maatschappelijke vraagstukken, dankzij het slim gebruiken van
data.
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In Rotterdam werkt een consortium aan een innovatief,
experimenteel project dat meer kennis moet genereren over
datagedreven beleidsontwikkeling. De komst van de AVG afgelopen
mei zorgde voor verwarring, en voor vertraging, maar alle partijen
- de gemeente Rotterdam, het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en TNO - zijn niettemin enthousiast over de
samenwerking. “Niemand kan het meer alleen.”

Experimenteren met datagedreven beleid

‘We moesten het wiel
D

Door Brigit Kooijman
Beeld Barry Hage
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e afdeling Jeugdbeleid van de gemeente Rotterdam besloot een paar
jaar geleden om zoveel mogelijk evidence-based beleid te ontwikkelen. Wetenschappelijke inzichten als basis voor beleid in plaats van - zoals
meestal bij de overheid - ‘common sense’. De eerste successen werden
behaald met het programma Drugs en Alcohol uit 2010: in vier jaar tijd halveerde het alcohol- en drugsgebruik onder 14- en 15-jarigen. Volgens het
Nederlands Jeugdinstituut loopt Rotterdam in Nederland intussen voorop als
het gaat om het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd, effectief
jeugdbeleid.
Denis Wiering, programmamanager jeugdbeleid in Rotterdam over hoe het
begon: “We doken de bibliotheek in en lazen honderden wetenschappelijke
publicaties, onder meer om antwoord te vinden op de vraag wat bij het veilig,
gezond en kansrijk opgroeien van jongeren risicofactoren zijn en wat juist
beschermende factoren. Op grond van die bevindingen hebben we samen
met wetenschappers uit verschillende domeinen een model ontworpen voor
een effectiever jeugdbeleid. Dat is het fundament geworden van ons beleidskader jeugd, Rotterdam Groeit, dat in 2016 door de raad unaniem is vastgesteld. Vervolgens ontstond bij ons de ambitie om ons model te verrijken
met gegevens uit data-analyse, en zo uiteindelijk te komen tot een nieuw,
hybride model waarin we traditioneel wetenschappelijk onderzoek kunnen
vergelijken met resultaten uit de data-analyse. We waren vooral benieuwd in
hoeverre de conclusies uit de wetenschappelijke literatuur overeenkwamen
met de Rotterdamse situatie. Zo blijkt uit onderzoek dat sociaal-emotionele
vaardigheden van jongeren een belangrijke invloed hebben op hun schoolprestaties. Maar in welke mate geldt dat nu precies voor Rotterdam? En voor

uitvinden’
welke leeftijdsgroep met name? En welke rol speelt armoede? In Rotterdam
groeit een op de vijf kinderen op in armoede. Door Rotterdamse databestanden te analyseren hoopten we op dit soort vragen een antwoord te vinden, en
wellicht nog andere verbanden te ontdekken en inzichten op te doen.”
Experimenteren met echte data
Laat TNO nu net een paar jaar geleden begonnen zijn met Policy Lab, ‘een
methodiek voor het uitvoeren van gecontroleerde experimenten met nieuwe
databronnen en nieuwe technologieën voor het maken van datagedreven
beleid’. TNO-onderzoeker Anne Fleur van Veenstra: “Rotterdam had een duidelijk en concreet real life beleidsvraagstuk waar data-analyse bij zou kunnen
helpen, en voor ons was het heel fijn om met echte data te kunnen experimenteren en zo onze werkwijze te toetsen. Onze belangen sloten dus naadloos op elkaar aan. Dat Rotterdam beschikte over een degelijk beleidsmodel
met een serieuze wetenschappelijke basis, was een groot voordeel. Zo konden
we goed testen of data-analyse iets extra’s toevoegt.”
Het idee was om een aantal verschillende databronnen, van het CBS, de
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente Rotterdam, aan elkaar te
koppelen en zo uit te vinden wat de belangrijkste factoren zijn in de sociaalemotionele ontwikkeling van jongeren.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sloot zich
graag aan bij dit initiatief, vertelt Jeanette Krol, senior beleidsmedewerker bij
BZK. “Datagedreven antwoorden vinden op maatschappelijke vraagstukken,
is sinds de komst van het nieuwe kabinet dé uitdaging geworden van de overheid. Dan gaat het niet alleen over Rotterdams jeugdbeleid, maar ook over
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bijvoorbeeld de energietransitie, watermanagement of bepaalde kwesties in
de zorg. BZK is verantwoordelijk voor de digitale overheid; wij stimuleren in
onze rol van aanjager innovatieve samenwerkingen tussen overheden, marktpartijen en de wetenschap. Als er nieuwe werkwijzen onderzocht worden,
investeren wij daar graag in, zodat de opgedane kennis vervolgens gedeeld
kan worden.” BZK leverde een data scientist en stelde een subsidie van enkele
tienduizenden euro beschikbaar.

Er moet
voldoende
onderling
vertrouwen
zijn dat de
gegevens
volgens de
regels worden verwerkt
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Onderling vertrouwen
Het uiteindelijke doel van al dat ge-onderzoek, zegt Denis Wiering, en
dus ook van dit experiment, is om gerichter financiële middelen te kunnen
inzetten. “Je weet beter wat werkt en wat niet. Zo heeft die eerdere ontdekking over het grote belang van sociaal-emotionele vaardigheden voor het
welzijn en maatschappelijk succes, ervoor gezorgd dat we daar nu meer geld
in investeren.”
Het ging - en gaat - in Rotterdam steeds over het ontwikkelen van beleid
op collectief niveau, niet over de manier waarop individuele jongeren geholpen zouden kunnen worden. Van ‘profilering’ is geen sprake. Toch was het
een hele opgave om met het oog op de privacy alles goed te regelen, vertellen de deelnemers aan het Policy Lab-experiment. Alle persoonlijke gegevens waren gepseudonimiseerd, dat wil zeggen dat namen waren vervangen door nummers. Ook sloten de partijen een speciale overeenkomst voor
gegevensverwerking. Van Veenstra: “Het heeft ons veel tijd gekost om een
goede gezamenlijke regeling op te stellen, en om een Data Protection Impact
Assessment te doen. We moesten heel zorgvuldig te werk gaan, omdat we
gegevensbestanden koppelden die niet eerder samengevoegd waren. Dat het
om gegevens van jongeren ging, maakte het extra gevoelig.” Denis Wiering:
“We waren al een tijdje bezig toen in mei de AVG van kracht werd. Die was
voor iedereen nieuw, dus op sommige terreinen moesten we het wiel uitvinden, bijvoorbeeld bij het opstellen van die DPIA. Er waren nog geen formats
beschikbaar.”
“Wat erg belangrijk bleek”, vertelt Van Veenstra, “is dat wanneer je databronnen van andere partijen wilt gebruiken, je mensen mee moet krijgen om
daaraan mee te doen. Er moet voldoende onderling vertrouwen zijn dat de
gegevens volgens de regels worden verwerkt.” Maar juist op het punt van de
regelgeving bleken de interpretaties aanvankelijk uiteen te lopen. Van Veenstra: “De Centra voor Jeugd en Gezin meenden na de invoering van de AVG
niet meer te voldoen aan de voorwaarden om hun gegevens met ons te mogen
delen. Juist omdat we de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wilden
nemen, moesten we dat respecteren want zij zijn verantwoordelijk voor hun
eigen databestand.”
Deze kink in de kabel zorgde ervoor dat het experiment inhoudelijk nog
geen uitkomsten heeft opgeleverd. Maar intussen zijn de gesprekken met de
Centra voor Jeugd en Gezin weer op gang, en men hoopt in het eerste kwartaal van 2019 het project alsnog succesvol af te ronden. Alle deelnemers zijn,
ondanks de vertraging, zeer positief over wat ze tot nu toe hebben geleerd.
Wiering: “Het was mooi geweest als we nu al informatie hadden verzameld
waarmee we ons beleid nog verder hadden kunnen verbeteren, maar anderzijds hebben we procesmatig zeer waardevolle lessen geleerd. We zijn niet
alleen wijzer geworden over de zorgvuldige omgang met gegevens, maar ik

heb zelf bijvoorbeeld ook veel geleerd op het gebied van analysetechniek en
over de kwaliteit van databronnen. ”
Ook bij TNO-onderzoeker Anne Fleur van Veenstra overheerst enthousiasme over het project. “Dat we het Rotterdamse beleidsmodel tot nu toe niet
hebben kunnen testen, is jammer”, aldus Van Veenstra. “Maar het ziet ernaar
uit dat dat nu alsnog gaat gebeuren. Daarbij vond ik het fantastisch om met
drie partijen, elk vanuit een andere invalshoek, aan een reallife casus te kunnen werken. Die multidisciplinaire samenwerking, zo hebben we ontdekt,
is ook echt een voorwaarde om zo’n project te doen. Je moet alles aan tafel
hebben: data scientists, statistici, mensen die de jeugdzorg kennen, beleids
makers.” Jeanette Krol van BZK: “Dit is hoe ‘permanent bèta’ in de praktijk
werkt. We hebben ongelofelijk veel geleerd, en dat is weer het vertrekpunt
voor volgende partnerships. Want zoveel is duidelijk: niemand kan het meer
alleen. Zo’n grotere context waarin overheid, wetenschap en het werkveld
met elkaar beleid ontwikkelen, is iets wat wij blijvend willen stimuleren. Het
is een essentieel onderdeel van de Digitale Agenda Overheid.”
Maatschappelijk debat
Over de toekomst van datagedreven beleidsontwikkeling zijn de Policy
Lab-deelnemers, ondanks de problemen die ze hebben ervaren op het gebied
van privacyregelgeving, niet pessimistisch. Denis Wiering vermoedt dat over
een jaar al veel meer duidelijk zal zijn over wat wel en niet is toegestaan. “Het
is na de komst van de AVG voor veel mensen - niet alleen voor ons - zoeken
geweest. Iedereen is voorzichtig - en terecht, want zorgvuldigheid moet
voorop staan - en daardoor gebeuren sommige dingen nu niet, terwijl ze misschien wel zouden mogen. Maar het is een kwestie van tijd voor er bepaalde
routines ontstaan en de AVG-regels zich hebben uitgekristalliseerd, zodat we
allemaal veel beter weten waar we aan toe zijn. Mogelijk zou een commissie
van experts, vergelijkbaar met een medisch-ethische commissie, zich over
bepaalde kwesties rondom datagebruik kunnen uitspreken.”

Denis Wiering: “De
ambitie ontstond
te komen tot een
nieuw, hybride model
waarin we traditi
oneel wetenschap
pelijk onderzoek
kunnen vergelijken
met resultaten uit de
data-analyse.”

Anne Fleur van Veen
stra: “Fantastisch om
met drie partijen, elk
vanuit een andere
invalshoek, aan een
reallife casus te kun
nen werken.”

BZK-beleidsmedewerker Krol benadrukt het belang van een maatschappelijk debat. “Daarbij gaat het lang niet alleen meer om privacyvraagstukken,
want die kunnen soms met technische middelen worden opgelost. Het gaat
om autonomie van mensen. Om het recht ook eens even onzichtbaar te zijn.
En het gaat bijvoorbeeld om de vraag hoe digitalisering zich verhoudt tot de
inclusieve samenleving die we willen zijn. We zullen met elkaar om de tafel
moeten - de verschillende overheden, het bedrijfsleven, de wetenschap - om
een gezamenlijk antwoord te vinden op allerlei vragen. We moeten toe naar
een nationale opvatting omtrent datagebruik. In de Verenigde Staten wordt
die bepaald door het bedrijfsleven, in China dicteert de overheid die. Voor ons
in Europa zijn dat geen van beide aantrekkelijke modellen. Maar hoe willen
wij het wel? Het is de rol van BZK om dit gesprek te organiseren, en we zijn
daar ook al mee bezig, onder meer in de vorm van dialoogtafels. We merken
dat in de rest van Europa de ogen op Nederland gericht zijn: we worden een
beetje gezien als ‘thought leader’. Niet alleen omdat we een reputatie hebben
als land van vrede, recht en veiligheid, maar ook omdat we enorm veel kennis
hebben op dit gebied. Een extra reden om hier in de toekomst verder aan te
werken.”
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Hoe halen we SaaS in huis

‘Overheid kan
eisen stellen aan
data-opslag’
Als ICT in de cloud
draait, zijn de ARBITvoorwaarden dan nog van
toepassing? Tijdens een
rondetafelbijeenkomst
van iBestuur spraken
verschillende partijen
over het effectief inkopen
van clouddiensten. De
vraag ‘hoe halen we SaaS
in huis?’ leidde tot een
geanimeerde discussie.

Door Karina Meerman
Beeld Barry Hage

28

S

oftware-as-a-Service (SaaS) is een containerbegrip voor
standaard software voor dienstverlening via internet.
Apparaat- en locatieonafhankelijke diensten zoals Dropbox en
Google Drive voor het opslaan en delen van bestanden. Daarnaast zijn er tal van vakspecifieke oplossingen. Bijvoorbeeld
Hubspot voor marketingcampagnes, ZenDesk voor klantenservice en callcenters en Salesforce voor klantrelatiemanagement.
Wereldwijd zijn de grootste aanbieders van de openbare cloud de
Amerikaanse giganten Amazon, Google, IBM en Microsoft en het
Chinese Alibaba.
Met SaaS zijn investeringen in rekenkracht en dataopslag
op eigen terrein (on premise) niet langer nodig, alles kan in de
cloud. Dit is IT van een nieuwe orde en dat leidt tot de vraag in
hoeverre de gangbare aanbestedingsprocedures en inkoopvoorwaarden nog van toepassing zijn. Op de iBestuur-bijeenkomst
van begin december was de vraag ‘Hoe halen we SaaS in huis’
reden voor volle ronde tafels. Het in harmonie brengen van aanbestedingsregels en cloudapplicaties is een heet hangijzer, waar
inkopers, juristen en gebruikers op een eigen manier tegenaan
kijken.
Edgar Heijmans, directeur van HR-bedrijf P-Direkt, had de
eer de eerste knuppel in het hoenderhok te gooien door de positie van de Rijksoverheid wat betreft SaaS en cloud ‘benauwd’
te noemen. “De relatie markt en overheid is al sinds jaren een
bijzondere. Het feit dat de pijp van de markt moet roken en de
veronderstelling dat de overheid voor een dubbeltje op de eerste
rang wil zitten leiden de aandacht af van succesvolle samenwerking.” Vanuit die benauwde positie komt de neiging om erg
strak te gaan werken met aanbestedingsprocedures en contractvoorwaarden. Dit lijkt veilig, maar belemmert een succesvolle
samenwerking tussen markt en overheid. Heijmans legt uit: “Bij
aanbestedingsprocedures gaat de opdracht naar degene met de
beste ‘fit’. Die score is nooit honderd procent. Er zal dus altijd
een gat zitten tussen wat de overheid wil en wat de leverancier
kan leveren.”
Bijna terloops merkt Heijmans op dat SaaS door leveranciers
in de markt wordt gezet als de oplossing voor alles. “The sky
is the limit, dat is de boodschap. Men laat zich lekker maken
door die belofte en raakt het zich kwijt op wat daadwerkelijk
kan en wat men nodig heeft. ‘Alles kan dus ik ga alles vragen’.
Maar SaaS is een standaard van een leverancier en niet van alle
leveranciers tezamen, wat de business vaak denkt. Als men niet
oplet, zal uiteindelijk de overheid zich moeten aanpassen om bij
de geleverde oplossing te passen.”
De inkoop is vaak leidend en de business veelvragend, vat
Heijmans de praktijk gechargeerd samen. “De overheid zet bij
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een aanbesteding vaak de inkoop in de lead. Na gunning wordt
de scope langzaam opgerekt en komen vanuit de business de
vragen om maatwerk. En omdat implementatiebedrijven de
overheid graag binnenhalen als klant, stellen ze de door hun
reseller aangeboden SaaS-oplossingen mooier voor dan ze zijn.”
Als SaaS standaardsoftware is dan bestaat tachtig tot negentig
procent van een IT-project uit data-integratie, cultuuromslag en
procesaanpassingen. En dan moet er nog gepraat worden over
security en privacy. “Dat is het gat tussen vraag en aanbod en
daar zitten de grootste kosten. Ik vraag me dus af of we het over
IT - en dus Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten
(ARBIT) - moeten hebben als we praten over cloudoplossingen
en SaaS. Feitelijk is de ARBIT op deze ontwikkeling nog niet
ingericht.”
Ga en blijf in dialoog
Advocaat Fabian Horsting van Six Advocaten was optimistischer van toon. In de aanbesteding van SaaS-diensten pleitte
hij voor meer dialoog tussen marktpartijen en overheid voor en
tijdens de aanbesteding. Daar is namelijk veel meer ruimte voor
dan over het algemeen wordt aangenomen. “Vroeger stond er
een hoge schutting tussen opdrachtgever en opdrachtnemer”,
zei Horsting. “Daar ging een aanvraag overheen, een offerte
kwam terug, die werd ondertekend, mensen werden ingehuurd
en vervolgens kon het misgaan.” Aanbesteden kan constructiever, meende hij. “Communicatie met de markt voor en tijdens
een aanbesteding mag en is enorm aan te raden. Als je als
opdrachtgever en opdrachtnemer voor het eerst met elkaar in
gesprek gaat tijdens en na de contractvorming, dan ben je te
laat.”
Van alle aanbestedingsprocedures die er zijn is Horsting in
de context van SaaS een fan van concurrentiegerichte dialoog.
“Laat elke aanbesteding sowieso voorafgaan door een marktconsultatie. Verzamel eenzijdig informatie ter overweging. Ga dan
terug naar de markt en laat de informatie tweezijdig toetsen.
Gebruik de marktconsultatie om te bepalen wat je wilt en om te
onderzoeken wat er beschikbaar is. Vraag de markt om mee te
denken. Vraag niet om technologie maar om functionaliteit. Laat
de markt maar bedenken wat je zou kunnen inkopen.” Hoe meer
informatie van tevoren wordt verzameld, hoe minder vragen bij
de nota van inlichtingen. “Je maakt de markt immers onderdeel
van het denkproces en je houdt als overheid de regie.” Gebruik
vervolgens tijdens de aanbesteding de nota van inlichtingen
als dialoogmiddel, tipte Horsting. “Dit is minder nodig na een
goede marktconsultatie, maar dat is een behoorlijk tijdrovende
klus en niet altijd mogelijk. Neem ook altijd de wensen en eisen
mee van de interne gebruikers, de mensen uit de praktijk.”

29

Natuurlijk mag je de ene leverancier niet meer informatie
geven dan de andere, maar dat is logisch, zei Horsting. “Houd
altijd voor ogen dat je niemand bevoordeelt. Voor de dialoog
zijn jaren geleden al Europese procedures bedacht. Ja, marktconsultatie kost tijd, maar weeg dit af tegen mogelijke faalkosten. Een snelle aanbesteding is niet hetzelfde als een soepele
uitvoering.” De ARBIT is een set algemene voorwaarden en
daar mag best over gepraat en van afgeweken worden. “Het is
geen dogma, geen knock-outcriterium. Vraag jezelf eens af: als
partijen afhaken vanwege de ARBIT, heb ik dan wel voldoende
concurrentie georganiseerd? En de partij die overblijft, is dat
automatisch de juiste? Waarom zou je veel moeite doen om vooraf allerlei risico’s, aansprakelijkheden en boetes bij de markt
te leggen, als je tijdens de uitvoering toch bijna nooit gebruikmaakt van die bepalingen.”
Schimmigheid
Bram Lamens van MinVenJ bezag de hele kwestie met de
blik van een overheidsadvocaat en dat was een kritische: SaaS
en privacywetgeving vormen zelden een goed huwelijk. “De
antivirussoftware van Kapersky, de hardware van Huawei en
ZTE: het zijn voorbeelden van ICT-bedrijven die volgens de regels
aanbestedingen hadden gewonnen, maar waar overheden geen
zaken meer mee doen vanwege veiligheidsrisico’s.” Zolang data
en applicaties niet gescheiden zijn, werpen nationale veiligheid
en privacy een te hoge drempel op voor het gebruik van SaaS,
wat Lamens betreft. “Met de data komt namelijk een wereld aan
problemen mee. Neem Microsoft 365 in de Microsoft-cloud. De
bestanden staan in Ierland, maar de diagnostische data met
gegevens over gebruik van de software door ambtenaren gaan
naar de VS. Over onder meer die verwerking zijn we natuurlijk
in gesprek met Microsoft.” Lamens ervaart dat het vaak lastig is
om inzicht te krijgen in de aard en inhoud van de gegevens die
ICT-bedrijven verzamelen. Hij sprak van “een schimmigheid” die
zich slecht verhoudt tot de eisen die de burger aan de overheid
stelt op het vlak van nationale veiligheid en privacy. “ICT-bedrijven zouden overheden kunnen helpen door op dit vlak transparanter te zijn en dat kan prima tijdens de intensievere communicatie tussen overheid en ICT-bedrijven waar Horsting voor pleit”,
aldus de overheidsjurist.
Voor standaardprogrammatuur lopen aanbestedingen door
de Rijksoverheid via resellers. Lamens: “Softwareleveranciers
schrijven niet in op aanbestedingen. Daarvoor schuiven zij
resellers of system integrators naar voren en welke afspraken zij
weer hebben met hun softwareleverancier is voor de overheid
niet inzichtelijk. Maar als er iets misgaat dan hebben wij een
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contract met de reseller.” En van die partij is de toegevoegde
waarde niet altijd duidelijk, aldus een rijksambtenaar in het
publiek. “Of beter gezegd: in ons geval was die nul. Wij maakten
rechtstreeks afspraken met de leverancier.” Dat privacy en SaaS
onverenigbaar zouden zijn, sprak deze ambtenaar tegen. “Wij
hebben zeer nauw samengewerkt met de leverancier. Die wilde
dat wel, want een stempel van ons ministerie is een goed stempel om te hebben. We zijn samen de inhoud ingegaan en hebben de maatregelen besproken. Ga naast elkaar zitten en maak
afspraken. Geloof elkaar niet alleen op de blauwe ogen.”
Jantine Scheele van Oracle herkende de uitdaging met
betrekking tot resellers: “Het is voor ons geen voordeel om een
reseller te hebben met een delta in hun voorwaarden ten opzichte van de onze. Wij willen de dingen samen doen en samen verantwoordelijk zijn dat het goed gaat. SaaS is een dienst – daar
moet je als leverancier hard aan werken. Het is ook commercieel
belang om duurzaam samen te werken.”
Achterlopen
Uit het publiek kwam ook de vraag of SAAS wel de ultieme
oplossing is zoals hij soms wordt gepresenteerd. Een aantal
partijen zei zich gedwongen te voelen tot migratie terwijl ze zich
liever bij hun bestaande oplossing on premise hielden. Heijmans
reageerde daarop door te zeggen dat “het Rijk niet vooruit hoeft
te lopen. Iets daarachter mag prima.” Lamens beaamde dat.
Heijmans voegde toe: “De inzet van SaaS sluit niet uit dat data
on premise kunnen blijven staan. Laat je niet ongenuanceerd
met je data naar de cloud duwen. Wij zijn als overheid groot
genoeg om eisen te stellen over data-opslag, encryptie, backup.” Scheele benadrukte het belang met elkaar te blijven spreken. “Elkaar voorwaarden door de neus duwen werkt niet. SaaS
is dienstverlening en daarmee gaan leveranciers en klanten een
andere relatie aan dan bij producten. Vind elkaar in gesprekken
en laat de markt toelichten hoe de werkelijkheid er technisch
uitziet. Dat is de enige manier waarop we een succesvolle dienstverlening kunnen hebben met elkaar.”
Slotoverpeinzingen
Voor iedereen die ermee te maken had, gaf Heijmans nog
vier laatste overpeinzingen. “Voor de vragende partij: als je niet
weet wat je wilt, krijg je wat je niet wilt. Als je weet wat je wilt,
vraag dan wat je wilt. En voor de leveranciers: als je niet weet
wat ze willen, geef ze dan niets. Als je weet wat ze willen, beloof
dan niet wat je niet hebt.”

Beeld: Shutterstock
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Is blockchaintechnologie een oplossing op zoek naar een probleem? Ingewijden weten wel
beter, maar dat ontslaat ze nog niet van de plicht om dan ook met goede voorbeelden te
komen. Die zijn ondertussen talrijk, waarbij het beter functioneren van logistieke ketens, of
het volgen van productinformatie ‘van cradle to grave’ aansprekende voorbeelden zijn. In dit
artikel belichten we een ander voorbeeld, dat ons allemaal zou kunnen raken.

I B M

Er is een aantal gebieden die kunnen profiteren van een
gedeeld register van voertuigen en bestuurders:

wordt beperkt. Zo kan deze privacygevoelige informatie niet
kwijtraken of misbruikt worden.

Veiligheid voertuig
Blockchain heeft het potentieel om de identiteit van de
auto en levenscyclusinformatie (zoals onderhoud of keuringen)
transparant en verantwoord internationaal tussen organisaties
te delen. De volgende activiteiten hebben hier baat bij:

Criminaliteit
Voertuigen kunnen verbonden zijn met misdrijven, bijvoorbeeld als vluchtauto, fraude met belastingen en verzekeringen
of de illegale handel in onderdelen. Het is enorm bewerkelijk
voor instanties om (delen van) een voertuig te identificeren.
En dat terwijl snelheid vaak van belang is. Een internationaal
onderdelenregister zal de instanties helpen om fraude tegen te
gaan en criminaliteit te voorkomen of sneller op te lossen.

• Keuring voertuig: in Europa worden voertuigen, voordat
deze op de weg worden toegelaten, gekeurd door een nationale
overheid. In Europa nemen de andere EU-lidstaten deze goedkeuring over. Om deze goedkeuring in elk land in het register
te registreren worden grote hoeveelheden rapporten tussen de
lidstaten uitgewisseld. Een blockchain heeft de mogelijkheid
deze informatiestroom te reduceren.

Blockchain in de
 vijfde versnelling
M

eer en meer gebruiken we onze auto’s grensoverschrijdend. En terwijl internationaal reizen steeds eenvoudiger wordt, heeft de automobilist te maken met landspecifieke
wetgeving en bijbehorende (handhavings)processen. Steeds
meer organisaties hebben behoefte aan gedetailleerde informatie uit de levenscyclus van het voertuig. Denk aan dienstverleners zoals garagebedrijven, of de douaneautoriteiten. Een
deel van de benodigde gegevens is in beheer bij de regulerende
overheidsinstanties en wordt op aanvraag uitgewisseld. Een
groot deel van de informatie blijft bij de dienstverlener en is
niet beschikbaar voor anderen. Als burger sta je niet centraal in
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dit proces en heb je geen controle over de gegevens gerelateerd
aan je voertuig. Het delen van gegevens kan de automobilist,
overheden en dienstverleners voordelen opleveren, maar de
keerzijde is dat het delen van deze informatie de kans vergroot
op misbruik of het kwijtraken van data.
Is het dan toch mogelijk om informatie over je voertuig en
over bestuurders internationaal veilig te delen? Maar dan met de
randvoorwaarde dat nationale autonomie gewaarborgd blijft en
de algehele beveiliging van de gegevens wordt verbeterd? Om
dit probleem op te lossen kunnen de genoemde instanties een
blockchainregistratie opzetten.

• Onderhoud: onderhoud wordt meer en meer een softwaregedreven proces. Garages houden gegevens bij over de auto die
ze in onderhoud hebben, en daarnaast worden gegevens uit de
auto gelezen en gebruikt voor onderhoud en in - de toekomst voor inspecties en keuringen. De partij die de data uitleest heeft
nu de controle over deze data en niet de automobilist. Als de
auto bij verschillende bedrijven in onderhoud is geweest, is er
nu niet één overzicht van de onderhoudsgeschiedenis beschikbaar terwijl dit nuttig kan zijn voor de verkoop, voor garantieprocessen of criminaliteitsbestrijding.
• Volgen van onderdelen: de industrie is op de hoogte van de
risico’s van het gebruik van frauduleuze onderdelen. Het risico
als deze voertuigen van eigenaar veranderen of worden geïmporteerd is groot. Een gedeeld register van zowel de softwareals de hardwareonderdelen kan deze internationale fraude aan
banden leggen.
Identiteit bestuurder
Wanneer je in het buitenland staande wordt gehouden door
de politie wordt de identiteit van de bestuurder en die van het
voertuig, gecontroleerd aan de hand van de fysieke identiteitsdocumenten. Het is echter niet altijd mogelijk om direct, ter
plekke, de echtheid van het document te controleren. Overheidsdiensten kunnen niet zomaar even in de systemen van
andere lidstaten kijken. Informatie wordt daarom vaak op aanvraag uitgewisseld tussen de lidstaten, waardoor kostbare tijd
wordt verloren. Het vastleggen van identiteiten op een blockchain biedt mogelijkheden om meer actuele rijbewijsinformatie
beschikbaar te hebben voor buitenlandse diensten, terwijl toch
de beschikbaarheid van gedetailleerde persoonlijke informatie
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Betalen naar gebruik ‘Pay-as-you-go’
Door vervuiling en drukte op het wegennet zoeken overheden en steden naar manieren om verkeer te verminderen. Soms
worden oudere dieselauto’s geweerd uit steden en soms wordt
het rijden tijdens piekuren belast. Buitenlandse kentekens
zijn echter vaak niet bekend in de handhavingssystemen. De
bestuurder moet zich dan van tevoren aanmelden en ontvangt
anders een boete. Door specifieke voertuigkenmerken beschikbaar te maken voor handhavingsinstanties via een blockchain
zijn gebruiksvriendelijke vormen van identificatie en betaling
mogelijk.
Duurzaamheid
Voertuigen bestaan niet enkel meer uit metaal en plastic maar bevatten meer en meer technologisch geavanceerde
materialen, gevaarlijke stoffen en zeldzame metalen. Nationale
regelgeving schrijft het recyclen van deze materialen voor, het
is echter voor recyclingbedrijven moeilijk te bepalen wat er kan
worden gerecycled zonder exact te weten waar de materialen
vandaan komen. De verwachting is dat er meer gereguleerd zal
gaan worden waarbij inzicht in de volledige levenscyclus van een
voertuig vereist is.
Blockchaintechnologie is, naast de in de inleiding genoemde
voorbeelden, een goede basis voor het opstellen van internationale registers van voertuigen en bestuurders. Nationale autonomie blijft bestaan terwijl tegelijkertijd op een veilige manier
informatie internationaal gedeeld wordt. De juiste data zijn op
het juiste moment beschikbaar. Het resultaat is een betere service naar burgers en bedrijven.

Bram Havers, Client Technical Advisor, IBM Nederland B.V.
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C a p g e m i n i

Steeds meer services worden digitaal aangeboden. Ook bij gemeenten. Een prettige
ontwikkeling voor iedere burger, want voor vergunningen, paspoorten of het ‘reserveren’ van
een bijzondere ambtenaar voor een huwelijk hoeft niemand meer naar het gemeentehuis.
Bovendien is online dienstverlening vaak beter en goedkoper. Toegenomen digitalisering
betekent echter ook meer verantwoordelijkheid. Zeker in een tijd waarin de gemeente
steeds meer taken vanuit het Rijk krijgt overgeheveld, en tegelijkertijd het maatschappelijk
bewustzijn over veiligheid groeit. Als hoeders van onze identiteitsgegevens moeten ook
gemeenten zorgen dat alle gegevens in veilige handen zijn. Hoe pak je dat als gemeente aan?

I

n de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen de
Gemeentelijke Burger Administratie) houden gemeenten
de persoonsgegevens van hun ingezetenen bij. De BRP vormt de
belangrijkste informatiebron voor uitvoeringsinstanties als de
SVB en de Belastingdienst, maar ook pensioenfondsen en politie
kunnen de gegevens inzien. Voor burgers zijn ze beschikbaar via
DigiD, de persoonlijke digitale code waarvan inmiddels 14 miljoen mensen gebruikmaken. Mark de Wit, Leader Cybersecurity
bij Capgemini: “Die verantwoordelijkheid brengt een enorme
zorgplicht mee als het draait om security. En in tegenstelling
tot de Rijksoverheid hebben gemeenten niet altijd de financiële
middelen en mensen beschikbaar om fors te investeren in hun
security. Bovendien was de prioriteit de afgelopen jaren vooral
te zorgen dat alle voormalige rijksoverheidstaken op de juiste
manier werden overgenomen. Nu dat op orde is, is de volgende
stap: hoe al die nieuwe data veilig op te slaan, en te ontsluiten.”

city’ of ‘quantified society’ mogelijk: een samenleving waar alles
en iedereen op elk moment van de dag gemeten en geanalyseerd
wordt. Maar al die dataverzamelingen betekenen wel iets voor je
cybersecurity.”
Want hoe meer (privacygevoelige) data, hoe beter gemeenten moeten nadenken over hoe zij deze data kunnen beschermen. De Wit: “Digitale transformatie kan ontzettend veel
brengen. Maar de basis voor een succesvolle implementatie bij
gemeenten is gestoeld op vertrouwen. Burgers moeten zeker
zijn dat hun informatie veilig is. Als Capgemini zien we de trend
dat het maatschappelijk bewustzijn over onze privacygegevens
sterk groeit. Zeker nu we als burgers met onze neus op onze
rechten worden gedrukt via de Europese wet- en regelgeving
zoals GDPR/AVG. Die trend van bewustwording maakt dat burgers ook kritischer kijken naar hoe de overheid, en gemeenten
in het bijzonder, omgaan met onze gegevens.”

Vertrouwen
De securitytaak van gemeenten wordt dan ook steeds breder. De Wit: “Ook de databerg van gemeenten groeit. Doordat
gemeenten allerlei zorgtaken erbij hebben gekregen, stijgt in
eerste instantie de hoeveelheid privacygevoelige informatie.
Maar er ontstaan ook steeds meer data dankzij digitale beelden
van camera’s op straat, locatie-informatie via verkeersapps,
sensors in gemeentelijke gebouwen, burgers die samenwerken
met politie op basis van apps. Die data genereren weer belangrijke inzichten om de veiligheid op straat en leefbaarheid van
een stad of gemeente te verbeteren. Daarmee wordt een ‘smart

Veiligheidsgevoel daalt
Mede door alle data die gemeenten bezitten, is het cruciaal
dat er geen fouten worden gemaakt. De Wit: “Het vertrouwen
in de overheid is namelijk fundamenteel voor het delen van
gegevens. Zoals blijkt uit ons jaarlijks onderzoek naar het veiligheidsgevoel onder Nederlanders heeft het vertrouwen van de
burger in de digitale samenleving het afgelopen jaar een flinke
deuk opgelopen. Persoonsgegevens liggen om de haverklap
op straat. Dat schendt ons gevoel van veiligheid, en daarmee
onze bereidheid om gegevens te delen en te participeren.
Daarom is het ontzettend belangrijk dat de overheid, zeker op
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Beeld: Shutterstock/Capgemini

Cybersecurity
en de gemeente

lokaal niveau, de juiste maatregelen treft. Alleen op die manier
behoudt de burger zijn vertrouwen in de digitale samenleving
én in de gemeente.”
Maar welke maatregelen moeten gemeenten dan nemen?
Hoe kunnen lokale overheden de digitale veiligheid bewaren en
daarmee het zorgvuldig opgebouwde vertrouwen van burgers
behouden? De Wit: “Uiteraard is het belangrijk dat gemeenten
aan de slag gaan met hun veiligheid, op verschillende niveaus.
Laaghangend fruit is bijvoorbeeld te zorgen voor een veiligheidscertificaat voor je website, hét belangrijkste loket van de
gemeente. Een volgend niveau is je totale cybersecurity-aanpak
in een breder perspectief te plaatsen. Veiligheid levert namelijk,
naast het vertrouwen in de gemeente, ook andere voordelen op.
Het is niet alleen het slot op de digitale deur maar het vormt ook
de basis voor een slimme digitale transformatie. Het digitaliseren van taken en informatiestromen gaat ambtenaren én burgers namelijk steeds meer werk uit handen nemen. De tijd en het
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geld die daarmee gemoeid gaan, kunnen weer ingezet worden
voor andere zaken. Zoals het alloceren van mensen die de toegenomen zorgtaken van de gemeente kunnen ondersteunen. Dat
levert vervolgens weer meer vertrouwen en tevredenheid onder
burgers op. En dat is waar het uiteindelijk om gaat.”

Mark de Wit, mark.de.wit@capgemini.com
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Bouw
K l o u s

Bouw zoekt vrouw
A

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

ls er 700 mannen en 300 vrouwen
reageren op een vacature bij een
bouwbedrijf en de verhouding in de selectie wijkt daar sterk van af, dan roept dat
natuurlijk vraagtekens op. Want ‘vrouwen
kunnen niet bouwen’, daar zitten we niet
op te wachten, maar ‘bouw zoekt vrouw’
leidt ook tot gefronste wenkbrauwen.

De vraag komt op hoe de beste kandidaat wordt geselecteerd en daarmee ook
wat de definitie van ‘beste kandidaat’ is.
Zeker bij de toepassing van algoritmes in
de selectie is die lastige definitiekwestie essentieel. Met algoritmes zouden we
transparanter kunnen laten zien hoe de
selectie werkt, maar dat kan juist weer
wantrouwen opwekken. Al is het maar
omdat pijnlijk zichtbaar wordt dat volledige
objectiviteit niet haalbaar of aantoonbaar
is. De perfecte wereld bestaat zelfs bij zeer
geavanceerde algoritmes niet, onder meer
omdat ze vaak gebaseerd zijn op input van
mensen of historische gegevens.

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

Mede daarom is het lastig toezicht te
houden op de objectiviteit van algoritmes.
In de deeltjesfysica – door velen gezien als
de bakermat van grootschalige data-analyse - zijn er grofweg drie manieren om zogenaamde ‘bias’ te identificeren. De eerste is
simulatie. Voor eenvoudige situaties is dat
misschien toepasbaar op werving & selectiealgoritmes, maar meestal is de werkelijkheid te complex om te kunnen simuleren.

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

De tweede optie is het gebruik van willekeurig gekozen datapunten in een ‘minimum bias dataset’ om de resultaten van het
algoritme te kunnen vergelijken met een
nulmeting. Dit komt erop neer dat een HR-
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manager ook een random groep kandidaten
zou moeten aannemen. Ook geen haalbare
kaart dus.
De derde manier is redundantie, het
vergelijken van de uitkomsten van verschillende methoden. Denk bijvoorbeeld
aan het bepalen van de oppervlakte van
een driehoek, wat mogelijk is als je twee
hoeken kent en de lengte van één zijde, of
als je geen hoeken kent maar de lengtes
van alle zijden. Mochten de twee methodes
resulteren in verschillende antwoorden,
dan zit er een fout in één van de metingen, of het model klopt niet en het is dus
helemaal geen driehoek. Deze methode
biedt enig perspectief voor de selectiealgoritmes. We kunnen meerdere methoden toepassen en de resultaten met elkaar
vergelijken. Misschien dat we door die
vergelijking zelfs komen tot een betere
definitie van ‘de beste kandidaat’. Nadeel is
wel dat we twee methodes vergelijken, we
kunnen dus iets zeggen over de verschillen tussen de methodes, maar hebben geen
volledig objectieve referentie.
Vinden we bovenstaande goed genoeg
in ons streven naar objectieve selectie? Er
lijkt geen andere optie. Dat mag dan frustrerend zijn, die optie hadden we ook niet
toen mensen – met hun aantoonbare weeffouten – de selectie maakten. Misschien is
dat wel een onderschat neveneffect van de
opkomst van algoritmes: dat pijnlijk duidelijk wordt hoeveel bias de mens heeft en
hoe dat de wereld raakt.
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Minis ter ie v an Jus titie en Veiligheid

Governance is typisch zo’n begrip dat je overal hoort, maar moeilijk is uit te leggen.
Bij de Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) van het ministerie van
Justitie en Veiligheid dachten ze: we gaan het gewoon doen. Voor de ontwikkeling
en het beheer van onze diensten maken we een structuur (de governance!) waarmee
iedereen weet wat hij moet doen en wat wiens verantwoordelijkheden zijn. Simpel
uitgangspunt, niet zo simpel in de uitvoering.


Door Jet van Eeghen

Referentiemodel Opdrachtgeverschap

Het referentiemodel Opdrachtgeverschap is onder meer een
gevolg van de Commissie Elias, het inmiddels beruchte rapport
over het parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de
overheid (2014). De Directie Informatievoorziening en Inkoop
(DI&I) van het ministerie van Justitie en Veiligheid gebruikt dit
model sinds 2016 om vorm te geven aan haar governance.
Nico van Oldenbeek, projectmanager bij JenV, hielp dit
model ontwikkelen (zie kader). “Het biedt een leidraad voor de
verduidelijking van hoe de rolverdeling ligt bij het ontwikkelen van een dienst of product. Een goede governance, dus een
structuur, met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, maakt de inrichting van een dienst helder. Per rol is duidelijk wie wat doet en welke verantwoordelijkheden erbij horen.
De kracht van dit model is dat het bottom-up is ontwikkeld. We
zijn met mensen gaan praten om te zien wat er al was, en waar
behoefte aan was. Daarop zijn we gaan voortborduren. We hebben onze plannen steeds weer voorgelegd aan en doorleefd met
de gebruikers.”
Veel ICT-voorzieningen van JenV worden gemeenschappelijk
gebruikt, zoals het Justitie netwerk, beveiligde koppelingen
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naar buiten, berichtenmakelaars, JenV-registers, toegangsvoorzieningen en documentatiesystemen. Partijen als het OM,
de DJI, de politie, de IND, het COA, de Raad voor de Kinderbescherming gebruiken deze voorzieningen en daarom hebben
ICT-ontwikkelingen binnen JenV veel afstemming nodig. Van
Oldenbeek: “Daar sturing aan geven is een grote governance
uitdaging.”
In control
Ronald Smit, afdelingshoofd Regie, Programma’s en Projecten DI&I, is samen met Danny Appelboom, strategisch opdrachtgever Gemeenschappelijke Informatievoorziening, verantwoordelijk voor de implementatie van het referentiemodel.
Er is voor gekozen om architectuur bepalend te laten zijn
binnen de ICT-ontwikkelingen bij JenV. Dat zorgt voor een logische rangschikking. De zeven informatiseringsdomeinen die de
Enterprise Architectuur Rijk (EAR) heeft gedefinieerd, zijn hierin
leidend. Deze domeinen beslaan de diensten voor Werkplekken,
Applicaties, Documenten, Gegevens, Connectiviteit, Toegang en
Datacenters.

Foto’s: Lex van Lieshout /De Beeldredaktie

Governance zorgt
dat alles werkt
Ronald Smit, afdelingshoofd Regie, Programma’s en Projecten
DI&I.

Danny Appelboom, strategisch opdrachtgever Gemeenschappe
lijke Informatievoorziening.

Wat is governance?
Governance is een veelgebruikt containerbegrip, dat vaak zorgt voor verwarring en onduidelijkheid. JenV omschrijft
het als volgt: governance is een georganiseerd samenwerkingsverband dat een vooraf gedefinieerd doel nastreeft. Een
governance-verband geeft invulling aan een informatiesysteem dat voorziet in de realisatie van (bijvoorbeeld) het verlagen van de bedrijfskosten, het vereenvoudigen van ketensamenwerking en het verlagen van de ‘time-to-market’ van
diensten. Bovendien geeft JenV met het verhogen van kwaliteit van de diensten aan burgers en bedrijven invulling aan
maatschappelijke relevantie, namelijk: een veiliger en rechtvaardiger Nederland.
Voor dat samenwerkingsverband is het van belang de rol en verantwoordelijkheid van elk teamlid helder vast te leggen.
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Minis ter ie v an Jus titie en Veiligheid
‘Gebruik en verrijk ons
model!’
Een beperkt aantal van deze domeinen hield al een bepaalde
manier van governance aan. Daar konden we met een relatief
eenvoudige ingreep het nieuwe model inpassen. Bijvoorbeeld
door bepaalde overleggen een andere naam te geven, of met
een kleine wijziging van verantwoordelijkheden.”
De aanpassingen aan de governance-structuur gaan overigens over méér dan alleen overleg. Het is ook: weten hoe de
financiering in elkaar steekt, waar je naartoe wilt en hoe alle
diensten en producten met elkaar in samenhang staan. “Het

Resultaten van het
referentiemodel
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Geen verkokering
Een bijkomend voordeel van de implementatie van dit model

REFERENTIEMODEL OPDRACHTGEVERSCHAP
“Stemt af en geeft
opdracht”

“Eigenaar”

“De partij die de
dienst verzorgt”

Focus op sturing

Opdrachtgever

“De gebruiker”
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Wat levert een goede governance nu
eigenlijk op? JenV heeft veel voorbeelden die het rendement aantonen van een heldere en consequente
inrichten van de besturing.
In 2018 is de besturing op de documentmanagementvoorziening ingericht in lijn met het referentiemodel
Opdrachtgeverschap. Dit zaaksysteem
speelt een belangrijke rol bij het
behandelen van Kamervragen binnen
JenV en ondersteunt de Wet openbaarheid van bestuur.
Door onduidelijkheid over wie waarover gaat, voelde de voorziening
nogal eens aan als een slecht georganiseerd voetbalteam. Met het referentiemodel zijn alle betrokkenen goed
in positie gebracht. De resultaten
mogen er zijn:
• Voorspelbaar proces door een planmatige werkwijze, met het gezamenlijk opleveren van meerjarige
ontwikkelplannen en financiële
prognoses.
• Groeiend draagvlak voor de voorziening door doelgerichte communicatie aan bestaande en potentiële
gebruikersgroepen.

gaat om het in control zijn over je planning, je roadmap, de
architectonische samenhang en het begrijpen van de belangen
van de onderdelen. Weten wanneer er iets nieuws aan komt,
en wanneer je wijzigingen kunt verwachten”, zegt Smit. “Dat
maakt het werken met een domeinstructuur overzichtelijk en
hanteerbaar.”

“De leverancier”

Leverancier

• Inzicht en overzicht door toepassing van standaard architectuurmodellen, principes en middelen.
• Intensivering van de afstemming
met gebruikers en andere belanghebbenden voor een optimale
prioritering.
• Betere oplossingen voor de business
door zaken in een bredere samenhang te beschouwen.

• Verscherpte aansturing met een
positief effect op de prijs- en
prestatieverhoudingen van de
voorziening.
Daarnaast is eigenlijk het belangrijkste effect van een goede besturing:
het groeiende werkplezier en het toenemende vertrouwen in elkaar. Want
van een goed geolied team wordt
iedereen blij.

is dat de hoeveelheid overleggen vaak sterk kan worden teruggebracht. Appelboom: “Een sturing per product, per dienst, per
systeem breng je naar een sturing per domein. Want binnen
een domein zit je voor verschillende producten of diensten vaak
met dezelfde mensen aan tafel. Dan kun je net zo goed zorgen
dat je twee onderwerpen op de agenda zet, in plaats van twee
overleggen in te plannen. Zo maak je daar een optimalisatieslag.
Bovendien pluk je de vruchten van het in samenhang bekijken
van je diensten om de meest optimale keuzes voor JenV-onderdelen te maken. Dat gaat verkokering tegen.”
De implementatie is al een eind op streek. De financiën en
alle begrotingen zijn per domein ingericht. Alle architectuurplaten zijn inzichtelijk en toegankelijk gemaakt, net als de
koppeling naar de primaire systemen binnen de onderdelen.
Ook de roadmaps en de overleggremia zijn ingericht conform
het model. Appelboom: “De stap die we nog moeten maken is
het samenbrengen van de gremia in een overkoepelend gremium
dat de hele levenscyclus van de Gemeenschappelijke Informatievoorziening kan sturen, bij voorkeur binnen ons CIO-stelsel. Per
domein hebben wij al grote stappen gemaakt. Voor het domein
Connectiviteits- en Datacenterdiensten (Infrastructuur) zijn we
daar mee rond. Bij het domein voor de Toegangsdiensten (onder
andere IAM) en de Documentdiensten (onder andere zaak- en
archiefvoorzieningen) hebben wij al flinke stappen gemaakt.
Ook met de Gegevensdiensten (onder andere informatieregisters en gegevensknooppunten) hebben wij recentelijk goede
voortgang geboekt. De inrichting van de domeinen Werkplek- en
Applicaties zijn nog compleet in ontwikkeling.”
Er valt nog wel wat winst te behalen voor wat betreft de
synergie en samenhang tussen de applicaties bij deze laatste
twee diensten. Volgens Smit de reden dat het wat ingewikkelder
is om aan te sluiten op het referentiemodel.
Nieuw ontwikkelde gemeenschappelijke diensten binnen een
domein dat al is ingericht volgens het referentiemodel, vallen
nu in een soort gespreid bedje van de beschikbare governancestructuur. Hiermee is meteen duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft.
DI&I heeft begin 2018 een reorganisatie doorgemaakt.
“Voor ons was dat heel gunstig”, zegt Smit. “Nu kunnen we voor
de beschikbare rollen mensen aantrekken die beschikken over
de competenties die daarvoor specifiek nodig zijn. Zo kunnen we
het proces verder professionaliseren.”
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Directeur DI&I, Emine Özyenici, werd eind 2018 gekozen tot Overheidsmanager van het Jaar. De jury roemde
haar authentieke leiderschapsstijl en de manier waarop
ze met DI&I actief de verbinding zoekt met andere
delen van de organisatie en ook daarbuiten.
Gemeenschappelijke voorzieningen zijn voor JenV heel
belangrijk, zegt Özyenici. “We creëren voorzieningen
waar iedereen aan kan deelnemen. Van oudsher gaat
dat om de infrastructuur, dus echt de ‘harde’ techniek. Inmiddels zijn allerlei applicaties, zoals DigiJust,
gemeenschappelijk verklaard. Zo hoeven we niet meerdere keren te investeren in vergelijkbare systemen die
niet met elkaar kunnen communiceren. Dat scheelt
kosten. Samen gebruikmaken van eenzelfde dienst of
product bevordert bovendien de collectiviteit en het
ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op waar
je als organisatie heen wilt. Het geeft toekomstbestendige digitalisering. Terwijl wij ons bezighouden met
het zo eenvoudig en stabiel mogelijk houden van deze
diensten, kunnen andere organisaties binnen JenV ze
probleemloos gebruiken en zich focussen op hun core
business: asielzoekers helpen, terugdringen van criminaliteit en veiligheidsrisico’s, et cetera.”
Governance is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.
“Het zorgt ervoor dat het hele construct functioneert
zoals het moet werken en dat iedereen weet wat hij
moet doen en wat wiens verantwoordelijkheden zijn.
Dat is heel belangrijk, zeker als je bedenkt dat wanneer
die gemeenschappelijke diensten niet goed functioneren, alles plat ligt”, zegt Özyenici, terwijl ze het afklopt
op tafel.
De orderportefeuille van DI&I is in tien jaar tijd vertienvoudigd. “We doen dus kennelijk iets goed. Ik denk dat
er steeds meer vraag komt naar gemeenschappelijke
voorzieningen. Als je datagedreven werken als uitgangspunt neemt, dan verwacht ik dat datagedreven
voorzieningen ook gemeenschappelijk zullen worden.
Daar zie ik al een opmaat toe. Data-uitwisseling beheersen en data-analyse worden steeds belangrijker. De
huidige stand van de techniek maakt dat mogelijk. Ik
hoop bovendien dat organisaties binnen JenV, en ook
daarbuiten, kennis zullen nemen van ons referentiemodel, het gaan hergebruiken en misschien zelfs gaan
verrijken!’
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RIC:

Leren van elkaars successen en fouten

Rijksbreed verbinden van innovatie
Binnen de gelederen van de Rijksoverheid wordt volop geïnnoveerd. Dat is een goede
ontwikkeling. Maar als iedereen ‘op zijn eigen eiland gaat innoveren’, worden er kansen gemist.
De onlangs in het leven geroepen Rijks Innovatie Community (RIC) heeft de ambitie om ervoor te
zorgen dat er op dit gebied meer samengewerkt gaat worden. Verbinden en versterken is het devies!
Door Marlies Ruijter

D

Beeld: Shutterstock

e overheid is innovatieaanjager bij uitstek. Subsidies,
innovatiecompetities en launching customerships met
start-ups zorgen voor een uitstekend klimaat voor verandering
en technologische vooruitgang. Nu in het bedrijfsleven de innovatiegeest volop rondwaart, is het voor de overheid tijd om ook
van binnenuit te innoveren.
“Je ziet binnen de verschillende ministeries allerlei initiatieven ontstaan voor innovatieprojecten”, zegt Diederik van Leeuwen, Directeur Domein Internationaal & Veiligheid Bij I-Interim
Rijk en programmamanager van de Rijks Innovatie Community
(RIC). “Er zijn allerlei innovatieteams bezig met het ontwikkelen
van tools, apps en het opstarten van pilots. Bijvoorbeeld op het
gebied van artificial intelligence en blockchain. Dat is positief
- en hard nodig - maar we zien ook dat er nog te weinig gebruik
wordt gemaakt van elkaars kennis, dat er soms dubbel werk
wordt gedaan, of dat er pilots worden uitgevoerd met innovatieve producten waarvan op andere ministeries al bleek dat ze
niet effectief waren voor de rijksorganisatie. En na de pilotfase
komt de grootste uitdaging: hoe schaal ik een pilot op tot een
volwassen dienst en implementeer ik de nieuwe toepassing of
oplossing in de staande organisatie? Bij beide stappen in het
innovatieproces kan nog een enorme slag worden gemaakt. Wij
gaan met dit nieuwe netwerk zorgen voor een betere ondersteuning om meer synergie en afstemming te realiseren, waardoor
we binnen de Rijksoverheid sneller en beter kunnen innoveren. En die gedachte slaat aan, gezien de eerste reacties. Niet
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verwonderlijk, want innovators zijn van nature verbindend en
nieuwsgierig van aard.”
RIC zal zelf geen innovatie-initiatieven ontplooien, dat wil
Van Leeuwen meteen benadrukken. Innovatiemanagement, dat
is de term die bij dit platform past.
“Wij zijn een schakel tussen innovatietrajecten van verschillende rijksorganisaties. RIC zorgt ervoor dat we op de hoogte
zijn van elkaars projecten en van de uitkomsten ervan. Door
deze initiatieven met elkaar te verbinden stimuleren we samenwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende innovatieteams. Maar soms ook veel concreter: gezamenlijke inkoop en
het hergebruiken van elkaars succesvolle innovaties.”
Dat die samenwerking tot op heden moeizaam tot stand
komt, bevreemdt Van Leeuwen niet. “De Rijksoverheid is zo veelomvattend. Het is als innovatieteam binnen een departement al
lastig om alle projecten in beeld te krijgen, laat staan dat je dit
richting andere departementen moet bijhouden. RIC gaat die
signalerende en coördinerende taak op zich nemen. Maar die
ambitie kan zij alleen waarmaken als alle innovatieteams daaraan vanuit hun eigen werkgebied actief gaan bijdragen.”
Inspireren met voorbeelden
Tot zover de doelstellingen. Wat gaat RIC doen en wat gaan
ambtenaren binnen het Rijk daar van merken? “We bouwen een
netwerk op van medewerkers binnen de Rijksoverheid die zich
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Niet sexy, wel belangrijk:
sociale innovatie!
Angela Graven is Coördinerend Adviseur Organisatieontwikkeling bij NOVA Rijkswaterstaat dat zich
bezighoudt met nieuwe ontwikkelingen, innovatie
en nieuwe vormen van samenwerking. Ze is lid van
het eerste uur van de Rijks Innovatie Community RIC
en wil graag een actieve bijdrage leveren, omdat ze
gelooft in ‘de nieuwe wereld’ en de overheid klaar wil
maken voor de toekomst.
“Bij NOVA volgen we nieuwe ontwikkelingen die
de maatschappij – en dus onze organisatie - in de
toekomst echt gaan raken en veranderen. We monitoren wat er binnen en buiten de overheid gebeurt
op innovatiegebied, van blockchain tot opdrachtgestuurd werken. We kijken wat relevant kan zijn
voor Rijkswaterstaat en creëren kleine proeftuinen
rondom een innovatie. We beproeven en verkennen de
impact, testen de toepasbaarheid van vernieuwingen
en adviseren vervolgens daarover met het doel om te
leren. De leerstrategie van NOVA is die van leren door
te doen. Een organisatie als Rijkswaterstaat stoom je
niet zomaar even klaar voor de wereld van morgen.
Daarom werken die proeftuinen zo goed. Ervaring
opdoen, lering trekken, programma aanpassen. Wat ik
merk is dat de acceptatie van technologische vernieuwing vaak relatief snel gaat, maar dat we bij sociale
innovatie op weerstand stuiten. Door technologische
innovatie verandert ook onze manier van werken. We
moeten flexibeler worden. De hiërarchische afdelingsorganisatie verandert in een netwerkorganisatie. Voor
die sociale innovatie maak ik me sterk binnen RIC. De
ervaringen die we binnen NOVA opdoen op dit gebied,
wil ik delen, zodat we daar overheidsbreed voordeel
van kunnen genieten. Toegegeven: het is minder sexy
dan technologische innovatie, maar belangrijk is
het wel. Sterker nog, het is onlosmakelijk met elkaar
verbonden. En die nieuwe manier van werken komt
eraan, hoor! Als ik zie hoe mijn kinderen onderwijs
krijgen, die scrummen zich al een slag in de rondte. Ze
werken in wisselende teams, ze benoemen de weektaken en verdelen die onderling. Taakgericht werken,
reflecteren; als het onderwijs dit al heeft omarmd, dan
moeten wij die omslag zeker maken.”
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Innovatie vraagt om een creatieve voedingsbodem
Innovatie staat binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid hoog op de agenda. Siebe Riedstra, secretaris-generaal
van JenV, ziet daarin zeker een rol voor RIC weggelegd. “Innovatie ontstaat in de praktijk, op de werkvloer. Dat betekent dat we medewerkers de ruimte moeten geven om met ideeën te komen en te experimenteren. Het netwerk dat RIC
aan het opbouwen is, kan bijdragen aan het verwezenlijken van zo’n creatieve voedingsbodem. Al die wilde ideeën en
initiatieven moeten vervolgens wel door de ‘trechter van haalbaarheid’ voordat ze kunnen worden uitgewerkt. Ook hier
kunnen we de expertise van RIC bij gebruiken.”
Ook bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kijken ze met positieve verwachtingen naar de Rijks Innovatie
Community. Ric de Rooij, plaatsvervangend secretaris-generaal van EZK: “Naast onze rol om innovatie te stimuleren voor
de BV Nederland, zoeken wij ook de verbinding binnen de overheid zelf voor programma’s rondom energietransitie en
maatschappelijk verantwoord en innovatief inkopen. Een community zoals RIC biedt ons een mooi netwerk waar we deze
inzet op innovatie rijksbreed kunnen stimuleren.”

op een of andere manier bezighouden met innovatie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op onze website waarbij ook
gevraagd wordt naar je expertises en interesses. Op deze manier
kunnen we innovators binnen en buiten het Rijk met elkaar in
contact brengen of gericht uitnodigen voor activiteiten. We
willen inspireren door goede voorbeelden te delen, maar we
laten ook zien waar het misgaat. Van dingen die fout gaan leer
je misschien wel meer dan van dingen die goed gaan. Je hebt
natuurlijk wel lef nodig om je mislukkingen te delen. Daarvoor is
een cultuur nodig waarin je niet wordt afgestraft voor je fouten.
Ik ga ervan uit dat de mensen die zich bij RIC aanmelden – veelal
voorlopers op innovatiegebied - zo’n klimaat kunnen scheppen.
Iedereen die zich met innovatie bezighoudt weet immers: het is
vaak een kwestie van trial-and-error.”
Naast inspireren en kennis delen wil RIC teams binnen de
Rijksoverheid ook handvatten bieden bij het opzetten van
innovatie-initiatieven. Van Leeuwen: “We zijn in samenwerking
met het Centre for Innovation van Leiden University een toolkit
aan het ontwikkelen die kan helpen bij een innovatietraject.
Hoe verschillend de inhoud van zo’n innovatie ook kan zijn, het
proces – van idee tot een eerste uitwerking – verloopt vaak op
dezelfde manier. In deze online toolkit zitten hulpmiddelen die
je helpen bij de analyse, de validatie en de implementatie van
een innovatie. Daarnaast geven partners in het netwerk hiervoor workshops en kun je via RIC een train-de-trainer-traject
volgen, om zo de innovatieve capaciteit binnen je afdeling op
eigen kracht te vergroten.”
Mindset
Hoe gecompliceerd zo’n innovatietraject kan zijn, weet
But Klaasen - hoofd innovatieteam ministerie Justitie en Veilig-

heid – als geen ander. “Wat ik merk is dat de verspreiding en de
daadwerkelijke ingebruikname van een innovatie soms net zo
ingewikkeld en inspannend kan zijn als de ontwikkeling ervan.
Het is belangrijk dat je hele organisatie ervoor openstaat. Dat
gaat niet van vandaag op morgen. Het begint met een groep
pioniers die het enthousiasme als een olievlek over het hele
departement verspreiden. Ik denk dat een platform als RIC
daaraan kan bijdragen, maar dan rijksbreed. Hoe groter het
netwerk en hoe meer kennis over innovatie, hoe sneller de cultuur binnen een departement rijp is voor een nieuwe manier van
werken.”
Want in ‘die cultuur’ moet nog wel het een en ander veranderen, vindt Klaasen. “Bij innovatie denken we vaak alleen aan
oplossingen die bestaande processen sneller, beter of efficiënter
maken. Dat is voor een groot deel ook waar, maar innovatie gaat
verder. Het is de totale mindset binnen een organisatie. Ik vraag
weleens aan mensen: tegen welke problemen loop je aan in je
werk? In hun antwoord zit negen van de tien keer de oplossing
van dat probleem al geformuleerd. Dat is een valkuil. In een
innovatieve organisatie deel je eerst je probleem en nodig je
anderen uit om mee te denken over een oplossing. Alleen zo kan
een oplossing uit onverwachte hoek komen en echt een verschil
maken.”
Dat innovatie lang niet altijd uit technologische hoek hoeft
te komen illustreert Klaasen met het volgende voorbeeld. “Voor
de politie hebben we een project gedaan met zeearenden, die
werden getraind om ongewenste drones uit de lucht te halen.
Het was een briljant idee en het werkte. De dieren konden
daadwerkelijk worden ingezet om bijvoorbeeld boven gevangenissen of tijdens evenementen kleine drones te onderscheppen.
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Alleen bleek het trainen en onderhouden van de zeearenden
te intensief om dit in Nederland op grote schaal toe te passen.
Maar deze experimenten leveren wel leereffecten op. Bovendien
heeft de Franse luchtmacht het experiment nu opgepakt.”
Het zeearendenproject was echter nog niets vergeleken met
projecten die Klaasen tegenkwam tijdens een werkbezoek in
Singapore. “Singapore is een land waar ze binnen de overheid
al stappen verder zijn op innovatiegebied dan wij. Zo proberen universiteiten echte kevers door middel van een geïmplementeerde chip elektronisch te besturen en ze in te zetten als
mini-drones. En de overheid heeft een hologram ontwikkeld die
mensen op de luchthaven de juiste richting op stuurt. Ze zijn
daar niet alleen erg inventief, ze zijn ook vooral pragmatisch.
Ze komen op een idee en kijken gewoon hoe ver ze komen. En
als het niet werkt, trekken ze rücksichtslos de stekker uit een
project. Dat is een innovatiecultuur ten top. RIC gaat er hopelijk
voor zorgen dat we – door van elkaar te leren en elkaar te inspireren– een stap in die richting zetten. ”

De Rijks Innovatie Community is een netwerkorganisatie die
ondersteund wordt door een eigen stafteam dat is ondergebracht
bij het Ontwikkelbedrijf van UBR: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfs
voering Rijk (onderdeel BZK). Voor aanmelden, evenementen en
actueel nieuws, zie www.rijksinnovatiecommunity.nl of mail naar
ric@rijksoverheid.nl
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We hebben deugden nodig

voor ethische algoritmes

Het gaat steeds vaker over algoritmes en artificiële intelligentie
(AI) in overheid en openbaar bestuur. Zo was daar het
‘Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering voor
de rechtsstatelijke verhoudingen’ van de Raad van State, over
geautomatiseerde besluitvorming, zelflerende systemen en
ketenbesluitvorming. Een mooi onderwerp. Controversieel ook.
In de context van bestuur wil je immers ook in kunnen grijpen in
automatische besluitvorming en beslissingen kunnen traceren.

E

r spelen allerlei technische, economische, juridische
en ethische issues mee. De technische en economische
issues kunnen we samenvatten als: er kan steeds meer, en het
kan steeds goedkoper en makkelijker. Marlies van Eck onderzocht de juridische issues van ‘geautomatiseerde ketenbesluiten’ (‘Burger onvoldoende juridisch beschermd’). En Marrietje
Schaake pleitte voor betere wetgeving (‘Kunstmatige intelligentie hoort in de wet’). Allemaal zeer nuttig en hard nodig.
Wat betreft de ethische issues echter, is er slecht nieuws: er zijn
geen ‘kant-en-klare methoden’ om ethische dilemma’s op te
lossen (’Hoe houd je de balans tussen AI, big data en ethiek?’).
Maar gelukkig is er ook goed nieuws: professionals kunnen
leren om ethisch om te gaan met algoritmes en AI door het
cultiveren van deugden zoals zelfbeheersing, bescheidenheid,
rechtvaardigheid, moed en perspectief.

Door Marc Steen
Beeld Shutterstock
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Deugdethiek
Ik pleit voor de inzet van deugdethiek. Deze ethische traditie is gericht op het creëren van een rechtvaardige samenleving waarin mensen kunnen floreren, en die mensen aanzet
om deugden te cultiveren die daaraan bijdragen. Het cultiveren
verwijst naar het ontwikkelen van gevoelens, gedachten en
handelingen in de richting van rechtvaardigheid en van floreren. Het gaat om het op één lijn brengen van voelen, denken en
handelen. Je voelt dat iets onrechtvaardig is, je zoekt uit hoe je
dit kunt rechtzetten, en je onderneemt actie.
Deugdethiek is ook een manier om de menselijke maat

terug te brengen (’De computer kan het ook fout hebben’).
Het gaat namelijk niet over regeltjes, maar over improviseren;
steeds vanuit een specifieke context. Neem ‘moed’, een klassieke deugd. Als ik een oude man ben, niet zo goed ter been, en
ik zie een vechtpartij op straat, dan is moed voor mij: mezelf in
veiligheid brengen en 112 bellen; ik zou overmoedig handelen
als ik tussenbeide zou komen. Maar als ik een sterke kerel ben
en getraind in vechtsport, dan betekent moed voor mij: rustig
ingrijpen en een omstander vragen om 112 te bellen; aan de
kant blijven staan zou laf zijn. Het gaat steeds om het vinden
van het juiste midden.
In haar boek ‘Technology and the virtues: A philosophical
guide to a future worth wanting’, stelt Shannon Vallor, hoogleraar aan Santa Clara University in Silicon Valley, voor om
deugdethiek te gebruiken bij het ontwikkelen en toepassen
van nieuwe technologie. Ze legt uit dat de andere bekende
ethische tradities (gevolgenethiek en plichtethiek) niet werken voor nieuwe technologie. Voor gevolgenethiek moet je
precies alle voor- en nadelen kennen en tegen elkaar afwegen.
Voor plichtethiek moet je zoeken naar universele regels die in
alle omstandigheden zouden moeten gelden. Maar dat is niet
mogelijk bij nieuwe technologieën, precies omdat die nog niet
uitgekristalliseerd zijn; je kent de voor- en nadelen niet in
detail en je kunt niet anticiperen op alle omstandigheden.
Laten we enkele relevante ‘technomorele’ deugden kort
onder de loep nemen (uit Technology and the Virtues).
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1. Zelfbeheersing
Mensen die aan algoritmes werken kunnen zelfbeheersing
cultiveren. De verleiding kan groot zijn om allerlei data van
allerlei instanties te verzamelen, aan elkaar te koppelen, en
daar allerlei analyses op los te laten. Zo’n gulzigheid kan echter uitdraaien op een puinhoop en op illegale praktijken. Zelfbeheersing kan helpen om te streven naar minimaal gebruik
van data en naar begrijpelijke algoritmes. Bijvoorbeeld een
algoritme dat alleen data vanuit de eigen organisatie gebruikt
(niet van andere instanties) en een algoritme zoals ‘als groter
dan X, dan A’ (geen algoritmes die je niet kunt begrijpen en
dus niet kunt uitleggen).
2. Bescheidenheid
Een andere deugd die kan helpen is bescheidenheid. Dat
gaat over het weten wat we niet weten; over de tekortkomingen
van algoritmes. Je weet bijvoorbeeld dat er altijd false positives
en false negatives uit een algoritme kunnen komen, en je houdt
daar rekening mee. Je kunt bescheidenheid cultiveren door
een proces zo te ontwerpen dat mensen in control zijn voor het
interpreteren van twijfelgevallen, of door het algoritme uitleg
te laten geven bij de uitkomsten, bijvoorbeeld door het visualiseren van onzekerheid. Je neemt de zogenaamde waarheid van
een algoritme met een korreltje zout.
3. Rechtvaardigheid
Rechtvaardigheid gaat over het streven naar een eerlijke
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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.

P o d i u m
verdeling van voordelen en nadelen, en over het borgen van
rechten, zoals waardigheid. Er kunnen zomaar, onbedoeld
onrechtvaardigheden binnensluipen in een algoritme. Een
berucht voorbeeld speelde in 2015: Google lanceerde toen
image recognition gebaseerd op machine learning, en labelde
twee donkere tieners als ‘gorilla’s’. Dat kwam doordat er
alleen foto’s van lichtgekleurde mensen waren gebruikt in de
trainingsdata. Dat hadden ze kunnen voorkomen door de trainingsdata een betere afspiegeling te maken van de bevolking.
4. Moed
Dit betoog gaat over het sturen van technologie, niet het
tegenhouden van technologie. De deugd van moed gaat over
het balanceren tussen hoop en angst, over het vinden van
het juiste midden tussen blind vertrouwen in technologie en
ongegronde hoop aan de ene kant, en klakkeloos afwijzen
van technologie en ongegronde angst aan de andere kant.
Concreet kunnen mensen de deugd van moed cultiveren door
dingen zorgvuldig uit te proberen, bijvoorbeeld in gecontroleerde experimenten, en kritisch te volgen wat de gevolgen
van zo’n experiment zijn, zowel de positieve als de negatieve,
en om dat continu bij te sturen.
5. Perspectief
Ook de deugd van perspectief is nodig, en dan met name
het combineren van verschillende perspectieven. Het ene
moment zoom je in op het algoritme, bijvoorbeeld voor predictive policing, en probeer je biases in het algoritme op te
lossen. Het andere moment zoom je uit naar een niveau van
de maatschappij, en kijk je naar verschillende kansen voor
verschillende groepen in de samenleving en de effecten daarvan op criminaliteit. Ook kun je perspectief wisselen vanuit
verschillende vakgebieden: hoe kijken mensen naar dit algoritme vanuit data science, vanuit bestuursrecht, en vanuit
kosten-baten.

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.

cginederland.nl

Professionele ethiek
Deugdethiek is bij uitstek een professionele ethiek: een
ethiek die inspiratie en richting en handvatten kan bieden
aan het voelen, denken en handelen van professionals.
Soms vragen mensen mij: hoe operationaliseer je deugd
ethiek? Je kunt deugdethiek niet vangen in getallen die je
kunt optellen, of in regels die je kunt opschrijven en die altijd
gelden. Je kunt echter deugdethiek prima operationaliseren
door er concreet mee aan de slag te gaan.
Praktisch aan de slag
Stel dat je bezig bent met het ontwerpen of implementeren
of gebruiken van algoritmes en AI in overheid en openbaar
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Zelfbeheersing
kan helpen om
te streven naar
minimaal gebruik
van data en naar
begrijpelijke
algoritmes

bestuur. Dan kun je starten met een kort zelfonderzoek: welke van deze deugden heb ik nodig? Zelfbeheersing? Bescheidenheid? Rechtvaardigheid? Moed? Perspectief? Welke van
die deugden wil ik cultiveren om mijn werk beter te kunnen
doen?
Daarna kun je manieren vinden om één tandje beter te
worden in één van die deugden. Je kunt eens ‘nee’ zeggen
tegen een nieuwe feature. Je kunt de tekortkomingen van
algoritmes meer aandacht geven. Je kunt aan de bel trekken
als je vermoed dat de toepassing van een algoritme rechtvaardigheid onderuit haalt. Je kunt een experiment bedenken en
opzetten. Je kunt schakelen tussen inzoomen op het algoritme en uitzoomen naar de maatschappij.
En als dat goede resultaten heeft, dan doe je het nog een
keer. Zo cultiveer je deugden. Een andere manier om deugden
te cultiveren is van anderen leren. Daarom is het ook altijd
nodig om successen te vieren en leerervaringen te delen.
Marc Steen is senior onderzoeker bij TNO
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Het is uitzonderlijk dat een organisatieoverstijgend project als
het ontwikkelen en implementeren van de Grootschalige Topografie
Basisregistratie (BGT) binnen de geplande tijd succesvol gerealiseerd
is. Wat heeft ervoor gezorgd dat de betrokken publieke en private
organisaties dit voor elkaar hebben gekregen? En wat kunnen we van
deze aanpak meenemen?

Implementatie Grootschalige Topografie Basisregistratie

Centrale regie en een
D

Door Jan Bruijn, Rosemarie Mijlhoff
Beeld Geoforum
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e Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een
virtuele kopie van Nederland. Met de BGT zijn alle digitale topografische gegevens die in bezit waren van verschillende
organisaties samengevoegd tot één digitale kaart. Hierop zijn
fysieke objecten zoals gebouwen, water, wegen, spoorlijnen en
groen zichtbaar. De BGT is via internet voor burgers, bedrijven
en overheden beschikbaar.
Een terugblik op het proces vanaf het begin in 2008. De
discussie tussen de betrokken organisaties ging al snel over
de vraag: wie gaat over wat? Terwijl het in de kern moet gaan
over onze gezamenlijke opgave: de transitie van de verouderde
grootschalige basiskaart Nederland (GBKN) naar de BGT. Allereerst is daarom met inbreng van veel bronhouders een gegevensstandaard ontwikkeld; een belangrijke basis om met zoveel
partijen samen te werken. Maar met de wet en de standaard in
de hand is de transitie nog steeds een enorme opgave. Gezien de
wederzijdse afhankelijkheden tussen alle bronhouders was er de
nodige discussie over de manier waarop de BGT tot stand moest
komen. Er moest een vorm van centrale regie en financiering
zijn. Uiteindelijk hebben de bronhouders de handen ineengeslagen; zij realiseerden zich dat samenwerking een belangrijke
sleutel was. Daarom is de stichting Samenwerkingsverband
Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT) opgericht, waarin elk type
bronhouder (gemeente, waterschap, provincie, het rijk) een
gelijke stem had. Zo behielden de bronhouders zelf de regie over
het transitieproces. Het SVB-BGT kreeg de opdracht de transitie te regisseren, de aan te leveren gegevens tot een geheel te
assembleren en bronhouders die zelf de kennis of capaciteit niet

community:

de sleutels voor een succesvolle transitie
in huis hadden, te faciliteren door het inzetten van marktpartijen. Het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en
Milieu heeft ervoor gezorgd dat de financiering bij elkaar kwam.
Mandaat
Het ontwikkelen, in gebruik nemen en beheren van de
BGT is een complex proces. Een aantal belangrijke keuzes en
mijlpalen: na oprichting van het SVB-BGT en de toekenning van
taken, kreeg de stichting het mandaat van alle bronhouders
om de transitie naar de BGT te regisseren. Dit werd nog eens
onderstreept door de toekenning van subsidie van het ministerie van IenM; een belangrijke mijlpaal, omdat er veel partijen
in beweging moesten worden gebracht zonder hiërarchische
bevoegdheid. Ondanks dit mandaat bleef het een uitdaging
partijen te bewegen tot iets wat niet altijd de hoogste prioriteit
had. Het SVB-BGT vormde daarom een community van bronhouders en hun softwareleveranciers. De community had als doel
bronhouders en andere belanghebbende organisaties actief bij
het transitieproces te betrekken, de onderlinge samenwerking
en kennisdeling te bevorderen en elkaar te ondersteunen bij het
ontwikkelen van de BGT. Er zijn regiogroepen gevormd waardoor
de stichting de bronhouders goed leerde kennen en de activitei-
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ten kon aanpassen op specifieke regionale situaties en belangen.
Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten op bestaande samenwerkingsverbanden. Deze regiogroepen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de BGT-transitie. Zij kwamen drie, vier keer
per jaar bij elkaar onder leiding van een SVB-BGT-regisseur. Op
deze bijeenkomsten werd onder andere uitgelegd hoe bestanden aangeleverd konden worden, hoe de kwaliteit gecontroleerd
werd en maakten de bronhouders afspraken over de afbakening
van elkaars gebiedsgrenzen. Voor landelijke bronhouders zoals
RWS en ProRail was het niet haalbaar bij alle regio’s aanwezig
te zijn. De regisseur trad daarom ook op als intermediair tussen landelijke en regionale bronhouders. Zodoende konden
regionale issues met betrekking tot het spoor of de snelwegen
eenvoudiger afgehandeld worden.
Kopgroep en peloton
Het was overigens geen vanzelfsprekendheid dat landelijke
afspraken door alle partijen geaccepteerd werden. Voor het in
beweging krijgen van de community hanteerde het SVB-BGTteam twee principes. In de eerste plaats werden alle voorstellen
inhoudelijk getoetst door een landelijke kopgroep van bronhouders en hun softwareleveranciers. De softwareleveranciers
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konden de haalbaarheid van technische voorstellen inschatten.
Zij moesten immers de software voor de bronhouders zodanig
aanpassen dat bestanden aangeleverd konden worden aan een
landelijke voorziening BGT. Zo kreeg deze kopgroep invloed op
het ontwerp van de centrale ketenprocessen en bijbehorende
techniek. Als de kopgroep achter de voorstellen stond, dan deed
het grote peloton van bronhouders dat ook.
In de tweede plaats is er goed gekeken naar de belangen en
realisatiekracht van bronhouders. Zo bleek dat veel gemeenten
de kwaliteit van de kaart belangrijk vonden. Gemeenten waren
dan ook best bezorgd hoe er met bestanden van mindere kwaliteit, bijvoorbeeld die van landbouw en water, omgegaan zou
worden. Daarom is aan de gemeenten gevraagd deze bestanden
zelf te assembleren en daarover met 75 procent van de gemeenten een contract kunnen sluiten. Zo hielden zij de kwaliteit van
hun gebied in eigen hand. Deze gemeenten kregen hiervoor een
deel van de subsidie van IenM. Hierdoor kon veel van het assemblagewerk decentraal uitgevoerd worden en werd slim gebruikgemaakt van de capaciteit, kennis en kunde uit de regio.
De topografische data kwamen uit verschillende bronsystemen van uiteenlopende bronhouders en moesten op de millimeter aansluiten. Dat was organisatorisch een uitdaging: de
regionale bronhouders moesten aangespoord worden elkaar op
te zoeken en de bestanden zo af te stemmen dat de topografische data van de buren op het eigen bestand konden aansluiten.
Het SVB-BGT zou uiteindelijk de stroken van snelwegen en spoor
aan laten sluiten. Deze stroken moesten op de millimeter passen
binnen de gebieden die door de regionale bronhouders werden
opgeleverd. De algoritmes die deze stukjes kaart ‘aan elkaar
moesten rekenen’ bleken maar voor 98 procent te werken. De
overige twee procent was dus handwerk. Er is door het SVB-BGT,
de landelijke bronhouders en lokale gemeenten heel wat afgetekend en gecorrigeerd om alle leveringen van de kaart in elkaar
te puzzelen.
In details
De belangrijkste succesfactoren van de transitie zijn de centrale regie met financiering en het werken met een community.
De community zorgde voor de verbinding met de bronhouderorganisaties. Daarin spelen twee principes een rol: het ‘kopgroeppeloton’-principe en het aansluiten bij de belangen, kennis en
kracht die binnen de community aanwezig zijn. Het gaat er om
te zorgen dat de vakmensen de ruimte krijgen hun eigen organisaties in beweging te zetten en hen daarbij te ondersteunen.
De kopgroep bepaalt de richting voor de overige bronhouders.
Als het peloton eenmaal in beweging komt, ontstaat er een
vliegwieleffect. De achterblijvers zijn dan via bestuurders aan
te spreken, zodat ze beseffen dat ze mee moeten. Daarnaast
is monitoring een belangrijk instrument om de snelheid op te
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De Basisregistratie
Grootschalige Topografie
Nederland is een druk bevolkt land waarin de ruimte
schaars is. Mensen willen wonen in een leefbare stad, of
op een vitaal platteland. Dagelijks verandert de inrichting van Nederland. Er worden huizen en kantoren
gebouwd, wegen aangelegd en natuurgebieden ingericht.
Een groot aantal overheidsorganisatie leidt dit allemaal
in goede banen. Om de fysieke ruimte goed doordacht in
te kunnen richten en op nieuwe ontwikkelingen te anticiperen, is het noodzakelijk op ieder moment na te kunnen
gaan hoe Nederland eruitziet en dit ook dagelijks bij te
houden.
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een
virtuele kopie van Nederland. Met de BGT zijn alle digitale
topografische gegevens die in bezit waren van verschillende organisaties bijeengebracht en samengevoegd tot
één digitale kaart. Op deze digitale kaart zijn fysieke
objecten zoals gebouwen, water, wegen, spoorlijnen
en groen zichtbaar. De BGT is via internet voor burgers,
bedrijven en overheden beschikbaar.

Er is heel wat afgetekend en gecorrigeerd om alle
leveringen van de
kaart in elkaar te
puzzelen.
voeren. Daarom is heel precies gemonitord heel precies hoe ver
iedere bronhouder was. Dat was een flinke stimulans; de meesten wilden niet achterblijven.
Dit betekende overigens niet dat het transitieproces vlekkeloos verliep. De transitie naar de BGT is niet langs een aantal
vooraf te definiëren stappen te regisseren. Je hebt te maken met

een community van meer dan 400 overheden en hun leveranciers. Dat betekende onder meer dat het gaandeweg het proces
tot afspraken op detailniveau kwam. Het venijn van de samenwerking zit in de details en die komen naar voren als je aan
het opschalen bent. Zo bleek dat bronhouders zaken onderling
onvoldoende met elkaar hadden afgestemd of hadden verwacht
dat het SVB-BGT het zou regelen. Op dit punt had de regie gedetailleerder gekund.
Een andere les betrof de verwachtingen rond ondersteuning.
Een bronhouder kon ervoor kiezen zich door het SVB-BGT te
laten ontzorgen. Daarvoor waren marktpartijen gecontracteerd.
Sommige bronhouders hadden de indruk zelf niets meer te hoeven doen. De stichting had duidelijker moeten maken wat er van
de bronhouder als opdrachtgever van het project verwacht werd.
Ten slotte hebben leveranciers veel tijd en mensen geïnvesteerd zonder dat daar een vergoeding tegenover stond. Deze
samenwerkingshouding, zonder allerlei formele contracten,
maakte het mogelijk snel en flexibel te zijn.
Wetenschappelijke reflectie
De BGT-transitie en de rol die het SVB-BGT daarin had, is
ook vanuit onderzoeksperspectief een boeiend proces geweest.
Tijdens de BGT-transitie is heel scherp naar voren gekomen wat
succesvol werkt. Allereerst was het SVB-BGT in samenwerking
met het ministerie van BZK, goed in staat continu de balans
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te houden in de door Mark Moore geïntroduceerde strategische driehoek. Dat wil zeggen in de gezamenlijke opgave (de
BGT maken, er was geen enkele discussie dat de BGT er moest
komen), het regelen van de organisatorische randvoorwaarden
(centrale voorzieningen, regie, financiering en regionale samenwerking) en daarvoor legitimiteit en support van de samenwerkende organisaties voor te krijgen (zowel van bestuurders als
van medewerkers).
In de tweede plaats lag de nadruk op het tot stand brengen
en levend houden van het samenwerkingsproces. Een dergelijke
transitie heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. Ook staat er
een en ander op het spel. Het SVB-BGT heeft zonder hiërarchische macht de juiste invloed weten uit te oefenen om dingen
tot stand te brengen. Een kleine groep ambtenaren heeft het
samenwerkingsproces op gang gebracht door in de regio coalities te vormen met de vakmensen die de BGT moesten maken.
Daarbij deden zich vragen voor als hoe komen wij tot financiële
afspraken of een technische standaard? Wat ben ik daarvoor
bereid in te leveren? Hoe kan ik tegelijkertijd aan de belangen van mijn samenwerkingspartners tegemoetkomen? Soms
moesten daarvoor concessies gedaan worden. De regisseurs van
het SVB-BGT kenden de samenwerkingspartners, hun omgeving en belangen goed zodat zij daar rekening mee hielden in
de onderhandelingen. Daardoor waren zij in staat draagvlak te
creëren en is de transitie echt een gezamenlijk project geworden. Onderzoek van Volberda en Bosma bevestigt dat het succes
van een technologische samenwerkingsproject voor 75 procent
wordt bepaald door de mate waarin betrokkenen erin slagen
het project verder te brengen en slechts voor 25 procent door de
techniek zelf. Dat had het SVB-BGT-team goed in de vingers.
Ten slotte is de cyclische reflectieve aanpak van het cyclisch
en experimenteel ontwikkelen, opschalen, reflecteren en de
vervolgstap bepalen, ook een succesfactor. Er zijn veel factoren
die samenwerkingspartners doen besluiten om af te haken. Maar
deze aanpak brengt flexibiliteit in een complex proces als de
BGT-transitie en maakt het mogelijk in de loop van het proces
de aanpak bij te sturen zodat alle samenwerkingspartners mee
kunnen.
De lessons learned zijn van groot belang voor de transities
die de komende jaren in het fysieke domein zullen plaatsvinden.
Bij de energietransitie en de klimaatverandering zijn nog meer
belanghebbenden betrokken. Alleen daarom al kunnen deze
transities niet zonder regie en samenwerking gerealiseerd worden. Dat maakt de ervaring van het SVB-BGT heel relevant.
Jan Bruijn, directeur SVB-BGT; Rosemarie Mijlhoff, organisatie
adviseur en promovendus (Bestuurs- & Organisatiewetenschap
pen, Universiteit Utrecht)
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Rijks Innovatie Community

Samen veilig
verbonden

Next Step
O

p het JenV Innovatiecongres van 20 november jongstleden is de Rijks Innovatie Community (RIC) van start gegaan. Met een soft launch. Want net als bij
een start-up geldt: we zijn nog volop in ontwikkeling (en natuurlijk nooit ‘af’).
Het thema van dit congres was ‘What’s Next?’. Goed gekozen. Het opstarten van
een pilot of inkopen van een nieuwe dienst hebben we al aardig in de vingers, hoewel
daar ook nog stappen in te zetten zijn. Nu bonst echter de volgende uitdaging hard op
de poorten van het overheidsdomein: hoe gaan we de geboden oplossingen integreren
en operationaliseren in de eigen organisatie. Achter het kleine what’s next, schuilt
dus een groot vraagstuk.
Al jarenlang blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat innovatie voor slechts circa
25 procent afhankelijk is van de kwaliteit of het unieke karakter van de ingezette
technologie. Het wezenlijke verschil tussen succes en mislukking wordt bepaald door
de mate waarin de betrokken medewerkers in staat zijn daadwerkelijk sociale innovatie door te voeren. De kwaliteit van het eigen personeel en de mate waarin zij ruimte
krijgt om te experimenteren en te leren van fouten vormen daarvoor de belangrijkste
basisingrediënten.

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

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

Het begin van een nieuw jaar is hét moment om vooruit te kijken naar de trends
voor 2019. Artificial Intelligence, digital twins, blockchain – alle zogeheten disruptieve technologieën komen terug in de trendanalyses van Gartner, Forrester en anderen.
Goed om over na te denken, maar wat is de impact ervan op ons werk van vandaag?
Veel van deze trends lijken nog steeds een lange aanloop nodig te hebben om volledig
tot wasdom te komen.
Ruim tweehonderd project-, programma-, interimmanagers en architecten van
I-Interim Rijk werken aan een paar honderd ICT-projecten per jaar binnen de Rijksoverheid. Als we die collega’s vragen naar wat er het komende jaar aandacht nodig
heeft, dan ontstaat er een meer kortetermijnbeeld naast wat de trendrapporten
schetsen. Dan gaat het vooral over de urgentie van digitalisering en de bijbehorende
transformatie die in de organisatie nodig is. En over de uitdagingen bij datagedreven
werken. Of het betrekken van de eindgebruiker door het uitwerken van customer jour
neys. Kortom: meer business en organisatorische vraagstukken die opgepakt moeten
worden dan het toepassen van nieuwe technologie.
Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat we ons niet gek laten maken door alle
aanstormende trends, maar meer zorg besteden aan de basis op orde brengen. Dan
kunnen we straks echt de Next Step zetten. Lijkt me een mooie titel voor een ‘Rijks
Innovatie Congres’.
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Worstelen met ambities

W

e zagen dat cybercrime zeer snel groeide, dat cybersecurity een majeur issue aan het worden was, en dat
artificial intelligence en data-science het werk van de politie
ingrijpend zouden kunnen veranderen. Bij cybercrime en cybersecurity bleek dat er niet alleen klassieke criminelen actief in
waren, maar dat het ook om internationale criminele organisaties ging en dat er statelijke actoren bij betrokken waren.
Geopolitiek werd relevant om het werkveld van de politie te
begrijpen.
Aanvankelijk stuitte deze duiding van verandering van
veiligheidsvraagstukken op scepsis. Zo’n vaart zou het allemaal
niet lopen, vonden vertegenwoordigers van ‘het gezag’. De
realiteit ontwikkelde zich echter sneller en ingrijpender dan was
voorzien. De beïnvloeding van verkiezingen in de Verenigde Staten via onder meer Facebook, hacks van politieke partijen en de
ontdekking van jarenlange Russische hack-operaties in Nederland, maakten duidelijk dat het geen toekomstscenario’s waren
maar keiharde realiteit. Politie, Defensie, NCTV en de inlichtingendiensten zijn gezamenlijk bezig met een inhaalslag om de
nieuwe situatie het hoofd te bieden.
Het gebruik van technologie om de politie slimmer, effectiever en doelmatiger te maken werd met enige voorzichtigheid geambieerd. We keken immers met een schuin oog naar
de Belastingdienst, waar de ambities die in mei 2014 nog zo
krachtig werden verwoord, leidden tot grote problemen. Er was
vooral ruimte voor vele kleinere initiatieven. Tegelijk werd in
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de ambities van de politie wel opgenomen dat technologie een
belangrijkere rol moest gaan spelen en is dat ook vertaald naar
financiële ambities en beleid om deels een ander type medewerkers te werven. Het nieuwe kabinet heeft deze ambities
gehonoreerd.
Breder in de publieke sector zien we dat technologie de
samenleving verandert en dat er op onderdelen nieuwe rollen
van overheden nodig zijn. Expertise is echter schaars en velen
maken zich zorgen om het tempo dat we met z’n allen in staat
zijn te maken. Dat geldt ook voor het gebruik van technologie
in primaire processen van publieke organisaties en de beperkte
veranderkracht die we met z’n allen weten te bereiken.
Er is in zekere zin een vergelijking te maken met hoe we aan
het einde van de vorige eeuw aankeken tegen de komst van
internet. De verwachtingen waren hoog, maar aanvankelijk viel
het tempo van de verandering tegen. Nu, zo’n twintig jaar later,
zijn hele sectoren radicaal veranderd en zijn internet en digitaal
niet meer weg te denken uit de moderne samenleving.
Twee assen
Onlangs was ik deelnemer aan een trainging ‘digitale transformatie’ aan het IMD in Lausanne. Alle andere deelnemers kwamen uit de private sector. En van behoorlijk relevante bedrijven.
Zij maakten zich vooral druk om de dreiging van disruptie van
hun sector door de grote techbedrijven enerzijds en start-ups
anderzijds. Duidelijk was dat deze besluitvormers heel goed wilden begrijpen in wat voor speelveld ze eigenlijk opereerden en
ze waren op zoek naar hoe ze tempo konden maken om de strijd
niet te verliezen.
Een veelzeggende curve werd gepresenteerd op twee assen.
De ene as gaf de mate van klant-oriëntatie en klantgemak aan.
De andere as de mate van disruptie. Het is geen verrassing dat
de reissector op beide zeer hoog scoort. Booking.com en Airbnb
hebben de sector volledig veranderd. Ook de mediasector scoort
hoog. Traditionele mediaorganisaties hebben het moeilijk.
Netflix, YouTube en hun soortgenoten kapen de kijkers weg. We
zien nu ook in Nederland dat de publieke omroep hierop nog
geen echt antwoord heeft; de STER-inkomsten slinken en er is
extra belastinggeld nodig om tijd te kopen om een antwoord te
vinden.

Beeld: Shutterstock

Als lid van de nationale korpsleiding van de
politie leidde ik in de periode van 2015 tot en
met 2018 het strategieproces. We maakten
gebruik van diverse studies en gaven opdrachten
om zicht te krijgen op relevante veranderingen.
Niet verrassend, maar wel confronterend was
dat technologie een van de grote drijvers van
verandering bleek. Zowel voor de aard van
veiligheidsvraagstukken als voor de (on)
mogelijkheden om de politieorganisatie te
ontwikkelen.

Links onderaan in de curve stonden de overheden. Nauwelijks een oriëntatie op ‘de klant’, nauwelijks digitale ‘klantinteractie’ en nog geen disruptieve concurrenten. Dit beeld is zeer
alarmerend. En wel om twee redenen. Ten eerste omdat publieke
organisaties zich langzaam maar zeker dreigen te vervreemden
van het publiek. Ten tweede omdat er een groot risico is dat
talent op enig moment de publieke sector ook niet meer ziet
zitten.
Het is bepaald nog niet te laat om in actie te komen. Er zijn
tal van initiatieven genomen om een inhaalslag te maken en
meer dan ooit is er ambtelijk, bestuurlijk en politiek belangstelling voor het thema digitale transformatie. De eerste kernvraag
is of we op dit moment snel genoeg gaan. Het antwoord spreekt
voor zich. De tweede kernvraag is of we sneller kunnen handelen. Het antwoord op die vraag is niet zo makkelijk. Daar gaan
op dit moment wel heel veel gesprekken over.
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Ik heb afgelopen zomer de keuze gemaakt om voor PBLQ
te werken. Vanuit het besef dat we in de publieke sector grote
verantwoordelijkheden hebben om enerzijds de impact van digitalisering van de samenleving te gidsen en anderzijds om tempo
te helpen maken met gebruik van technologie en innovatie in
het publieke domein. De eerste kennismakingen vanuit deze rol
stemmen me hoopvol. We hebben met z’n allen wel heel veel te
doen en ik vermoed dat we daar een specifiek regime voor moeten ontwikkelen. Een ‘Deltaplan’ misschien?

Henk de Jong, algemeen directeur PBLQ
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Veiligheid voor alles?

28 januari 	Nationale Privacy Conferentie 2019
Nieuwspoort, Den Haag
	www.ecp.nl/agenda/
nationale-privacy-conferentie/

De toegenomen digitalisering van services betekent meer verantwoordelijkheid. Zeker nu
de gemeente steeds meer taken vanuit de Rijksoverheid krijgt toebedeeld. Als hoeders van
onze identiteitsgegevens moeten ook gemeenten zorgen dat alle gegevens in veilige
handen zijn. Hoe pak je dat als gemeente aan?

31 januari
Seminar Smart Data Practices
	Platform Linked Data Nederland
Waternet, Amsterdam
https://bit.ly/2AyKN22

Wij helpen gemeenten bij het inzichtelijk maken van risicoproﬁelen, het identiﬁceren van
essentiële voorwaarden en het beoordelen van uw beveiligingsstrategieën en
beschermingsniveaus. Hierna stemmen wij onze diensten met een Security Operations
Center af op uw speciﬁeke context en ambities.
We helpen u ook te voldoen aan veranderingen ten gevolge van de AVG.

Voor meer informatie over onze diensten,
bezoek onze website:

www.capgemini.nl
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Februari
4 februari	Rondetafel ‘Armchair Auditing’
Nieuwspoort, Den Haag
ibestuur.nl/bijeenkomsten

/

13 februari

Wie wint het gouden api?
Meet-up Kennisplatform API
Geonovum, Amersfoort
https://bit.ly/2RzlvKL

/

Conferentie Nederland Digitaal
Theater Gooiland, Hilversum
www.nederlanddigitaal.nl

/

Maart
18 - 21 maart

/

/
/

Een abonnement op
iBestuur magazine?
ibestuur.nl/service!
iBestuur magazine is ook beschikbaar in pdf
ibestuur.nl/magazine
Ontvang elke week de
iBestuur nieuwsbrief in uw inbox
ibestuur.nl/nieuwsbrief
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iBestuur magazine, januari 2019
iBestuur magazine is een onafhankelijke uitgave van
de Nieuw Domein Uitgever.
Uitgever Peter Lievense
Redactieadres
iBestuur magazine
Jan van Nassaustraat 57
2596 BP, Den Haag
redactie@ibestuur.nl
Hoofdredactie Peter Lievense
Ontwerp en vormgeving Blinkerd
Eindredactie Quita Hendrison
Medewerkers Ruben Boyd, Jet van Eeghen,
Frits de Jong, Mariëlle de Groot, Rineke van Houten,
Brigit Kooijman, Bas Linders, Karina Meerman,
Fred van der Molen, Peter Mom, Peter Olsthoorn,
Cyriel van Rossum, Marieke Vos, Marens Engelhard,
Sander Klous, Peter van Schelven, Sophie in ‘t Veld,
Chris Verhoef, Marie Louise Borsje.
iBestuur.nl Kees Brandenburg, met dank aan
textpattern
Fotografie en illustratie De Beeldredaktie, Jeroen
Bouman, Blinkerd, Dreamstime, Barry Hage, iStock,
Shutterstock, Jeroen van der Wielen
Cover voor Rob van Esch/De Beeldredaktie
Cover achter Rob van Esch/De Beeldredaktie
Druk Vellendrukkerij BDU Barneveld
Advertenties advertenties@ibestuur.nl
Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor
bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken
voelen bij de i-overheid.
Geïnteresseerden die niet tot die doelgroep behoren
betalen 70 euro voor een jaarabonnement van vier
nummers. Abonneren kan via ibestuur.nl/service.
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de
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iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door:
Blueriq, Capgemini, Centric, CGI, IBM, Imagem,
KPN, PinkRoccade Local Government, PBLQ, en
door het Ministerie van Justitie en Veiligheid,
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | MinBZK,
ICTU, VNG Realisatie.
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‘Back to the future’ heb ik in de afgelopen weken gedacht. Zo
spraken we tijdens de VDP-kwartaalbijeenkomst over de kansen die ‘chatbots’ voor de
gemeentelijke dienstverlening bieden. De gebruiker wordt door het proces geleid en
hoeft slechts te klikken; als het ingewikkeld wordt, wordt maatwerk geboden. Een mooi
perspectief, maar hoe maken we dat waar? Dat kunnen we alleen samen. En als we dat
samen doen, zou het ook wel gemakkelijk zijn als we processen en diensten hebben die op
elkaar lijken. Zoiets als het Antwoord-concept van tien jaar terug.
Vandaar: ‘back to the future’: we kunnen de ronkende toekomstvisies uit de jaren ‘00
weer uit de kast halen. Maar eerst moest ‘de basis op orde’. Met de implementatie van het
Nationaal UitvoeringsProgramma (iNUP) hebben we het afgelopen decennium de tocht

HET ENERGIETRANSITIE DASHBOARD
HELPT LOKALE OVERHEDEN HUN
DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

door de woestijn gemaakt. Nu gloort het beloofde land. Dat wat we met de basisregistraties
hebben neergezet blijkt een perfecte basis te zijn voor een Common Ground: met
‘eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik’. Het blijkt ook een perfecte basis te zijn
voor datagestuurd werken en voor regie op eigen gegevens voor inwoners en ondernemers.

Het afgelopen jaar is met fieldlabs en hackathons het fundament
gelegd. In het komende jaar moet er geoogst worden. De uitdagingen zijn groot. Eén
digitale entree voor de overheid. Levensgebeurtenissen perfect getackeld. Omgevingswet

Locatie intelligentie is de katalysator voor de energietransitie voor
zowel nationale als lokale overheden. Real-time visualisatie geeft direct
inzicht in de effecten van de implementatie van groene energie en
energiebesparende maatregelen. Dit flexibele en modulaire dashboard
helpt de lokale overheid met het opstellen van taken en doelstellingen
die nodig zijn om aan deze ambities te voldoen.

toegankelijk en uitvoerbaar. Helder perspectief op de gemeente en de overheid van
de toekomst. Een werkende Common Ground. Een perfecte ondersteunende digitale
basisinfrastructuur. En door dit alles: een fundamenteel betere dienstverlening. Dat zijn de
uitdagingen. Met voorzetting van een gezamenlijke, innovatieve aanpak moeten we in het
komende jaar op alle fronten progressie boeken.

Ik wens allen die in 2019 werken aan een nieuwe overheid, een vruchtbaar
en succesvol jaar. Het wordt een mooi jaar, een interessant jaar, een oogstjaar; het jaar van
de waarheid. Op weg naar een nieuw decennium, waarin we inwoners en ondernemers veel
beter kunnen helpen. Digitaal en persoonlijk. ‘Back to the future’, maar met volle kracht

MEER WETEN?

vooruit!

Ga voor meer informatie over het
Energietransitie Dashboard naar de
pagina van onze partner.

Jan Fraanje
directeur van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)

http://bit.ly/EnergieTransitie
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Saskia Bruines

De opmaat voor toegang tot eigen gegevens voor
17 miljoen Nederlanders

Algoritmes kunnen een gemeentebestuur niet vervangen

De Uber-boete: fair play van de AP?

Algoritmeangst
‘We moeten veel meer uitleggen’
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iBestuur impact uitgelezen?
Draai ‘m om en lees het magazine! Zestig pagina’s bestuur
in informatie(technologie) op het hoogste niveau.
Een interview met minister Arie Slob over zijn kruistocht
tegen de dementerende overheid, ‘zijn’ nieuwe
Archiefwet, de Nederlandse digitale strategie, evidencebased beleid in Rotterdam, de moeizame vriendschap
tussen aanbestedingsregels en cloudapplicaties,
columns en nog veel meer!
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ine voor de

i18
i26i29
Goed opdrachtgeverschap

CIO Jan Flippo heeft van Amsterdam
een normale stad gemaakt
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Voorziening levert betrouwbare ID-informatie
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Nieuw als ziekte

Amsterdamse ICT:
vijf jaar later

i40

Vreemdelingenketen

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Column Chris Verhoef

Volgens een interne notitie uit 2010
kraakten de Amsterdamse computersystemen
in hun voegen: traag, onveilig en in
toenemende mate onbetrouwbaar. In die
zomer
kon de burgerlijke stand tot drie keer
toe
geen rijbewijzen en paspoorten uitgeven.
Maar bovenal liepen de kosten uit de
klauwen. De hoofdstedelijke ICT had
een
waterhoofd, of liever: vele waterhoofden.
Elke dienst en elk stadsdeel bouwde
aan
eigen systemen en programma’s die
bovendien slecht op elkaar aansloten. Door
versnippering en gebrek aan sturing was Amsterdam
naar schatting twee keer zoveel geld
aan ICT
kwijt als Rotterdam: een kleine 9.000
euro
per ambtenaar. Bovendien bleken veel
Bridiensten (basisregistraties en infrastructuur) slecht gedocumenteerd.
Het vernieuwingsprogramma ‘Eén ICT
voor één Amsterdam’ werd in februari
2011
na tal van incidenten in de ijskast gezet.
De
allereerste CIO – Claudia de Andrade
– is dan
al vastgelopen in de Amsterdamse ICT-jungle.
Eind 2011 wordt interim-CIO Gerrit
Oosterhof benoemd, wiens hoofdzorg het
wordt een
stabilisatieplan op te stellen en de
dienst ICT
op de schop te nemen.
De crisis kwam naar buiten onder wethouder Eric Wiebes. De kordate VVD-wethouder
moest enkele maanden na zijn aantreden
constateren dat niet de Noordzuidlijn,
maar
de ICT zijn echte hoofdpijndossier was.
Hij
concludeerde snel dat van de ingeboekte
bezuinigingen niets terecht zou komen.
Er
was eerst zo’n 100 miljoen euro extra
nodig
om de basisinfrastructuur en een aantal
primaire processen op orde te brengen.
Dat kwam hard aan in de gemeenteraad.
SP-woordvoerder Laurens Ivens voelde
zich
zelfs ‘besodemieterd’ door het vorige
college.
Enkele jaren later complimenteert hij
Wiebes.
“Hij heeft het realisme teruggebracht.
De
essentie was voor mij: als we willen
opruimen
moet dat niet alleen over techniek gaan,
maar
vooral ook over de organisatie.”
In september 2011 verschijnt een herstelplan. Doel: van Amsterdam op ICT-terrein
een
‘normale’ stad maken.
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De grootste uitdaging voor de
overheid op het vlak van big data, is
voorkomen dat grote ondernemingen
en technologieën het publieke belang
kapen. “De overheidsrelevantie is heel
erg groot”, zegt de Haagse wethouder
Saskia Bruines. Zij voert het initiatief
aan van de vijf grote steden om
gezamenlijk op te trekken in
de ontwikkeling van het concept
Smart City.
Wethouder Saskia Bruines

‘Ik zie algoritmes
B

egin vorig jaar brachten gemeenten, waterschappen en bedrijven
gezamenlijk de NL Smart City Strategie uit. Een Smart City of Slimme
Stad staat voor een stadse samenleving die op basis van big data beslissingen
neemt over het bestuur en beheer. Data verzameld door digitale technologie
die op elk gewenst moment realtime gegevens leveren. De vijf grootste steden
hebben hun krachten gebundeld om ideeën over de smart city uit te werken
in de praktijk, onder voorzitterschap van Saskia Bruines.

Door Cyriel van Rossum
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

i6

het stadsbestuur
niet vervangen’

“Ik ben in het persoonlijke leven niet zo van de meedenkende koelkasten”, zegt de wethouder. “Een smartphone en een iPad, dat is het wel zo’n
beetje. Ik ben niet dol op gadgets, het internet of things is vooralsnog niet
aan mij besteed. Maar als wethouder wil ik wel goed op de hoogte zijn van wat
er zoal te koop is en van zoveel mogelijk gadgets en toepassingen weten of je
er maatschappelijk profijt uit kunt halen.”
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CBS helpt mee
 at bindt de G5 als het om smart city’s gaat?
W
“Vijf grote steden hebben gezegd: iedereen is bezig met
het concept smart society, laten we elkaar opzoeken en zoveel
mogelijk delen en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen,
want dat helpt de zaak. Samenwerken om te voorkomen dat er
een lappendeken van initiatieven ontstaat. We werken natuurlijk samen met andere Nederlandse gemeenten; via de VNG en
we hebben daartoe afspraken gemaakt met staatssecretaris
Knops.”
S amenwerking is ook een kwestie van taakverdeling.
“Ja, je ambtelijke en bestuurlijke capaciteit is immers
beperkt; die moet efficiënt worden benut. Elk van de grote

De overheid
moet ook op haar
tellen passen
steden heeft zich ontfermd over een thema. Zo concentreert
Rotterdam zich nu op duurzaamheid, Amsterdam op circulaire
economie en wij hebben safety en security centraal staan.”
I s dat ook een stukje city branding voor Den Haag?
“We hebben natuurlijk wel al het een en ander in huis op dit
gebied: Den Haag afficheert zich internationaal niet voor niets
graag als stad van vrede, recht en veiligheid. Maar bewuste
city branding is het niet, dat klinkt te veel als oppoetsen en
windowdressing. Zo’n thema is overigens niet alles bepalend.
Utrecht mag dan ‘healthy urban living’ als focus hebben, een
van de verst gevorderde pilots in Den Haag gaat over ouderenzorg: een project waarin 280 ouderen domotica en andere IToplossingen uitproberen die hen moet helpen zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daar hebben we trouwens

i8

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is nauw
betrokken bij de ambities van Nederlandse steden op
het gebied van datagedreven bestuur en beheer. In
verschillende steden, waaronder Den Haag, zijn zogenaamde urban data centers opgezet. In zo’n center
werken vijf CBS-medewerkers samen met gemeentelijke
onderzoekers aan analyses van gedetailleerde lokale
data. Het doel is beter gebruik van beschikbare data,
omwille van effectiever beleid dat beter past bij wat de
stad nodig heeft. Er zijn al elf van die plaatselijke centers actief en het aantal zal nog verder groeien. Saskia
Bruines: “Ik ben heel blij dat het CBS een plek heeft in
het stadhuis. Nog los van verhoging van de kwaliteit
dankzij hun grote deskundigheid, weten we zeker dat
zij zorgvuldig omgaan met data.”

afgelopen week in Barcelona nog een internationale prijs voor
gekregen.”
 was in Barcelona op het Smart City Expo Congress. Wat
U
heeft u daar opgestoken?
We waren er met een grote gemeenschappelijke delegatie:
bedrijfsleven en overheid. Het was heel druk bij het Nederlandse paviljoen. Met de aanwezigheid en zichtbaarheid van
Nederland op het internationale toneel zit het wel goed. Wat
mij opviel was dat er vooral aandacht is voor de maatschappelijke meerwaarde van technologie en een soort common sense
dat we moeten voorkomen dat de Googles en Facebooks bepalen wat goed is voor de mensen. Dat niet grote ondernemingen
en technologieën het publieke belang kapen. De overheidsrelevantie is heel erg groot als het om de smart society gaat.”
 et primaat van de overheid zogezegd?
H
“Zonder meer. Maar de overheid moet ook op haar eigen
tellen passen. Er zijn afschrikwekkende voorbeelden van
overheden à la Big Brother, zoals China, waar burgers die door
camera’s op te veel misstappen zijn betrapt, worden afgerekend
in de vorm van uitsluiting, verlies van rechten of publiekelijke
naming and shaming. Dit soort zaken boezemt mensen een
gezond wantrouwen ten opzichte van de overheid in.
Of het nu om overheden of bedrijven gaat, wat moeten we doen
om te waarborgen dat de burger zijn recht kan halen? Dat is
een belangrijk vraag. Wetgeving en jurisprudentie op het vlak
van digitale integriteit zijn nog jong en volop in ontwikkeling.
Er wordt heel druk over gecongresseerd. Het is lang niet altijd
duidelijk dat pre-digitale wetgeving vertaald moet worden voor
cyberzaken.
Er gaan stemmen op voor het optuigen van een internationale
ombudsman voor cyberzaken, waar mensen terechtkunnen
die digitaal gepiepeld worden. Zo’n internationale toevlucht
is hard nodig. Ik zou zeggen: van harte welkom, Den Haag wil
graag zo’n nieuwe arbitrage-instantie huisvesten.”

als het gebruik van data. Er schuilen risico’s in wat er allemaal
mogelijk is. Zo moeten we er heel goed voor waken dat we
profilering aan de hand van big data gaan zien als een perfecte
afspiegeling van de werkelijkheid. Er kunnen vooroordelen in
de verzameling en verwerking van data sluipen en die kunnen
ongemerkt doorwerken in de algoritmes die we erop loslaten.
Het mag niet zo zijn dat op grond daarvan bijvoorbeeld een
bepaalde wijk een stempel krijgt. De overheid moet op dit vlak
het goede voorbeeld geven. Ik denk dat er wat dat betreft een
grote stap is gezet met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij lopen er soms tegenaan dat we bepaalde
data niet aan elkaar mogen koppelen, bijvoorbeeld data over
gezondheidszorg, jeugdzorg en schuldhulpverlening. De AVG is
redelijk stringent.”
 e schat aan data die steden verzamelen is mooie buit voor
D
kwaadwillenden. Wat doet Den Haag voor de G5 om diefstal
te voorkomen?
“Wij hebben The Hague Security Delta, een samenwerkingsverband van de gemeente, de Haagse Hogeschool, TU Delft
en diverse bedrijven. Daar wordt technologie ontwikkeld voor
databeveiliging. Een voorbeeld is de smart city sensor risk
monitor die in de openbare ruimte meet en inzichtelijk maakt
welke sensoren wat voor data aan het verzamelen zijn en hoe
kwetsbaar ze zijn voor hacking en datadiefstal.”

 oe open moeten wat u betreft de data zijn die overheid verH
zamelt of laat verzamelen? Is commerciële toepassing ervan
mogelijk?
“Dat is precies de vraag waar we voor staan. Maar publieke
data zijn van de mensen zelf. Het is een terechte vraag. Vergeet
niet dat we met het smart-city-concept in het stadium van een
zoektocht zijn naar uitgangspunten voor zowel het verzamelen
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 et zogenaamde Living Lab Scheveningen is een blikvanger
H
in de Haagse plannen. Wat gebeurt daar?
“Scheveningen is een heel speciaal stukje Den Haag met
heel eigen vraagstukken. Op het gebied van verkeer, parkeren,
crowd management, openbare orde en veiligheid. De openbare
ruimte wordt er in samenwerking met Eneco en Eurofiber zo
ingericht dat er op elk gewenst moment allerlei data verzameld
kunnen worden omwille van een realtime totaalbeeld. Het gaat
dan om palen die niet alleen als lantarenpaal of oplaadpaal dienen, maar behangen zijn met allerhande things die online data
doorsturen: camera’s, thermometers, microfoons, bewegingssensoren, snuffelsensoren en ook chips die informatie kunnen
versturen naar de smartphones van passanten. Overigens alles
vanzelfsprekend binnen de grenzen van de privacywetgeving.
Er hangt nu nog niks, maar de plannen zijn vergevorderd.”
 e passanten weten wat er van hun verzameld wordt? Geen
D
black box society?
“Ze moeten daar wel van op de hoogte worden gesteld. Het
gaat overigens niet alleen maar om het meten van menselijke
bewegingen en gedragingen. Je moet ook denken aan technologie die de straatlantaarns dimt als de volle maan doorbreekt
of autoverkeer reguleert als er ergens te veel luchtverontreiniging wordt gemeten. Technisch is er heel veel mogelijk, maar je
moet je afvragen of je dat allemaal wilt. Je kunt er ongetwijfeld
Chinese praktijken mee opzetten.
De inzet van artificiële intelligentie impliceert niet dat je
zelf niet meer hoeft na te denken. Veel keuzes en beslissingen
hebben ook emoties als basis. Ik kan me niet voorstellen dat je
het bestuur van een stad laat vervangen door een verzameling
algoritmes.”
 eeft u in Barcelona kunnen vaststellen hoe ver Europa is
H
met datagedreven bestuur en beheer?
“Op het gebied van dataverzameling en -analyse hebben de
Europese staten veel kennis in huis, maar de toepassing is nog
voorzichtig; het is vooral nog een kwestie van aftasten en verkennen. Europa onderscheidt zich duidelijk van het technische
geweld uit Azië en het commerciële geweld uit de Verenigde
Staten. Ik wil niet hooghartig of zweverig klinken, maar
Europa manifesteert zich een beetje als het Geweten van de
Wereld. Er worden ethische vragen gesteld die naar mijn vaste
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Overheden zijn
in het verleden
meer dan eens
voortrekkers van
grote technische
revoluties geweest

overtuiging de ontwikkelingen temperen en sturen. Ik zag in
Barcelona veel ondernemende steden, ondernemend in de zin
van op zoek naar mogelijkheden en actief met experimenten. ”
De overheid als investeerder in research en development?
“Ze stimuleren het in ieder geval. Overheden zijn in het
verleden meer dan eens voortrekkers van grote technische
revoluties geweest: spoorwegen, radio, het eerste telefoonnet,
nu overgelaten aan de markt, maar ooit overheidsbedrijvigheid
van het eerste uur. In die categorie moet je dataverzameling en
-analyse misschien ook wel zien.”
Is het tijd voor een nutsinstelling voor dataverzameling?
“Dat zou best eens kunnen. Er dienen zich iedere dag weer
nieuwe vraagstukken aan, we moeten als overheid goed blijven
opletten. Het een illusie om te denken dat we de datatechniek
een stap voor kunnen blijven; op de voet volgen is wel mogelijk
en nodig. Om er grip op de houden.”
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J u r i s P r u d e n t

De
Zes ton geldboete.
Die sanctie heeft
de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP)
onlangs Uber in de maag
gesplitst wegens een
wereldwijd datalek uit
het najaar van 2016.
De feiten logen er niet
om. Persoonsgegevens
van ruim 57 miljoen
klanten en chauffeurs
waren betrokken bij
het cybervoorval dat de
oorzaak was. De data
van zo’n 174.000 Ubergebruikers in ons land
waren bij het incident
betrokken.
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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: speelt de
Autoriteit Persoonsgegevens eerlijk spel met Uber?

-boete:

fair play
van de AP?
A

chtergrond van het spraakmakende datalek was een zwaar benedenmaatse security. Niet ten onrechte heeft de privacywaakhond het
bedrijf met de bestuurlijke boete een tik op de vingers gegeven. Het Amerikaanse moederbedrijf heeft ongeveer een jaar lang getracht het incident
in de doofpot te stoppen. Pas najaar 2017 kwam Uber met informatie naar buiten. De Nederlandse boete valt overigens in het niet bij de schikking van 148
miljoen dollar die het bedrijf met de Amerikaanse autoriteiten heeft weten te
treffen.
Niet alleen in ons land kreeg Uber een geldboete. Ook de ICO, de Engelse
toezichthouder, heeft een boete van £ 385.000 opgelegd. Vergelijk je de
beide boetebesluiten, dan zie je overigens grote verschillen. Daar waar de
Engelse boete werd opgelegd omdat de security van Uber in de ogen van de
ICO de toets der kritiek niet kon doorstaan, heeft de AP haar boete gebaseerd
op schending door Uber van haar meldplichten. Pervers detail van de Engelse

boete is dat bij betaling voor 2 januari 2019 en het afzien
van verdere juridische stappen de ICO een korting gaf van 20
procent.
Het verschil in benadering houdt mede verband met het
feit dat ten tijde van het incident - najaar 2016 - de Engelse
wetgeving nog geen regeling omtrent het melden van datalekken kende. Die is er in dat land pas met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - per 25 mei
2018 - gekomen. In Nederland daarentegen kenden we al sinds
begin 2016 in de inmiddels vervallen Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een meldplicht voor - kort gezegd - ernstige datalekken. De boete voor Uber in ons land is nog geheel
op de Wbp gebaseerd omdat die wet gold toen het incident
plaatsvond. In het boetebesluit van de AP wordt benadrukt dat
de overwegingen voor het besluit ook onder de AVG zouden
opgaan. Daarom is het besluit ook nu nog interessant.
Hard in de wedstrijd
Van de Uber-zaak valt veel te leren. Onmiskenbaar is Uber
fors de fout in gegaan en dat verklaart ontegenzeggelijk waarom de AP tamelijk hard in de wedstrijd zit. Bovendien heeft
de AP voor de toezichthouders in de Europese lidstaten het
voortouw in het onderzoek genomen en dus moest kennelijk
het beste beentje worden voorgezet. De AP is er met gestrekt
been ingegaan.
Bestudering van het boetebesluit heeft bij mij de vraag
opgeroepen of de AP op alle fronten wel eerlijk spel heeft
gespeeld. Fair play? Of bedenkelijk toezicht van de AP? Ik licht
mijn twijfels toe.
Met de introductie van de meldplicht voor datalekken per
begin 2016 zijn er in ons land twee nieuwe spelregels gekomen.
Een ernstig datalek moet bij de AP gemeld worden, maar ook
bij de burgers van wie persoonsgegevens ‘op straat liggen’.
Onder de AVG is dat overigens niet anders. Ook de AVG kent
twee meldplichten bij datalekken, zij het elk met eigen criteria
en spelregels.
Ik meen dat er forse vraagtekens geplaatst kunnen worden
bij het verwijt van de AP aan het adres van Uber dat de taxibemiddelaar heeft nagelaten de betrokken klanten en chauffeurs goed over het datalek te informeren. De AP kan worden
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toegegeven dat het bericht dat de Amerikaanse moedermaatschappij van Uber in november 2017 – dus ongeveer één jaar na
het incident – over het datalek op haar website heeft geplaatst,
niet toereikend was. En ja, Uber was uiteraard veel te laat. Maar
niet minder kwalijk is dat de AP na het bekend worden van het
bestaan van het datalek heeft nagelaten Uber op te dragen de
betrokken klanten en chauffeurs in ons land alsnog te informeren. De AP is wat dit betreft stil op haar handen blijven zitten.
Actieve opstelling
En in dat laatste zit nou net de pijn. De toezichthouder
wist immers dat Uber de betrokken klanten en chauffeurs niet
over het datalek had geïnformeerd, maar met die wetenschap
deed zij vervolgens niets. Dat is merkwaardig en bedenkelijk. Immers de Wbp gaf de AP de bevoegdheid om van Uber te
verlangen dat er alsnog een melding aan de betrokken burgers
wordt gedaan, als zij - de AP - van oordeel was dat het datalek
‘waarschijnlijk nadelige gevolgen’ voor de betrokkenen kon
hebben. Ook onder de AVG is eenzelfde bevoegdheid aan de
toezichthouder gegeven.
De Wbp en AVG hebben die regel weliswaar als een bevoegdheid van de AP geformuleerd en dus niet als een plicht, maar
van een zorgvuldig handelende toezichthouder had in deze
kwestie - zo lijkt mij - mogen worden verwacht dat zij haar
bevoegdheid uit de kast had getrokken. Die bevoegdheid
is niet voor niets aan de AP gegeven en dat levert dus geen
vrijheid-blijheid op. De AP heeft dat echter niet gedaan. Uber
en - niet in de laatste plaats - de betrokken klanten en chauffeurs van Uber hadden van de toezichthouder op dit vlak dus
een actieve opstelling mogen verwachten.
Ik vind het boetebesluit van de AP op dit punt schrijnend.
De AP heeft het langere tijd in haar macht gehad om Uber
te verplichten om de door het datalek getroffen klanten en
chauffeurs alsnog te informeren, maar - om voor mij onbekende reden - heeft zij ervoor gekozen haar mond dicht te houden.
Dan is het onfatsoenlijk en juridisch discutabel om, zoals de
AP vervolgens heeft gedaan, de hoogte van de geldboete mede
te baseren op de schending van de wettelijke meldplicht aan
betrokkenen. Oneerlijk spel. Het is maar dat u weet hoe de AP
de wedstrijd soms speelt.
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Technische transparantie
neemt algoritmeangst niet weg

‘We moeten veel
meer uitleggen’
‘Algoritmes bij de overheid zouden zo transparant mogelijk dienen
te zijn’, schrijft minister van rechtsbescherming Sander Dekker op
8 oktober in een Kamerbrief. Maar is transparantie altijd de beste
optie? Remco Boersma, projectleider Big Data Living Lab bij het
ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) legt uit waarom het ene
algoritme het andere niet is.

Door Ruben Boyd
Beeld Dreamstime
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e brief van Dekker was een toezegging op het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over big data en
bescherming van persoonsgegevens. Naar aanleiding van
datzelfde debat verzocht D66-Kamerlid Kees Verhoeven
eerder dit jaar in een motie de regering om ‘na te streven
dat de werking en de broncode van algoritmen en analysemethoden die een aanmerkelijke impact op burgers hebben
openbaar zijn, inclusief informatie over gebruikte databestanden’. Nu algoritmes steeds meer worden toegepast en
meehelpen met beslissingsprocessen is dat geen vreemd verzoek. Ook bij JenV, een ministerie dat dicht op het leven van
burgers staat, worden algoritmes al jarenlang gebruikt.
Remco Boersma onderzoekt in het Big Data Living Lab
hoe algoritmes succesvol kunnen worden ingezet door zijn
ministerie. “Er wordt vaak enkel gesproken over de risico’s.
Bij trajectcontroles bijvoorbeeld, waar fietsendragers op
auto’s worden geregistreerd als aanhanger waardoor onterecht een boete volgt. Dit soort uitzonderingen krijgen veel
aandacht. Je kunt echter ook stellen: de negen miljoen snelheidsboetes die per jaar worden gegeven, worden door een
algoritme automatisch en bijzonder nauwkeurig uitgevoerd.
Als we dat allemaal handmatig zouden doen, zou de kans op
onterechte boetes een veelvoud zijn van het huidige aantal.
In het verleden lag de foutkans van verkeersboetes rond de
twee, drie procent. Bij de automatische beslissingen rond
aanhangers zijn dat twee- tot driehonderd fouten per jaar.
Kortom, beslissingen overlaten aan mensen resulteert eveneens in fouten. Maar dat lijkt makkelijker te accepteren dan
fouten gemaakt door techniek. Terwijl je door techniek slim
in te zetten tot betere resultaten kunt komen.”
Het bepalen en incasseren van een snelheidsovertreding
mag dan volledig geautomatiseerd zijn, dat geldt uiteraard
niet bij alle algoritmes die JenV gebruikt; dat is afhankelijk
van of er sprake is van aanmerkelijk belang. Dat mensen een
beetje onrustig worden van het idee van volledig geautomatiseerde algoritmes in handen van de overheid, kan Boersma
begrijpen. “Als er geen sprake is van menselijke tussenkomst en er ontstaat een fout, moet je wel nog in staat zijn
om die te corrigeren. Bij veel applicaties is het momenteel
niet mogelijk om de fout historisch te wijzigen: eenmaal
gemaakt kan de registratie niet met terugwerkende kracht
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worden gecorrigeerd. Het risico is dat deze foute registraties mee worden genomen in de data-analyse, met nadelige gevolgen voor de betrokkene. Daar ligt een belangrijk
aandachtspunt.”
Inhoudelijke afweging
Bij JenV wordt daarom sterk onderscheid gemaakt tussen verschillende typen algoritmes en de manier waarop ze
worden ingezet. Eenvoudige beslisbomen voor bijvoorbeeld
het overtreden van verkeersregels zijn direct te herleiden
uit de wettelijke bepalingen en kunnen daardoor gemakkelijk geautomatiseerd worden. Dit soort automatische
besluitvorming wordt volgens Boersma daarom al breed
‘geaccepteerd’. Daarnaast bestaan er rule-based systemen,
die gebruikt worden om bijvoorbeeld een risicotaxatie voor
een verblijfsaanvraag te maken. Op basis van data en vooraf
opgestelde en inzichtelijke regels, wordt een risicotaxatie
meegegeven. Hierin is altijd een medewerker betrokken die
de inhoudelijke afweging maakt. Daarbij is het van belang
dat medewerkers ook tegen een besluit in kunnen gaan.
Boersma: “Een voorbeeld: een collega sprak met een wijkagent die meeliep met een deurwaarder voor een uitzetting
uit een bedrijfspand. Het besluit was gemaakt op basis van
de data in het systeem. De wijkagent kende de persoon en
de context goed, en gaf in deze situatie aan dat twee weken
extra tijd een verstandige keuze zou zijn, waarop gezamenlijk werd besloten nog niet over te gaan tot uitzetting. Als
de reactie zou zijn ‘system says no’, dan zijn we dit soort
flexibiliteit kwijt.”
Tot zover ging het om inzichtelijke regels, maar JenV en
andere overheidsdiensten gebruiken ook algoritmes die om
verscheidene redenen niet transparant zijn. Deze multiple
lineaire en logistische regressies en deep learning-modellen
worden door de overheid voor specifieke taken ingezet om
grote hoeveelheden data om te zetten in inzichten. Wat er
precies in zo’n model gebeurt is niet altijd duidelijk; welke
aannames er worden gemaakt, en hoe of welke data verwerkt
worden bijvoorbeeld. Het wordt zo een stuk lastiger om te
achterhalen welke variabelen de beslissing of het advies
bepalen, waardoor de vrees voor discriminerende algoritmes
ontstaat.
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De zorg voor niet-transparante algoritmes is begrijpelijk
vindt Boersma. Hij benadrukt dat de afweging van belang
ligt bij hoe deze worden ingezet; alleen beschrijvend en
diagnostisch ondersteunend of ook voorspellend en beslissend. “De transparantie van dit soort algoritmes is laag, de
complexiteit juist hoog.” Uitlegbaarheid door technische
transparantie is daarom een lastige zaak, volgens Boersma.
“Enerzijds omdat maar weinigen de technische algoritmes
kunnen doorgronden, anderzijds omdat als deze met gevoelige gegevens werken, die niet gedeeld mogen worden.” Hij
geeft een voorbeeld van een deep learning-model dat door
het Nederlands Forensisch Instituut wordt gebruikt dat
vliegensvlug in de telefoon van een opgepakte crimineel
automatisch verdachte voorwerpen op foto’s herkent en
categoriseert. “Dit helpt de rechercheur om sneller zijn werk
doen. Het technisch openbaar maken van dit soort algoritmes geeft niet het gevraagde inzicht. Uitleggen hoe zulke
modellen werken, wat ze wel en niet kunnen en mogen doen
en hoe ze worden ingezet en met welk doel geeft dan meer
inzicht.”
Niet overhaast
Een vorm van ondersteunend gebruik zijn de deep
learning-modellen voor het classificeren van röntgenfoto’s
zoals een arts die tegenwoordig gebruikt. Volgens Boersma
gaat door juist gebruik van algoritmes, samen met de inzet
van de specialist, de accuratesse omhoog. Dat levert voor
professionals tijdswinst en meer kwaliteit op. Uitlegbaarheid
van een niet-transparant algoritme kan in sommige gevallen
dus meer inzicht geven dan enkel de broncode op zichzelf.
Maar wat als dit soort modellen steeds slimmer worden, de
diagnostische en ondersteunende fase overslaan en direct
aan het beslissen gaan? Precies daar ligt volgens Boersma
deels de algoritmeangst. “Automatische beeldherkenning
kan bijvoorbeeld ook ingezet worden om realtime via CCTV
‘verdachte mensen’ te identificeren om daar vervolgens
direct agenten op af te sturen. Dat moet niet gebeuren. We
moeten ervoor waken dat we overhaast nieuwe systemen
implementeren wanneer ze vergaande impact hebben. We
moeten de implementatie van algoritmes als een natuurlijk
leerproces benaderen, met controle van verschillende partijen. Op basis van de foutmarges van het algoritme kunnen
we dan bepalen wat acceptabel is en wat niet.”
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Vooralsnog blijft de mogelijkheid van niet-transparante
algoritmes die discrimineren bestaan. “Daarom moeten
we ervoor zorgen dat de datakwaliteit zo hoog en eerlijk
mogelijk is”, stelt Boersma. “Data uit het verleden kunnen
bevooroordeeld zijn en daardoor zelfversterkend werken. De
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit constateerde dat
bepaalde restaurants vaker werden gecontroleerd, waardoor
er ook vaker overtredingen werden geconstateerd. In een
proef lieten ze het aan een algoritme over om te bepalen
waar inspectie moest plaatsvinden. Zo kwamen ze erachter
dat naast de risicogroep ook controlegroepen en random
steekproeven noodzakelijk zijn om de bias in een systeem te
voorkomen.”

Nieuw als ziekte
D

e overheid grijpt vaak naar
nieuw. Nieuwe methoden, technieken, tools, programmeertalen, gadgets,
enzovoort. Het moet modern, van deze
tijd, realtime, online, via de app, digitale
transformatie, AI. Dat is een ziekte, en het
heet: neomanie. Prachtig omschreven door
Rolf Dolbelli in ‘De kunst van het verstandige doen’. Hij vat onder andere filosoof
Nassim Nicholas Taleb samen door te stellen dat nieuwe technologieën net diersoorten zijn. Wat snel komt, gaat ook snel, maar
technologie die al 50 jaar bestaat, zal nog
wel 50 jaar bestaan.

Transparantie
is geen doel op
zichzelf, maar een
middel
Dat transparantie hoog op de agenda staat bij JenV is
duidelijk. Maar volledige technische transparantie is volgens
Boersma niet altijd mogelijk en neemt de algoritmeangst
vaak ook niet weg. Dat geluid klinkt ook uit Dekkers reactie,
waarin hij stelt dat ‘het van belang is te beseffen dat transparantie geen doel op zichzelf is, maar een middel’. Transparantie dus waar het kan en waar het zou kunnen bijdragen
aan het vertrouwen in het juist gebruiken van algoritmes
door de overheid. Maar vooral de uitlegbaarheid, de inzet
van een algoritme en de mogelijkheden om zich tegen een
foutieve uitkomst van het algoritme te verweren en die te
laten corrigeren, dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Bij neomanie telt echter alleen dat het
nieuw is. Nieuw is dus geen verstandige
raadgever, maar veelal wel zwaarwegend in
de rechtvaardiging van een compleet nieuw
IT-landschap. Grootschalige nieuwbouw
is - naast een slecht idee - sowieso extreem
risicovol. Het oude, dat zich decennialang
bewezen heeft, wordt onderschat en het
nieuwe zonder enig trackrecord overschat.

Chris Verhoef
Hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam

Bij beheerst vernieuwen is nieuwbouw
werkelijk de allerlaatste optie om te overwegen. Eerst moet je alle andere alternatieven te baat nemen. Niet door ze door ingehuurde adviesbureaus keurig af te laten
schieten, maar door ze uit te voeren! Nu
gebeurt het standaard omgekeerd: na de
soms meermaals falende nieuwbouwoptie
wordt als verliezersoptie alsnog de ‘oude
zooi’ opgeknapt. Helemaal fout, niet alleen
de volgorde maar ook de gedachte.
Bij beheerst vernieuwen zijn er tal van
mogelijkheden om chirurgisch in te grijpen
in een IT-landschap om tegen relatief lage
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kosten en risico’s grote stappen voorwaarts
te maken. Neem de SVB. Volgens bovenstaand recept is eerst de optie nieuwbouw
uitentreuren verkend, met grote schade
tot gevolg. Daarna is men overgegaan tot
beheerst vernieuwen waarbij tegen een
fractie van de falende nieuwbouwkosten
een systeem is uitgefaseerd dat is opgegaan in een reeds bestaand systeem.
Of neem het UWV, in het verleden waren
er zes grote uitkeringssystemen waarvan
er elk jaar een werd uitgefaseerd door de
overblijver elke keer aan te passen. Jammer dat ze daarna alsnog met de nieuwe
polisadministratie de bietenbrug op zijn
gegaan.
We weten dus blijkbaar best hoe
beheerst vernieuwen moet, alleen zit
neomanie danig in de weg. Strategische
adviesbureaus leveren daar overigens
dankbaar input voor met hype cycles en
andere eufemismen voor neomanie! Menig
bestuurder maakt zich zorgen hoe AI in te
zetten om maar eens wat te noemen. Want,
ja, Facebook, Netflix, en het Spotify-model,
u weet wel!?!
Gelukkig is er tegenwoordig het BIT om
nieuw om het nieuw te herkennen, alleen
jammer dat dat nodig is. Leer liever om
neomanie zelf te spotten. Strategie is vooral ‘nee zeggen’ tegen nieuwlichterij. Dat
heeft u vast nog niet van uw favoriete
adviesbureaus gehoord. Strategie is juist ‘ja
zeggen’ op evolutionair en beheerst aanpassen van het IT-landschap aan veranderende behoeftes. En als vuistregel zijn die
nooit zo radicaal dat ze een compleet nieuw
IT-landschap vergen.
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Er valt nog veel te verbeteren
bij de aanbesteding
of uitvoering van ICTprojecten bij de overheid.
Terugkerende bottleneck: het
opdrachtgeverschap is niet
goed (genoeg) ingevuld.
Bestuurlijke realiteit en
complexiteit zijn hier vaak
debet aan. Maar geen excuus.
Robert Jansen-de Witte en
Jan Gudde, respectievelijk
opdrachtnemer en opdrachtgever
van het Programma Aanbesteding
ICT-werkomgeving Rijk
(IWR) over goed
opdrachtgeverschap.

Het begin van
een succesvol
programma
B

ij de rijksoverheid zien we een toenemende professionalisering van het projectmanagement in shared
service organisaties. Denk aan pools als ABD-interim, I-Interim
Rijk en UBR- interim. Tegelijkertijd staat professionalisering
van goed opdrachtgeverschap nog in de kinderschoenen. Terwijl je je af kunt vragen of je het projectmanagement (waaronder het aanbestedings- en contracteringsproces) niet aan
de markt zou kunnen overlaten, terwijl de regiefunctie (het
opdrachtgeverschap) juist tot onze kerntaken behoort. Slecht
opdrachtgeverschap is immers een terugkerende oorzaak van
problemen bij projecten.
Enkele voorbeelden:
• Onduidelijkheid over wie de opdrachtgever is.
• Hiërarchische verhouding verstoort de gelijkwaardige
relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
• De opdracht is niet helder geformuleerd en toegelicht.
• De opdrachtnemer begint terwijl probleem, doel en
criteria onduidelijk zijn.
• Afspraken worden niet vastgelegd in een programmaof projectcontract.
• Verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer is niet scherp,
de governance is niet of onduidelijk beschreven.
• Opdrachtgever en opdrachtnemer spreken elkaar alleen
bij de start en aan het einde van het traject, opdrachten
wordt te vaak ‘over de schutting gegooid’.

Door Robert Jansen en Jan Gudde
Beeld Shutterstock
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• Er zijn geen afspraken gemaakt wanneer het traject
succesvol is afgerond.
Er valt dus nog veel te verbeteren. Met stip op nummer 1
staat dat veel (beleids)ambtenaren onvoldoende in staat zijn
om zakelijk hun opdrachtgeversrol uit te voeren en er onvoldoende mensen in de organisatie zijn die over de benodigde
competenties beschikken. Verder blijkt dat opdrachtgeverschap vaak een ondergeschoven kindje is waar weinig eer aan
te behalen is. Men krijgt er te weinig tijd en waardering voor.
En de bijdrage vanuit de top van de organisatie is niet overal
in balans. Bij ICT-opdrachten zoals het Programma IWR, is
er veelal een groot kennisverschil tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Aansturing vergt dan extra aandacht. Maar
feitelijke geldt dat bij elke opdracht, groot en klein.
Bij de overheid is de relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer vaak niet professioneel georganiseerd. Goed
opdrachtgeverschap vereist dat de opdrachtgever zich bewust
is van de verantwoordelijkheden en keuzemogelijkheden,
weet wat hij wil en waarom, en een kritische houding heeft ten
opzichte van de producten en diensten van de opdrachtnemer.
De opdrachtgever wil een doel bereiken, de opdrachtnemer wil
een product leveren.
Mede op basis van de inkoopconcepten van Rijkswaterstaat
en hoe zij omgaan met leveranciers zijn door PBLQ 21 principes
ontwikkeld van goed opdrachtgeverschap (zie het artikel op
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iBestuur.nl ‘Cruciaal voor goed opdrachtgeverschap: nadenken
en tegenspreken). De principes passen allemaal in een van de
vier onderstaande categorieën.
1. Samenwerking, communicatie, organisatie en vertrouwen
Alles begint bij samenwerking, communicatie en organisatie; ook de problemen. Ten principale hebben opdrachtgever en opdrachtnemer een gelijkwaardige relatie. Ieder met
eigen taken en niet-overdraagbare verantwoordelijkheden.
Een gelijkwaardige relatie betekent transparante communicatie: regelmatig contact en uitgesproken duidelijkheid. Dit
moet goed beschreven worden in de governance, het projectof programmaplan. De projectcommunicatie moet worden
opgezet naast en in samenhang met alle bestaande communicatiekanalen. De basis om dit goed te doen is vertrouwen
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en ook dat vraagt een
investering.
2. Opdrachtverstrekking, inkoopproces, planmatig werken en
acceptatiecriteria
Goed opdrachtgeverschap maakt snel duidelijk welke
doelen en resultaten er bereikt moeten worden, zet duidelijk
uiteen wat er verwacht wordt en accepteert alles wat er bij het
project of programma komt kijken, ook als dat minder positief
is. Maar accepteer zeker niet alle resultaten en neem ook de
verantwoordelijkheid voor minder leuke beslissingen. Goed
opdrachtgeverschap voert regie op samenwerking en schept
duidelijkheid. Belangrijk is ook de scope van het programma
te bewaken. Scopebewaking is een wisselwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer, zij zullen elkaar scherp moeten houden.
3. Capaciteit, deskundigheid en kwaliteit
De allereerste en meteen allerbelangrijkste (strategische)
beslissing bij een aanbesteding is: wat gaan we eigenlijk aanbesteden? De vraag die daar direct op volgt is: welke kwaliteiten heeft een goede opdrachtgever hier eigenlijk nodig? Niet
alleen van de opdrachtgever zelf, maar ook de kwaliteiten die
nodig zijn bij de (inkoop-)organisatie die de opdrachtnemer
terzijde staat.
4. Kwaliteitsmanagement, risicobeheersing en audits
Opdrachtgevers laten vaak na de juiste vragen te stellen,
en het opdrachtgeverschap wordt vaak naar een te laag niveau
gedelegeerd waardoor er een gebrek aan overzicht en zeggenschap is. Dit wordt vaak nog versterkt door een slecht projectgovernance en onduidelijke doelen. Onduidelijke doelen kun je
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niet SMART maken en ook niet meten, kwaliteitsmanagement
is dan bij voorbaat kansloos. Onderdelen van kwaliteitsmanagement zijn onder meer ‘peer review’ en ‘counterveiling
power’. Bij de opdrachtgever zal een goede controlfunctie ingericht moeten worden. Voor ICT-projecten vervult de I-controller
of de CIO die rol. Bij inkooptrajecten kan een Tenderboard, een
instrument om de inkoop te professionaliseren, nuttig zijn.
Programma Aanbesteding ICT-werkomgeving Rijk
Het programma aanbesteding IWR betreft de strategieontwikkeling, uitvoering en overdracht van een tiental Rijksbrede
aanbestedingen van componenten van de ICT werkomgeving
Rijk, onder de nieuwe aanbestedingswet in een zeer gespannen
competitieve en innovatieve markt. Deze markt kenmerkt zich
door het voeren van veel en langdurige juridische procedures.
De contractwaarde over de looptijd bedraagt tussen de 700
miljoen en de 1 miljard euro. Naast de aanbesteding had het
programma het doel de kwaliteit van het aanbestedingenproces te verbeteren, de kennis te borgen en over te dragen aan de
staande organisatie.
 oe doet IWR het op de vier geïntroduceerde
H
categorieën?
1. Samenwerking, communicatie, organisatie en vertrouwen
Met in het achterhoofd de adviezen van de commissie Elias
en de vele juridische procedures rond (ICT-) aanbestedingen
heeft het programma IWR geïnvesteerd in het opzetten van een
zeer solide governance, communicatie en de rolduidelijkheid
met de opdrachtgever.
Nadeel is het gevaar door te slaan in de procedures en
afspraken. Structuur en procedures blijven een middel en geen
doel. Bespreek de structuur met het team, en herijk of herbevestig zo nodig.
Ten slotte: werk aan de relatie en het vertrouwen tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer want er komt een moment
dat je daar op moet kunnen varen. Immers, in grote projecten kan niet alles goed gaan. Een vertrouwensrelatie tussen
partijen is dan essentieel. Datzelfde geldt ook voor de relatie
tussen het Rijk en de markt.
2. Opdrachtverstrekking, inkoopproces, planmatig werken en
acceptatiecriteria
Het programma IWR kende een adequaat budget. Maar door
het ‘polderen’ met vele partijen bij zo’n grote interdepartementale ICT-aanbesteding was het lastig om de behoefte scherp
te stellen. Het hielp om de markt hierin te consulteren en de
haalbaarheid te toetsen. De opdrachtgever speelde hierbij
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ook een rol door deelnemers en de markt de kaders te bieden
waarbinnen de aanbesteding moest plaatsvinden. Opleveren
van contracten en kennis kon pas wanneer aan de afgesproken
acceptatiecriteria was voldaan.
3. Capaciteit, deskundigheid en kwaliteit
De keuze voor de CIO van BZK als opdrachtgever voor het
programma aanbesteding IWR is een logische keuze als je
het bekijkt vanuit de criteria van goed opdrachtgeverschap.
Immers vanuit een managementpositie in de beleidskolom zijn
de sturingskwaliteiten in principe geborgd en ook de inhoudelijke expertise op de inhoud van de ICT van de werkomgeving,
het ‘wat’ zit in de CIO-functie ingebed. Het ‘hoe’ (het aanbesteden) kan overgelaten worden aan de programmaorganisatie.
Een belangrijke doelstelling van het programma was om
de opgedane kennis te borgen, om zo de overheid in staat te
stellen meer zelf met ambtelijk personeel de aanbestedingen te
doen. Kennisborging is vastgelegd in onder meer de templates,
de procedures, de programma- en projectopzet, de governance,
de Tenderboard, de aanbestedingsdossiers, maar vooral in de
kennis en ervaring van de vele betrokken collega’s in alle gremia van de governance.
4. Kwaliteitsmanagement, risicobeheersing en audits
Bij complexe aanbestedingen zoals die van het programma
IWR, is het managen van kwaliteit én tijd uitermate belangrijk. De belangen voor zowel de overheid als de markt, zijn
zo groot dat als je de kwaliteit niet goed borgt, je daar achteraf voor moet boeten. Het programma IWR had voldoende
omvang en doorlooptijd om een kwaliteitsplan op te stellen
en met een totale ‘spend’ van tussen 700 miljoen en 1 miljard
euro, ook de noodzaak om dit serieus aan te pakken. Vanuit
het uitgangspunt van zorgvuldigheid en transparantie hebben
opdrachtgever en opdrachtnemer in samenspraak gewerkt aan
het kwaliteitsmanagement, de risicobeheersing en het laten
uitvoeren van audits. Auditing en externe kwaliteitsbewaking
zijn uitgevoerd door de speciaal opgerichte onafhankelijke
Tenderboard Rijk, de landsadvocaat en de Audit Dienst Rijk
(ADR). De Tenderboard Rijk is inmiddels toegevoegd aan de
vaste aanbestedingsinfrastuctuur van UBR/HIS. Ten slotte is
het gehele aanbestedingsproces geëvalueerd door onderzoek
onder alle betrokken marktpartijen die betrokken.

De volledige versie van dit artikel leest u op iBestuur.nl
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Tips voor goed
opdrachtgeverschap
• Creëer overzicht en inzicht in best practices: hoe doet
men het elders?
• Stel jezelf vragen en wissel eens een weekje van rol tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
• Match opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar op
basis van gelijkwaardigheid.
• Ontwerp een Peer review of Gatewayreview voor
opdrachtgeverschap en voor de opdrachtgeveropdrachtnemer relatie.
• Werk een visie op opdrachtgeverschap verder uit en
organiseer de professionalisering hiervan Rijksbreed.
• Investeer nog meer in een interdepartementaal- netwerk, - samenwerkingsstructuur of werkverbanden en
waardeer dit vanuit het topniveau.
• Breng ordening in de issues, laat de verschillen zien en
maak voorstellen voor het ontwerpen van een lijn waar
het kan.
• Herijk de relatie met belangrijke leveranciers van
inkoop naar een “strategisch partnerschap” voor wat
betreft bedrijfskritische diensten met grote onderlinge
afhankelijkheden, dit vergt een cultuurverandering.
• Inverteer in de relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, er komt een moment in een project of
programma dat dit nodig is en zich terugbetaalt.
• Raak (emotioneel) betrokken, steek je nek uit en accepteer dat het veel tijd kost en niet alles leuk is. Kortom
geef jezelf aan de opdracht.
• Maak van de aanbestedingen en het uitnutten van de
contracten een continu proces met een structurele aandacht van- en financiering door -de opdrachtgever.

Robert Jansen is Interimdirecteur bij UBR-Interim en werkzaam
bij verandertrajecten binnen de Rijksdienst. Ten tijde van dit artikel was hij programmamanager aanbesteding ICT werkomgeving
Rijk (IWR). Momenteel is hij kwartiermaker bij de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dient Justitiële Inrichtingen (DJI)
Jan Gudde is Chief Information Officer van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is tevens rijksbreed verantwoordelijke voor de inkoopcategorie ICT werkomgeving Rijk. In die hoedanigheid was hij opdrachtgever voor de
aanbestedingen IWR.
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iParticipatie: snelheid,

zorgvuldigheid

S

troomopwaarts MVS heeft eind vorig jaar de nodige
erkenning gekregen: het participatiebedrijf behaalde de
hoogste score op Prestatieladder Socialer Ondernemer (PSO) en
directeur Desirée Curfs werd genomineerd voor Overheidsmanager van het Jaar 2018. De werkwijze van de organisatie valt
kennelijk op. “Wij helpen inwoners van drie gemeenten die niet
in hun levensonderhoud kunnen voorzien”, vertelt Curfs. “We
kijken eerst of we ze aan betaald werk kunnen helpen, is dat niet
het geval, dan ondersteunen wij ze met inkomen en zorg. We
gaan uit van de kracht van onze klanten. Daarom is het belangrijk dat zij zo veel mogelijk zelf de regie houden gedurende het
hele traject.”
De keuze voor iParticipatie past in de visie van Stroomopwaarts MVS. Na een pilot van een halfjaar is de organisatie nu
live met deze applicatie. Inwoners kunnen hiermee digitaal
inkomensondersteuning aanvragen. Er verandert veel in de
manier waarop een burger een aanvraag gaat doen. Een customer journey – een reis waarmee je de klantbeleving optimaal in
kaart brengt - gaf Curfs snel meer inzicht in de voordelen. Als
organisatie doorleef je hierbij alle stappen die de klant zet, van
het eerste tot het laatste contactmoment.
Curfs: “Een aanvraag indienen via de iParticipatie-applicatie
gaat sneller; klanten hoeven niet naar ons toe te komen, te
wachten op hun beurt om vervolgens – in veel gevallen – te vernemen dat hun aanvraag niet compleet is. Een ander voordeel
van de applicatie is namelijk dat het de aanvrager dwingt tot
volledigheid. Pas als alle stappen zijn doorlopen en alle benodigde documenten zijn geüpload, kan de aanvraag worden verzonden. Dit scheelt niet alleen ergernis, maar het zorgt er ook
voor dat een aanvraag sneller beoordeeld kan worden. En dat is
gunstig voor zowel de burger als de medewerker. Als mensen bij
ons een aanvraag indienen, zitten ze in een lastige situatie. Het
is belangrijk dat ze snel weten waar ze aan toe zijn. Iedere dag
in onzekerheid is er een te veel. Wat ook een niet te onderschat-
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Bij Stroomopwaarts MVS – het gebundelde
participatiebedrijf van de gemeenten Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam – denken ze áltijd
vanuit hun klanten; kwetsbare inwoners die
een beroep doen op inkomensondersteuning.
De organisatie implementeerde onlangs
iParticipatie, een keuze die óók werd gemaakt
vanuit het belang van de klant. Directeur
Desirée Curfs: “Het versnelt de aanvraag- en
beoordelingsprocedure en dat is cruciaal voor
onze doelgroep.”

ten voordeel is voor de klant: de applicatie geeft inzicht in het
proces. Als aanvrager weet je wat er in jouw digitale dossier
zit en waar in het traject de aanvraag zich bevindt. Daarmee
heb je als aanvrager grip op de zaak en heb je niet het gevoel
‘overgeleverd’ te zijn aan de zorgvuldigheid of willekeur van een
ambtenaar.”
Risicogroep in beeld
Het indienen van een aanvraag is met iParticipatie een
stuk eenvoudiger en daarmee ook laagdrempeliger geworden.
Stroomopwaarts MVS voorziet dan ook een toename in het aantal aanvragen, maar ziet dat juist als een positieve ontwikkeling.
Curfs: “Hoe gemakkelijker iets gaat, hoe meer mensen een
aanvraag zullen indienen. Er zal zeker een bepaald percentage
zijn dat het ‘gewoon gaat proberen’. Zo krijgen we meteen een
risicogroep in beeld. We gaan ervan uit dat als je bij ons een
verzoek indient, er links- of rechtsom problemen zijn; schulden
bijvoorbeeld, of het niet kunnen rondkomen door hoge zorgkosten. Als deze mensen wel inkomen hebben, zullen ze bij ons een
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afwijzing krijgen, maar wij kunnen ze wel doorverwijzen naar
andere hulpinstanties. Hiermee voorkomen we dat ze afglijden
en uiteindelijk toch bij ons terechtkomen.”
De implementatie van iParticipatie betekent voor Stroomopwaarts MVS de definitieve overstap van papier naar digitaal. Een
ingrijpende verandering, juist voor een organisatie die met de
kwetsbaren in de samenleving werkt. “Klanten hebben uiteraard
nog steeds de mogelijkheid om samen met een medewerker de
digitale aanvraag bij ons op kantoor in de vullen. Dat is hard
nodig, niet iedereen heeft thuis toegang tot internet en onder
onze klanten bevinden zich ook laaggeletterde en minder-digivaardige mensen.”
Maar ook wie de aanvraag prima zelf kan invullen, komt uiteindelijk ‘op bezoek’ bij Curfs en haar collega’s. “Iedereen die de
aanvraag heeft ingediend wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Daarna volgt pas de definitieve beoordeling. Ons werk wordt
dus geen computerwerk. Integendeel! Door iParticipatie is er
zelfs meer persoonlijk contact mogelijk tussen medewerkers en
klanten. De administratie is immers op orde, zo blijft er meer
tijd over voor echte gesprekken; een luisterend oor bieden aan
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mensen die in moeilijkheden zitten en hulp inschakelen waar
nodig.”
Taalgebruik aangepast
Stroomopwaarts MVS maakt deel uit van de zogenoemde
koplopers: organisaties die door PinkRoccade Samenlevingszaken zijn gevraagd om iParticipatie van begin af aan mee te
ontwikkelen. In de ontwikkel- en pilotfase kunnen deze organisaties feedback geven, waarmee de software geoptimaliseerd
kan worden. Voor Curfs een buitenkans. “Als je als organisatie je
klant centraal zet, pak je deze mogelijkheid met beide handen
aan. We hebben bijvoorbeeld kunnen bijsturen op taalgebruik,
maar ook aangegeven dat bepaalde begrippen voor onze klanten
meer uitleg behoeven. Een begrip als ‘vermogen’ bijvoorbeeld.
Wat valt daar precies onder? Nu kunnen klanten klikken op een
informatiekader waar staat beschreven dat ook je auto, huis
en spaargeld daaronder vallen. Dat vind ik het mooie aan dit
traject: de samenwerking tussen gebruiker en ontwikkelaar is
intensief. Het is een mooi voorbeeld van hoe de overheid en het
bedrijfsleven gezamenlijk investeren om het leven van ambtenaren en burgers te vergemakkelijken en te verbeteren.”
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I M A G E M
Koploper NL

Energietransitie-dashboard

Van grijs
naar groen
De overheid heeft een ambitieuze
energietransitie voor ogen: Nederland
moet van grijs naar groen. Een enorme
uitdaging, zeker voor lokale overheden.
Locatie-intelligente technologie biedt hulp
bij de overgang naar een milieuvriendelijke
toekomst.

D

e overheid werkt via lokale overheden nauw samen
met burgers om microprojecten te lanceren, en hiermee een duurzame toekomst te verzekeren. Maar hoe zit het
met macroprojecten die van invloed zijn op klimaatverandering op nationaal niveau? Nederland is afhankelijk van fossiele
brandstoffen om de industrie, bedrijven en huizen van stroom
en warmte te voorzien. Nog slechts 6,6 procent (bron: dutchnews.nl) van de totale energieconsumptie komt uit duurzame
energiebronnen. Verontrustende statistieken, vooral omdat
de overheid tegen 2050 de koolstofdioxide-uitstoot (CO2)
naar nul wil brengen. Er moet een transitie plaatsvinden van
traditionele energie naar groene energie. Des te urgenter
nu de gaswinning in het noorden aan banden is gelegd. Een
enorme opgave, omdat de vraag naar energie blijft stijgen.
Met elk huishouden en bedrijfspand dat in de winter volledig
verwarmd is, stijgt de energiebehoefte exponentieel. In 2050
moet het verbruik tot de helft zijn verminderd door de efficiëntie van energieverbruik te verhogen.

Beeld: iStock

Dit speelveld kent vele uitdagingen, van financieel tot
ruimtelijk tot technisch. Om de energietransitie tot een succes te maken delegeert de nationale overheid dit grotendeels
naar lokale overheden. Een goed voorbeeld van de ambitie van
lokale overheden is de gemeente Amsterdam. De stad streeft
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naar een emissiereductie tot 40 procent in 2025 ten opzichte
van 1990. Ze vernieuwen bestaande gebouwen, voorzien nieuwe
gebouwen van energie-efficiënte oplossingen en gaan over op
elektrisch vervoer.
Het ‘waar’
Maar overheidsinstanties worstelen met het vormgeven en
implementeren van de energietransitie en het bewaken van
de veranderingen. Hierbij mogen ze het doel en de budgetten
niet uit het oog verliezen. De omvang en impact van transities
zijn groot en moeilijk te meten. Daarom is het van belang om
de uitvoering van het beleid en de effecten daarvan op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau effectief te monitoren. De overheid moet weten waar duurzame energiebronnen
zich bevinden, waar ze het beste extra kunnen plaatsen, waar
huidige infrastructuur ligt, wat aan vervanging toe is en waar de
meeste energie gebruikt wordt door bedrijven en industrieën.
Daarbij is kennis nodig over het ‘waar’, omdat alles afhankelijk
is van locatie of het nu gaat om plannen, initiëren, vervangen of
sluiten van energiecentrales.
Locatie-intelligentie is de katalysator voor energietransitie,
zowel voor nationale als voor lokale overheden. NedGraphics,
dienstverlener in geo-informatietechnologie, werkt samen met
IMAGEM om de overheid en haar burgers te helpen bij het visualiseren van de beleidsimplementatie met behulp het Energie
Transitie Dashboard. Hennie Genee, Manager Development bij
NedGraphics: “Het Energie Transitie Dashboard is een dynamisch
dashboard dat wordt gebruikt door overheden bij het ontwikkelen van een visie voor het implementeren van een effectieve
energietransitie op lokaal niveau.”
Dit dashboard maakt realtime visualisatie mogelijk. De effecten van de implementatie van groene energie en besparingen
worden meteen inzichtelijk. Dit flexibele en modulaire dashboard helpt bij het opstellen van taken en mijlpalen die nodig
zijn om aan de ambities te voldoen.
Eén bron
Jasper Arends, Accountmanager domein Ruimte en Omgeving bij NedGraphics leidt dit initiatief, in nauwe samenwerking
met IMAGEM en de Antea Group. Hij stelt dat het dashboard
voorspellende analyse mogelijk maakt door locatie-intelligentie
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Tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering
in Parijs (2015) werd de ‘Mission Innovation’ aangekondigd. Deze missie heeft als doel een schone energietoekomst te bieden om wereldwijde klimaatverandering
aan te pakken en groene energie betaalbaar te houden. De Europese Unie heeft samen met drieëntwintig
landen toegezegd te investeren in energie-innovatie
en in de transitie in de komende vijf jaar. Nederland is
een van de koplopers binnen de Europese Unie waar het
gaat om innovatie (bron: mission-innovation.net).

te combineren met diverse open-databronnen. Zo wordt inzichtelijk wat de optimale locatie is om duurzame energiebronnen
te plaatsen. Arends: “Het Energie Transitie Dashboard stelt de
gemeente in staat om eenvoudig zelf met het dashboard te werken en zo direct op de hoogte te zijn van ruimtelijke beperkingen en op basis daarvan duurzame oplossingen te ontwikkelen.”
Het Energie Transitie Dashboard is gebaseerd op Smart
M.App® technologie. Niels van de Graaf, Marktmanager overheid bij IMAGEM, is ervan overtuigd dat het een unieke oplossing is. Het combineert diverse datasets zoals energie en
publieke data, zelfgecreëerde informatie en de feedback van
burgers met locatie-informatie in visualisatie software en
een participatie-applicatie. “Stakeholders, beleidsmakers en
medewerkers kunnen vanuit eenzelfde bron gebruikmaken van
een gebruikersvriendelijk dashboard voor de visualisatie van
beleidskeuzes.”
Door interactieve kaarten van lokale gebieden te integreren
met realtime gegevens worden er meerdere scenario’s ontwikkeld die helpen bij de planning en implementatie van duurzame
energiebronnen. In samenwerking met de experts van Antea
Group helpt NedGraphics lokale overheden het Dashboard aan
te passen aan hun specifieke behoeften. Zo hebben zij onlangs
samen met netwerkbeheerders, ondernemers en gemeenteraadsleden van de gemeente Noord-Beveland, in een workshop
de mogelijkheden onderzocht om groene energie te produceren.
Yashita Arora, marketing director bij IMAGEM, yashita.arora@
imagem.nl
Ga voor meer informatie over de Energie Transitie Monitor naar de
pagina van onze partner NedGraphics https://www.cadac.com/
nedgraphics/themas/energie-transitie-dashboard/
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Jan Flippo,
CIO en directeur hoofdstedelijke ICT

Amsterdamse ICT: vijf
In de zomer van 2010
kon de hoofdstedelijke
burgerlijke stand
tot drie keer toe
geen rijbewijzen en
paspoorten uitgeven.
Daarbij liepen de ICTuitgaven gierend uit
de hand. Jan Flippo
nam per 1 juli 2012
de opdracht aan om
van Amsterdam althans op ICT-terrein
- een ‘normale stad’ te
maken. Wat is daarvan
terechtgekomen?

Door Fred van der Molen
Beeld iBestuur/Beeldredaktie
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“

ijn grootste prestatie is wellicht dat ik Amsterdam ondertussen uit
de pers heb gehouden”, lacht Jan Flippo. ‘Ondertussen’ is vijf jaar
later. iBestuur sprak hem eind 2013. Flippo was toen ruim een jaar in dienst
als CIO en ICT-directeur van Amsterdam, de baan die ingewijden destijds hun
ergste vijand nog niet toewensten. De grote vraag destijds: hoe dacht hij het
hoofdstedelijke ICT-monster onder controle te krijgen?
Flippo’s eerste prioriteit was het stabiliseren van de bestaande situatie:
dus geen verdere toename van storingen, ziekteverzuim en klachten. Bovendien moest hij een einde maken aan de enorme versnippering van de Amsterdamse ICT. In dat proces moesten vijftig datacenters worden teruggebracht
naar twee, alle ICT-afdelingen worden samengevoegd tot één beheerorganisatie en moest een gestandaardiseerde virtuele werkplek worden uitgerold.
Vijf jaar later zijn deze doelstellingen verwezenlijkt, zo blijkt uit de eindrapportage van ‘ICT Centraal’ uit 2017 (zie kader). In zijn voorwoord constateerde gemeentesecretaris Arjan van Gils tevreden dat ambtenaren nu op elk
kantoor en vanuit huis in konden loggen. Van Gils: “Een paar jaar geleden
waren wij nog niet in staat simpelweg een afspraak te maken met iemand die
bij een andere dienst of ander stadsdeel werkte.”
Heftig proces
“Het is een complex en heftig proces geweest”, blikt Flippo terug. “Met
drie hoofdlijnen die door elkaar liepen. Allereerst de boel stabiliseren, orde
op zaken stellen en het college informeren. Daarnaast een ander governance-model implementeren en ten derde de versnipperde IT-infrastructuur
vernieuwen. Amsterdam is een enorm bedrijf, met 18.000 mensen en 180
panden. Toen ik begon waren er zo’n 6.000 applicaties in gebruik. Nu iets
meer dan 1.600. We zijn van vijftig naar twee datacenters gegaan en iedereen
heeft een uniform mailadres gekregen.”
Het zijn resultaten die vijf jaar eerder allerminst vanzelfsprekend waren.
Elk stadsdeel en elke dienst had zijn eigen kantoorautomatisering dus
e-mailadres, zijn eigen ICT-afdeling en eigen ICT-budget. Diensten die de
centrale ICT-afdeling leverde moesten worden gefactureerd. Flippo: “Ik heb
er direct op aangedrongen daarmee te stoppen. Dat soort basisvoorzieningen
moet je centraal organiseren, financieren en aanbieden. Dus hebben wij nu
één ICT infra-aanbieder. Anders blijf je een doorlopende strijd met monopoliegeld voeren.”
Uit de concepttekst van het interview van 2013 is destijds op zijn verzoek flink wat stevige taal geschrapt. Flippo geeft toe dat hij destijds in een
conflictgevoelige startsituatie zat: “Ik kwam hier om een plan uit te voeren in

“ICT-chaos

jaar later
Amsterdamse ICT-crisis: hoe zat het ook
alweer?
Volgens een interne notitie uit 2010
kraken de Amsterdamse computersystemen in hun voegen; loketsystemen
vallen herhaaldelijk uit, vitale systemen zijn verouderd en slecht gedocumenteerd. Bovendien lopen de kosten
uit de hand. Het vernieuwingsprogramma ‘Eén ICT voor één Amsterdam’
wordt in 2011 na tal van incidenten
in de ijskast gezet. De allereerste
CIO, Claudia de Andrade, is dan al
vastgelopen in de Amsterdamse
ICT-jungle. Eind 2011 stelt interimCIO Gerrit Oosterhof een stabilisatieplan op. VVD-wethouder Eric
Wiebes heeft dan al de conclusie
getrokken dat niet de Noord/Zuidlijn maar de ICT zijn echte hoofdpijndossier is. Hij vraagt 100 miljoen euro extra
om een herstelplan uit te voeren. Per 1 juli
2012 wordt Jan Flippo de derde CIO binnen
drie jaar.
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opdracht van het college en de gemeentesecretaris. Er viel met mij niet écht
te praten over het doel, wel over de weg en de tijd. De kunst is hard te zijn op
de deadlines, geld en output, en verbindend op de relaties. Dat laatste is wel
een competentie die je nodig hebt in deze stad. Gedurende die drie jaar van
de centralisatie was de werkdruk echt heel erg hoog. Achteraf kan worden
gesteld dat het volledige management echt heeft meegewerkt!”
Wat het lastig maakte was dat Amsterdam gelijktijdig ingrijpend werd
gereorganiseerd. Dat leidde tot vele verhuizingen van mensen en organisaties. “We wilden de nieuwe technologie per organisatie uitrollen, maar die
reorganisatie fietste daar dwars doorheen. We hebben besloten het roer om
te gooien en prioriteit te geven aan het mogelijk maken van plaatsonaf-
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Jan Flippo, CIO en ICT-directeur
van Amsterdam, in een interview met
iBestuur uit 2013. Uit de concepttekst
van het interview is destijds op zijn
verzoek flink wat stevige taal geschrapt.
“Er viel met mij niet echt te praten over
het doel, wel over de weg en de tijd.”
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Resultaten ICT
Centraal
• Alle 18.000 werkplekken zijn geschikt
voor de Amsterdamse Digitale
Werkomgeving.
• Het gemeentelijk netwerk is vernieuwd en deels uitbesteed.
• Datacenterconsolidatie: van 50 naar
2.
• Applicatierationalisatie: van 5.931
applicaties naar 1.866.
• 103 decentrale ICT-medewerkers
zijn ondergebracht bij de centrale
ICT-afdeling.
• Beheersing programmakosten: € 1,1
miljoen lager dan begroot.
• Bezuinigingstaakstelling: niet € 7 miljoen maar € 12,7 miljoen gerealiseerd
aan structurele besparingen.
• Energiebesparing: vanaf 2017 jaarlijks
25 GWh (€ 2,7 miljoen) en vermindering CO2-uitstoot met bijna 13.000
ton.
(Uit Eindrapportage ICT Centraal, oktober 2017)

hankelijk werken voor iedereen, om daarmee die reorganisatie maximaal te
ondersteunen.”
De markt in huis
Uitbesteding was lang een controversieel onderwerp in Amsterdam. “Toen
ik kwam lag er een plan klaar om een eigen datacenter te bouwen. Dat is niet
gebeurd; we hebben het bij een marktpartij ondergebracht. Zodra er sprake
is van een uitgekristalliseerde markt kun je kiezen voor uitbesteden. Na het
WAN gaan we als vervolgstap ook het beheer van de interne netwerken en de
wifi uitbesteden. Je kunt als overheid echt niet meer alle kennis en kunde
in huis halen. Neem de hele cybersecurity. We hebben een gespecialiseerde
marktpartij voor het beheer van onze digitale poort naar de vele connecties
met de buitenwereld. We hebben dezelfde dDOS-aanvallen gehad als de banken. Zonder marktpartijen hadden we dat nooit kunnen pareren.”
Het aantal applicaties is met bijna 70 procent teruggebracht. Flippo:
“Diensten en stadsdelen konden vroeger geheel zelfstandig producten
aanschaffen. Wij hebben daarom ook een reorganisatie van de informatievoorzieningsfunctie doorgevoerd waardoor een veertigtal organisaties zijn
geconsolideerd naar een viertal op clusterniveau. Er is veel gediscussieerd
hoe we daar lijn in konden brengen. We hebben applicatiefamilies gedefinieerd en daar steeds een organisatieonderdeel eigenaar van gemaakt. Zo gaat
het cluster Ruimtelijk&Economie over tekenapplicaties. Eigenaren definiëren
‘doelapplicaties’, of een aantal voorkeursapplicaties.”
Een taai proces is de modernisering van het resterende applicatielandschap. Er draaien nog altijd wel zo’n 30 tot 60 sterk verouderde back-endsystemen. Flippo: “Het gaat soms om een beperkt aantal gebruikers. Dat is niet
allemaal even erg, maar het is soms zonde om ‘in oud’ te investeren. Hij is in
ieder geval blij dat het verouderde gemeentelijke belastingsysteem is overgezet naar het standaardpakket Key2Belastingen, een SaaS-oplossing. Flippo:
“Met zo’n uitbesteding snijdt het mes aan twee kanten; je bent ook van het
uitvoerend beheer en onderhoud af. En het past in de ingezette omvorming
van uitvoering naar regie.”
CIO en ICT-directeur
Bij zijn komst besloten Amsterdam en Flippo om de functies ICT-directeur
en CIO tijdelijk te combineren. Flippo: “Destijds vond ik dat een goede keuze.
Het gevaar in zo’n fragiele organisatie is levensgroot dat de CIO zich verliest
in vergezichten en het contact verliest met wat praktisch haalbaar is en wat
de stad nodig heeft.” Dat argument blijkt nog steeds op te gaan, want een
halfjaar terug is besloten de functies niet te scheiden. Overigens is de invulling van zijn werk wel radicaal gewijzigd. Ging de eerste jaren 80 procent van
zijn tijd zitten in het aansturen van de ICT-organisatie, nu vraagt de CIO-rol
die 80 procent. Digitale transformatie en datagestuurd werken zijn samen
met privacy dé uitdaging, maar hij weet ook: als de stadsloketten niet werken, dan heeft hij écht een probleem…
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Maatwerk de deur uit

‘Zo uniek is
lokale
belastingheffing niet’
In december 2013 knetterde het op het hoofdstedelijke stadhuis
toen het door Jan Flippo genoemde ICT-monster toesloeg bij de Amsterdamse Belastingen. Een miljoenenblunder noopte de dienst tot
nadenken. Met een wellicht verrassende uitkomst: maatwerk moest
plaatsmaken voor standaardprogrammatuur.

A

Door Fred van der Molen
Beeld iBestuur
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mbtenaren van de DBGA, de gemeentelijke dienst belastingen,
hadden abusievelijk 188 miljoen euro in plaats van 1,8 miljoen aan
‘woonkostenbijdrage’ uitgekeerd aan 10.000 arme Amsterdammers. Uiteindelijk kwam het geld op 1 miljoen na weer boven water, maar de reputatieschade
voor de gemeente en de nog kersverse wethouder Financiën Pieter Hilhorst
was fors.
Er waren ook implicaties voor DBGA zelf. En niet alleen ten nadele: “Dit
mega-incident gaf ons de argumenten om een groot moderniseringstraject
in te zetten en hulp van extra mensen aan te trekken, zegt hoofd gemeentebelasting Jan Geert Bakker. Hijzelf was - gelukkig voor hem - nog maar kort
daarvoor in dienst gekomen. “Ik viel met mijn neus in de boter”, zegt hij met
gevoel van understatement.
De organisatie moest weer ‘robuust en betrouwbaar’ worden, werd de
mantra in de daaropvolgende verbeterprogramma’s. Bakker: “We hebben
eerst de governance van de organisatie zelf verbeterd, procedures voor risicomanagement verscherpt en dat soort zaken. Pas daarna durfde ik het aan
naar de modernisering van NeoTax, ons basissysteem, te kijken.” Gedurende
dit hele traject werd DBGA onder verscherpt toezicht geplaatst.
Doorgaan met NeoTax was geen optie, legt informatiemanager Joost
Geurtsen uit: “De kern van de applicatie was twintig jaar oud. We hebben er in
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de loop der jaren enorm veel omheen gebouwd, ook in Access
en Excel. Bijvoorbeeld om allerlei koppelvlakken met basisregistraties of onderdelen als DigiD te maken. Die uitbreidingen
waren vaak slecht gedocumenteerd en gebouwd door veel verschillende mensen. Eén grote spaghetti dus.”
Bakker: “Dit is door betrokken mensen met veel inzet
gedaan om de boel maar in de lucht te houden. Het is vooral
bestuurlijk onvermogen als je daar niet op tijd afstand van
neemt. Het ‘incident’ maakte het een stuk makkelijker om
middelen en commitment te krijgen voor radicale vernieuwing.
We hebben snel de keuze gemaakt om over te stappen naar
standaardsoftware. Dat gemeenten met maatwerkoplossingen werken is historisch wel verklaarbaar, maar er zit helemaal geen ratio meer achter. In de kern zijn de processen van
riool-, afvalstoffen- of onroerendzaakheffing hetzelfde. Wij in
Amsterdam stimuleren nu in ieder geval het proces van verdere
standaardisering van gemeentelijke toepassingen.”

Blueriq voor de centrale overheid

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

Toch een big bang
Amsterdam koos voor Key2Belastingen van Centric. Bakker: “In april 2016 tekenden we het contract met daarbij duidelijke afspraken over het eindproduct, het budget en een einddatum: 6 november 2017. Ik wilde per se geen vage deadline.”
In de aanbesteding stond een prijsmaximum van 15 miljoen
euro voor de complete migratie, inclusief vijf jaar exploitatie
en onderhoud. Bakker: “We zijn binnen budget en binnen de
tijd gebleven.”
Na langdurige overweging is besloten om in één keer over
te stappen. Bakker: “Met mijn ervaringen bij het Rijk wist ik
één ding zeker: geen big bang. Een stap-voor-stapbenadering,
klein beginnen met zakelijke klanten, heffing voor heffing,

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

Innovatie: reclamebelasting
De Amsterdamse belastingdienst heeft weer ruimte
voor innovatie. Zo onderzoekt men nu of beeldanalyse is
in te zetten voor de herinvoering van reclamebelasting.
Vroeger stuurde men daarvoor ambtenaren de straat op.
Maar omdat alle gevels toch al worden gefotografeerd,
wil men nu de reclameuitingen in kaart te brengen via
beeldanalyse.

leek me veiliger. Maar ik heb me laten overtuigen. We hebben
het wel in een luwe periode gedaan.”
Inmiddels weten we dat de overstap naar Key2Belastingen,
een SaaS-oplossing, geruisloos heeft plaatsgevonden. Gelijktijdig is een portaal in gebruik genomen waar elke Amsterdammer zijn aanslagen en formulieren kan vinden.
Dat de gemeente voor een langere periode vastzit aan één
leverancier, bevestigt Bakker: “Maar dat is wederzijds. Het is
een partnerschap. Centric moet ook zijn klanten tevreden houden. Via overlegorganen formuleren we met andere gemeenten
onze wensen.”
Geurtsen: “Het grote voordeel van deze oplossing is dat
wij ons niet meer hoeven bezighouden met het onderhouden
van de back-end, koppelvlakken met basisregistraties, DigiD,
berichtenbox, betalingssystemen, enzovoort, enzovoort. Daar
ging in het verleden al onze aandacht naar uit. Nu hebben we
ruimte voor innovatie.”
Dat niet elke medewerker de nieuwe oplossing als verbetering ervaart is volgens Geurtsen onvermijdelijk: “In maatwerk
kun je dingen optimaal inrichten. Bij standaardsoftware kosten sommige processen meer handelingen. Waar wij naar kijken
is of de som van alle processen efficiënter wordt.”
Het personeelsbestand van de dienst is gekrompen met
zo’n 25 mensen. En van de opgeheven eigen ICT-afdeling resteren van de 30 arbeidsplaatsen nog 10,12 specialisten, die zijn
ondergebracht bij de centrale ICT-informatievoorziening.
Verscherpt toezicht
Het verscherpt toezicht is dit voorjaar opgeheven. Bakker
mist de externe deskundigen eigenlijk wel: “Buitenstaanders
denken dat je onder curatele staat. Zo heb ik het niet
gevoeld. Ik kan het iedereen aanbevelen. Het waren
inspirerende gesprekken. Zonder kritische onafhankelijke meedenkers is het risico groter dat je in een
tunnelvisie belandt.”
Daarbij helpt zo’n commissie in de contacten
met de politieke top: “Belastingen en ICT-problemen, daar worden politici zeer onrustig van. Het
helpt enorm als zo’n commissie bevestigt dat het de
goede kant opgaat.”
Van één probleem is de belastingdienst verlost:
de woonkostenbijdrage bestaat niet meer. Tot genoegen van Bakker: “Een belastingdienst en uitkeren,
dat is geen gelukkige combinatie.”

Make it personal
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Met MijnApp werkt de gemeente Eindhoven, samen
met gemeenten, VNG en BZK aan een instrument om
burgers digitale dienstverlening te bieden met toegang
tot alle informatie en transacties van overheden en
andere partijen, met regie over ‘mijn eigen gegevens’. Een
ambitieus doel. Hoe bereik je dat?
Door Peter Olsthoorn
Beeld Shutterstock
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onas Onland is programmaleider Digitale Transformatie
en Urban Agenda bij de gemeente Eindhoven, en leidt
MijnApp: “We bouwen vanuit de eenvoudige klantvragen en
niet vanuit onze producten. Mensen vragen niet om een bijstandsuitkering maar ‘hebben onvoldoende geld’. En ondernemers vragen geen horecavergunning maar ‘willen ondernemen’. Bij Bol.com heb je ook een miljoen producten, maar krijg
je antwoord op je behoeften.”
Eindhoven bouwt een prototype met de leveranciers Weave
in Rotterdam en Solviteers in Houten, in een lean startup
werkwijze met sprints en voortdurende toetsing aan uitgangspunten. Samen met St. Michielsgestel en Boxtel bouwt en test
Eindhoven een eerste proces op basis van de klantvraag ‘Ik
wil verbouwen’, en met onder meer Utrecht en Haarlem aan de
klantvraag ‘Ik wil trouwen’ (zie kader).
Onland: “De insteek is dat we MijnApp bouwen voor 17 miljoen Nederlanders, dus het moet plug en play zijn voor andere
gemeenten. We werken vanuit de principes; microservices
waarin je legoblokjes modulair toevoegt. Elke gemeente moet
losse componenten kunnen toevoegen, ze vormen gezamenlijk
het ‘ecosysteem’ van MijnApp.”
Technisch verloopt het via NLX, een gemeenschappelijke
servicelaag, geïnspireerd op de X-Road, de gemeenschappelijke infrastructuur van de Etse overheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor koppelingen met kernregistraties zoals de BRI en
MijnOverheid.
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MijnApp kan op lange termijn ook tot simpeler IT-infrastructuur leiden, nu 400 applicaties en 700 databestanden
groot. Onland: “Door in te zetten op MijnApp in combinatie met
Common Ground brengen we onze databestanden en applicaties terug zodat we stap voor stap de basis op orde brengen.”
Europese toetsing
Eindhoven werkt in het Urban Development Initiative met
de TU/e, Brainport, Helmond en Fraunhofer Instituut aan
vragen rond opschaling. Onland: “Dit speelt ook bij het Rijk
en in Europa. Via samen organiseren van de gemeenten en de
Urban Agenda leren we hoe we slim kunnen opschalen. Hierdoor investeren we samen in middelen en kennis waardoor we
minder hoeven te investeren vanuit Eindhoven en de basis op
orde brengen.”
Onland schetst de kracht van Eindhoven met haar 230.000
inwoners tegenover grote steden als Lyon (1,4 miljoen) en Barcelona. “Onze kracht is het ecosysteem in combinatie met het
doen, ontstaan vanuit Philips. We zijn een makersstad met ook
NXP, ASML en VDL, en de TU en Design Academy, honderden
sterke start-ups, en living labs als Stratumseind.”
Maar Estland vormt qua aanpak het voorland, vindt Onland:
“Dus hebben we de vier belangrijkste specialisten van de
eGovernment Academie uit Estland een week lang laten meekijken en adviseren, zeer waardevol. Hun systeem is simpel in
zijn principes, wetgeving, technologie en footprint. De belangrijkste lessen zijn de lokale context te respecteren, leiderschap te organiseren en klein te starten.”
Onland toetst dat in het Europese project EU Urban Agenda
Digital Transition Partnership met onder meer Helsingborg,
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VDP positief

Digitale identiteit

Jan Fraanje is als directeur van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) een ‘supporter’ van de opzet van MijnApp en draagt bij
aan de opbouw als ambassadeur, aanjager en netwerker. “Dat betekent
vooral meedenken en zoveel mogelijk schakelen tussen, en coördineren
van landelijke en lokale ontwikkelingen. Zodat we straks van Groningen
tot Ter-neuzen kunnen profiteren van wat Eindhoven en andere lokale
overheden bouwen.”
Daartoe is in 2018 twee keer een Common Ground Fieldlab gehouden, in Eindhoven en in Zwolle. “In Eindhoven is een week lang intensief
onderzocht of MijnApp ook kan werken via een Nederlandse versie van
de X-Road zoals die in Estland. In Zwolle was de uitdaging of we met een
levensbepalende gebeurtenis – ‘Ik wil trouwen’ – de dienstverlening
van de overheid integraal kunnen aanbieden, dus landelijk en lokaal van
oriëntatie tot transactie.”
Nog een voorbeeld, behalve trouwen? “Ik hoorde onlangs een voorbeeld van een vader die een hersenbloeding kreeg en gedeeltelijk verlamd
raakte. Dan sta je als zoon en als familie ineens voor een reeks van vragen
over zorg, huisvesting en ondersteuning. In dat geval moet je direct alle
antwoorden kunnen krijgen op je vragen en als het even kan een checklijst met handelingen en transacties met overheden en zorg die je digitaal
kunt afwikkelen; en een persoonlijk gesprek kunnen aanvragen.”
MijnApp sluit volgens Fraanje ook goed aan op het programma Mens
Centraal dat Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en gemeenten inrichten om burgers bij levensgebeurtenissen integrale digitale antwoorden
te bieden. Ook noemt hij werken aan één overheid als belangrijke poot
van de nieuwe aanpak vanuit een netwerk met Common Ground en Fieldlabs. “Bovendien sluit dit goed aan op de uitvoering van NL Digibeter, de
Agenda Digitale Overheid van staatssecretaris Raymond Knops.”
Fraanje is dus over deze aanpak zeer positief: “We verlaten geleidelijk
het oude pad van de grote projecten met een opstelling van uitgebreide
vereisten, een aanbesteding, een gunning aan één partij en vervolgens
invoering via een ‘big bang’ met bijbehorende grote risico’s. We bouwen
straks in brokken, in netwerken, meer ‘agile’ en voeren geleidelijk in.”
Maar het lijkt of al deze visies, plannen en voornemens over elkaar
buitelen zonder een duidelijke richting en concreet doel. Waar is het tijdspad? Wie is er verantwoordelijk en aanspreekbaar?
Fraanje: “De principes zijn helder en daar kun je nieuwe initiatieven
steeds aan toetsen. Er tekent zich een krachtige samenwerking af tussen Rijk, gemeenten en ketenpartners, met een gezamenlijke agenda.
Iedereen voelt een grote noodzaak om resultaten te leveren. Wij leggen
jaarlijks verantwoording af aan de VNG algemene ledenvergadering.”

In het Digitale Identiteitslab,
werken BZK, VNG en acht gemeenten
samen met instituut Waag in Amsterdam om een zo gebruiksvriendelijk,
veilig en privacybeschermende digitale
identiteitsoplossing onder burgers
te testen. “Dat moet m’n buurvrouw
ook kunnen gebruiken”, zegt Donovan
Karamat Ali, informatiecommissaris
van de gemeente Utrecht.
Zijn voorland: “Toen ik in november
2016 voor de tweede keer vader werd,
moest ik naar het gemeentehuis voor
de aangifte. Als ik voor de derde keer
vader wordt, wil ik vanuit het ziekenhuis aangifte doen.”
Intensief testen vormt de sleutel.
Zo hebben Haarlem, Leiden en Almere
een test gedaan voor het tonen van een
rijvaardigheidsbewijs op de telefoon,
toegevoegd aan de app Irma. Ook
Utrecht en Eindhoven testen een eID,
voor de transacties met de gemeente
voor bur-gers die een huis kopen en/of
verhuizen.
Eindhoven zet in op de Belgische
applicatie Itsme, zoals Jonas Onland in
bijgaand artikel vertelt. Volgens Karamat Ali is dat geen ernstig schisma:
“We doen samen mee in een design
sprint in het lab en analyseren samen
hoe je het zou kunnen opschalen en
hergebruiken voor andere gemeenten.
Ook MijnApp testen we.”
Karamat Ali blijkt er open in te
staan. Zo ziet hij evenmin een probleem met de (moeizame) ontwikkeling van eID door BZK: “De landelijke
eID van BZK is een olietanker die wij
niet kunnen keren en we willen er een
alternatief naast zetten. Wij werken
pragmatisch toe naar een identiteitsoplossing die burgers met zowel overheden als met bedrijven als Bol.com en
het energiebedrijf kunnen gebruiken.”
Dat weet BZK en het ministerie
doet toch ook met ons mee. Eenvoudig
is het niet altijd. Zo zijn partijen nog in
gesprek over de voortgang in 2019 en
over de bijbehorende financiering.

Barcelona, Sofia en Oulu. Onland is enthousiast geworden van het Vlaamse
ItsMe, een eID-app die voor zowel private (bank)dienstverleners als overheden de poort naar diensten vormt (zie kader). Aan de andere kant is er
de Nederlandse oplossing Irma. Onland: “Waar staat deze decentrale identiteit, bij de burger of in databanken? We onderzoeken beide oplossingen met
BZK.” Een voorbeeld? “Je vraagt als inwoner om bijstand en moet toestem-
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ming geven voor toegang tot relevante bestanden zoals over vastgoedbezit
en inkomen. Regie op eigen gegevens helpt dit proces digitaal transparant
te maken. Je moet altijd inzicht hebben in wie jouw gegevens gebruikt. De
kern is dat autorisatie supersnel verloopt, veiligheid hoog is en het systeem
uitgaat van vertrouwen.”
Discutabele punten
Een van de belangrijkste leerpunten die Onland leert uit de Europese
samenwerking: “Echt absoluut cruciaal is je leiderschap. Dat moet je in één
hand brengen, want het geheel is zo complex om te overzien. Fascinerend om
te zien hoe Estland en ook Vlaanderen met Alexander De Croo de digitalisering op kabinetsniveau op de politieke agenda zetten.”
Dat ziet Onland nog beperkt in Nederland: “Onze cultuur is polderen en
daar moet je rekening mee houden in je veranderstrategie. Door de digitaliseringsagenda’s van BZK, VenJ en EZK is er een grote stap gezet. We zullen dit
in de komende periode goed bij elkaar moeten brengen.”
Echter, al dertig jaar heerst stuurloos digitaliseren. Ook het Europese programma dreigde in duizend bloeiende bloemen te ontaarden, maar de deelnemers brachten die terug tot vijftien acties verdeeld over vijf doelen. Uitgangspunt is de recente Declaration on eGovernment of Tallinn Verklaring van de
EU- en Efta-landen. Deze bevat principes over openheid/open software, ‘once
only’ data inbrengen voor burgers, eIDAS, het European Interoperability
Framework en ook: éénmaal ontwikkelen in de EU en overal elders toepassen.
Dus MijnApp zou in principe in heel Europa als voorbeeld kunnen dienen, te
beginnen in Nederland. Belangrijk zijn ‘digital inclusion’ en ethiek; zorgen
dat iedereen kan meedoen en niet wordt geëxploiteerd. “Cruciaal hierbij is
het woord ‘meaningful’. Dus niet zoals met Google, Facebook, WhatsApp en
Apple, van wie gebruikers de slaaf worden. De digitale overheid moet het
leven makkelijker maken en waarde toevoegen op momenten wanneer dat
burgers echt ondersteunt. En verder niet.”
Privacy en vertrouwen zijn discutabele punten, beseft Onland: “Je biedt
via MijnApp overheidsdiensten aan, maar je maakt ook contact met een bankmedewerker. Estland heeft een Trusted Authority en de vraag is hoe we daar in
Nederland invulling aan geven. In Nederland proef je een discussie tussen volledig open source en regie over eigen gegevens en een stelsel met een centrale
overheidsrol.” Moet de burger met zijn data dan compleet transparant worden
voor de overheid, zoals in China? Onland: “Absoluut niet, het gaat om balans.
Hoe transparant is het, wat kan wel en niet? Hoe kun je dat zodanig inrichten
dat het risico op een alomvattende overheid minimaliseert en je er toch de
voordelen van geniet? In Estland is het vertrouwen in de overheid zo gegroeid
dat 200.000 mensen bereid waren zondermeer hun DNA in te leveren, scary.”
Digitale transformatie verandert dus ook mensen principieel? “Dat baart me
misschien nog wel het meeste zorgen. Het gemak waarmee mensen het prettig
gebruik van Google Maps en zo accepteren, zonder te beseffen dat hun gedrag
op grote schaal wordt beïnvloed en gestuurd. Daarom vind ik Europese aandacht voor ethische vraagstukken belangrijk. Dat is onze kracht, ook al zijn
we langzaam. Amerika is veel sneller, maar daar komen de ethische vragen nu
pas. We kunnen leren van Amerika in de manier van implementeren maar onze
kracht zit in onze diversiteit en kritische ethiek.”
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MRS-debacle

SVB kiest ‘ouderwets’
COBOL-systeem

Geen revolutie maar
In 2014 brak de Sociale Verzekeringsbank een al
jaren lopende grootschalige systeemvernieuwing
af. Een moedige stap, zeker gezien de
miljoeneninvestering die ermee gemoeid was. Soms
is het zo gek nog niet om oude schoenen niet zomaar
weg te gooien. Zeker niet als die oude schoenen
legacysystemen zijn die met wat moderniseringen
nog jaren als gegoten zitten.
Door Fred van der Molen
Beeld Shutterstock/redactie
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evolutie
B

egin deze eeuw presenteerde de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het moderniseringsprogramma SVB Tien.
Die ‘tien’ stond voor veel dingen; onder andere voor het bekende rapportcijfer, ‘excellent’ dus. Aan ambities kortom geen
gebrek. De kern van het programma was de ontwikkeling van
het Multi Regelingen Systeem MRS, een ‘klantgebeurtenis- en
business rules-gedreven’ platform dat alle bestaande systemen
moest vervangen. Het MRS kende een dramatisch ontwikkeltraject; de doodsklap kwam in 2014 toen twee externe deskundigen concludeerden wat velen intern allang wisten: het wordt
nooit wat. Einde MRS.
Informatiemanager Jas Suurmond van de SVB blikt terug:
“Het was destijds de algemene mening dat COBOL (de programmeertaal) dood was en je naar standaardpakketten moest. Die
waren toekomstvast, wendbaar en breed inzetbaar. Maar we
wilden ook af van de situatie dat we niet alleen voor vrijwel
elke regeling een apart systeem hadden, maar dat de uitvoering van de regelingen óók nog geografisch waren opgedeeld.
We hebben tien locaties die elk een postcodegebied beheren.
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Het stopzetten van het mislukte
Multi Regelingen Systeem (MRS) heeft
de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
een strop van tientallen miljoenen
euro’s opgeleverd. MRS maakte deel
uit van het SVB Tien-veranderprogramma dat in 2005 is gestart. Toen
de geplande invoering van het eerste
deel van het systeem - de uitvoering
van de Kinderbijslagwet - in november
2013 werd afgebroken, bleek dat de
eerste stap tot volledige stopzetting
van de ontwikkeling. Het doek viel
definitief nadat (ook) twee externe
deskundigen, Johan Hakkenberg en
Lineke Sneller, doorgaan als ‘zeer
problematisch’ inschatten. Verder
adviseerden zij implementatiepartner
Capgemini buiten de deur te zetten
een chief information officer (CIO) aan
te stellen.
SVB investeerde ruim 43 miljoen
euro in het programma, nog afgezien
van alle indirecte kosten. In augustus
bereikten Capgemini en de SVB een
schikking, met als uitkomst dat Capgemini 20,2 miljoen euro terugbetaalt.

Het gevolg is dat we niet alleen elke verhuizing van een klant
moeten overdragen, maar ook dat we de werklast niet optimaal
kunnen verdelen. Bovendien moeten we elke software-update
- en dat doen we wekelijks - repliceren naar alle locaties. We
wilden naar één landelijke database. Dat willen we overigens
nu nog.”
Beheerst vernieuwen
Na het MRS-echec was de vraag: wat nu? Programmamanager Hans Cleton, sinds 2016 lid van het ICT-comité bij de SVB
en vanaf maart 2018 ook interim CIO: “Onze IT-afdeling was
ervan overtuigd dat de eigen COBOL-systemen goed onderhouden waren. Zij kwamen met het voorstel om het oudere
Kinderbijslagsysteem over te zetten naar het AA-systeem dat
de AOW en ANW uitkeert. Qua functionaliteit zat daar een grote
overlap in. Het enige wat anders was, waren beslisregels op
basis waarop iemand iets kreeg, het bedrag en de uitkeringsfrequentie. Dat leek ons een logische route. Maar we wilden
eerst wil zeker weten dat de kwaliteit van het AA-systeem in
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Project vAKWwerk
orde was. We hebben daarom hoogleraar informatica Chris Verhoef om een
beoordeling gevraagd.”
iBestuur belt met Chris Verhoef: “Ik werd inderdaad gebeld met de vraag:
‘we hebben deze oude spullen nog. Kunnen we daarmee verder?’ Ik heb vervolgens met een forensische blik naar het bestaande IT-landschap gekeken.
Ik zocht naar typische tekenen van wankelheid, veroudering en gebrekkig
onderhoud. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoe onderhoudbaar de code is,
zoek je uit hoe lang het duurt om wijzigingen door te voeren.” Dat bleek erg
mee te vallen. Resets – terug naar de oude situatie – waren er in het verleden
ook zelden geweest, een goed teken.

De engineers
van de SVB
hadden
gewoon
goed werk
geleverd
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Verhoef: “Het applicatielandschap was in orde, met robuuste code, goed
gedocumenteerd, goed onderhouden en weinig kwetsbaarheden. De engineers van de SVB hadden gewoon goed werk geleverd. Ik kon dan ook met
gerust gemoed positief adviseren. Met terugwerkende kracht kun je zeggen
dat er ondanks het management door tientallen engineers dagelijks voorbeeldig is gesleuteld aan die miljoenen regels code.”
Na de zegen van Verhoef gaf ook de nieuw ingestelde ICT-toetsingscommissie BIT (waar Verhoef destijds nog geen wetenschappelijk adviseur van
was) zijn goedkeuring aan dit project ‘vAKWerk’: “Het BIT onderschrijft van
harte de keuze van de SVB om de functionaliteit van het AKW-systeem aan
het AA-systeem toe te voegen, en daarmee een eerste stap te zetten in het
samenvoegen en vernieuwen van systemen.”
Verhoef: “Ik noem deze aanpak beheerst vernieuwen. Een groot verschil
met al die mislukte megalomane projecten met een waslijst aan wensen en
een budget van vele tientallen miljoenen.”
Huzarenstukje
De AKW uit de projectnaam vAKWwerk staat voor Algemene Kinderbijslagwet. Deze regeling werd al tientallen jaren zonder haperingen uitgevoerd
op een verouderd, maar stabiel COBOL-systeem. In het project zal de regeling worden overgezet naar het wat nieuwere systeem waarmee de AOW en
ANW worden uitgekeerd. De formele start van vAKWerk was in juli 2016, de
beoogde opleverdatum juli 2018.
Suurmond: “Wat de migratie complex maakte, was het enorme gegevensvolume. Het gaat bij elkaar om vijf miljoen records van ruim twee miljoen
gezinnen. De gegevens moesten worden toegevoegd aan de soepel lopende
AOW/ANW-machine. Bij de overdracht mocht niets misgaan.”
Cleton: “We hebben de softwareontwikkeling incrementeel gedaan. We
hebben steeds een nieuw stukje software in het AA-systeem ingebracht. Zo
konden we steeds controleren of het basissysteem bleef werken. Tegelijkertijd zijn ‘agile’ alle nieuwe schermen ontwikkeld, waardoor de applicatie een
moderne userinterface heeft gekregen. Daarbij werden tegelijk helpschermen
toegevoegd, zodat medewerkers niet meer in handboeken hoeven te speuren
naar details van de regelgeving. Nadat al die software erin zat, moesten de
data erbij. Dat was het huzarenstukje, met vijf miljoen records en 300 miljoen
velden. We konden ons niet veroorloven daar fouten in te maken. We hebben wel veertien keer proefgedraaid om het uitvalpercentage steeds verder
terug te brengen. Normaal accepteer je bij dit soort migraties wel percentages

van enkele procenten. Die corrigeer je dan achteraf. Maar hier heb je het dan
gelijk over vele duizenden gedupeerde ouders.”
“Uiteindelijk zijn we doorgegaan totdat we een uitvalpercentage over
hadden waarvan we konden inschatten dat we die met een strak draaiboek
in de drie maanden tussen twee uitkeringen handmatig zouden kunnen corrigeren. Dat bleken er zo’n 30.000 te zijn. Gelukkig keert de Kinderbijslag eens
per kwartaal uit. In het Paasweekend van 2018 zijn we live gegaan en op 6 juli
hebben we met succes de eerste generieke betaling gedaan via elk van de tien
locaties.”
Eilanden van kennis
Dus wat is de les? Cleton: “Geen revolutie maar evolutie. Er waren hier al
lang mensen die verwachtten dat die – in hun termen - nieuwlichterij met dat
MRS-project zou foutlopen. Zij kwamen met het idee om voort te bouwen op
de oude systemen. Maar voor we dat besluit namen moesten we wel heel zeker
weten dat dit een toekomstbestendige keuze was. Daarvoor hebben we dus
bij Chris aangeklopt. Die heeft het bestaande IT-landschap in alle uithoeken
verkend.”
Verhoef: “Hoe beter er is geprogrammeerd, hoe langer je legacy-systemen
meegaan. Dat is ook helemaal niet erg. COBOL is zestig jaar oud, maar kan
zonder probleem nog zestig jaar mee. Het is dé taal voor administratieve toepassingen. Dat is echt het probleem niet.”
Maar hoe zit het de arbeidsmarkt. Zijn er nog wel Cobol-programmeurs?
Cleton: “Daar maken we ons wel enige zorgen om. Het is toch een vergrijzend
gezelschap. Chris heeft ook gekeken naar wat hij noemde ‘eilanden van kennis’. Als daar geen bewoners zijn, heb je een probleem. Bij die onderdelen
waar de expertise schaars is, werken we met buddies om de kennis op peil te
houden. We hadden kort geleden een vacatureronde voor tien COBOL-programmeurs. Daarvan hebben we er zeven ingevuld, dus dat valt mee. Ze zijn
er dus nog én ze willen kennelijk graag bij ons werken.”
Suurmond: “Het blijkt een pre dat we een maatschappelijke organisatie
zijn, mensen werken daar graag voor. En dat wij ons hebben bekeerd is ook
een signaal. Je kiest hier als COBOL-ontwikkelaar niet voor een sterfhuis.
COBOL is en blijft de kurk van ons bedrijf, gekoppeld aan andere, modernere
technieken.”

De SVB keert als uitvoerder van
volksverzekeringen ruim 43 miljard
euro per jaar aan pensioen, uitkeringen en toeslagen uit. De belangrijkste
regelingen zijn de Kinderbijslag en de
AOW. Met het project vAKWerk heeft de
SVB de regelgeving en de klantgegevens van de Kinderbijslag geïntegreerd
in het systeem waarmee ook de AOWbetalingen worden gedaan. De formele
start was juli 2016; de software ging
live op 3 april 2018. Dat was 131.000
geïnvesteerde IT-uren later. Daarvoor
zijn 225.000 regels code geschreven. De
Kinderbijslagdatabase bevat zo’n half
miljard records van zo’n twee miljoen
gezinnen.

Volgende stap
vAKWerk is afgerond. Met het huidige systeem worden inmiddels vijf
regelingen uitgevoerd. Het volgende grote project is het overzetten van de
tien lokale gegevensbanken naar een centrale gegevensbank, ooit een van
de doelen van het MRS. Suurmond: “Een belangrijk technisch motief om alle
medewerkers vanuit een zelfde database te laten werken is dat onze infrastructuur daar minder complex en kwetsbaar van wordt. We moeten zoals
gezegd wekelijks updates repliceren naar alle vestigingen. Dat doen we met
maatwerksoftware die hier is ontwikkeld. Daar hebben maar weinig mensen
diepgaande kennis van.”
Cleton besluit: “Ik verwacht dat we locatie voor locatie gaan samenvoegen. Ook dit gaan we stap voor stap doen.”
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I C T U
De Voorziening Identiteitsvaststelling van
vreemdelingen in het Buitenland (VIB)
draait inmiddels bij ongeveer honderd
ambassades en Consulaten Generaal, in
landen waar inwoners een MVV nodig hebben of een inburgeringsexamen moeten
doen. Beeld: Shutterstock

B

Voorziening levert
betrouwbare
ID-informatie
Nederlandse consulaten en ambassades werken sinds kort met
een voorziening die ervoor zorgt dat ID-informatie voor de hele
vreemdelingenketen inzichtelijk is. Met als gevolg een soepeler
dienstverlening aan buitenlanders uit visumplichtige landen die
langere tijd in Nederland willen verblijven én een betere aanpak van
identiteitsfraude.
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uitenlanders die visumplichtig
zijn en die langer dan 90 dagen
in Nederland willen blijven, moeten
een machtiging tot voorlopig verblijf
(MVV) aanvragen. Daarvoor worden hun
persoonsgegevens en vingerafdrukken
opgeslagen door de ambassade of het
Consulaat Generaal waar ze hun aanvraag doen. Hetzelfde gebeurt met de
gegevens van mensen die inburgeringsexamen doen. Tot voor kort werden de
vingerafdrukken opgeslagen in een op de
posten lokaal draaiend systeem en naar
Nederland verstuurd, waar ze later door
de IND uit naam van Buitenlandse Zaken
werden geregistreerd in een centraal
register, de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV). “Dat was een oplossing
omdat we deze biometrische gegevens
niet zelf vanuit de posten in het centrale
register konden invoeren. Maar het is
natuurlijk geen wenselijke, blijvende
oplossing. Buitenlandse Zaken werd met
de komst van de Vreemdelingenwet 2000
zelf verantwoordelijk voor het registreren van deze gegevens. Er was dus een
nieuwe voorziening nodig”, zegt Henk
van der Vegt, plaatsvervangend directeur
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Complex landschap
Partijen in de vreemdelingenketen maakten in het Protocol Identificatie en Labeling afspraken over
een gestandaardiseerde aanlevering
van gegevens. Zodat ambtenaren
in de keten toegang hebben tot
betrouwbare ID-informatie, in een
systeem dat voldoet aan de hoogste
beveiligings- en privacy-eisen. Voor
de posten van het ministerie van
Buitenlandse Zaken in landen waar
inwoners visumplichtig of inburgering plichtig zijn, betekent dit dat
zij gegevens over vreemdelingen
in de ketenbrede basisvoorziening vreemdelingen (BVV) moeten
opslaan. De zogeheten biografische
gegevens (zoals naam en adres)
werden via het visumsysteem in
deze basisvoorziening opgeslagen,
maar voor de biometrische gegevens (vingerafdrukken) kon dit niet
rechtstreeks. Daarvoor werd VIB
ontwikkeld, Voorziening Identiteitsvaststelling van vreemdelingen in
het Buitenland.

Consulaire Zaken en Visumbeleid van het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Die
nieuwe voorziening werd de ‘Voorziening
Identiteitsvaststelling van vreemdelingen
in het Buitenland’ (VIB), die door ICTU
in samenwerking met het ministerie van
Buitenlandse Zaken is ontwikkeld.
Actuele gegevens
VIB draait inmiddels bij ongeveer
honderd ambassades en Consulaten
Generaal, in landen waar inwoners een
MVV nodig hebben of een inburgeringsexamen moeten doen. Ron Bronsteijn, bij
het ministerie werkzaam als senior functioneel beheerder van consulaire applicaties en product owner VIB, vertelt over de
voordelen: “Voorheen moest iemand die

Via VIB worden nu zowel biografische als biometrische gegevens
opgeslagen in de basisvoorziening
vreemdelingen. Diverse partijen
waren betrokken bij de realisatie
van VIB. Natuurlijk het ministerie
van Buitenlandse Zaken, de directie
Consulaire Zaken en Visumbeleid,
de directie Bedrijfsvoering, en ook
leveranciers die zorgden voor hosting van VIB, het ministerie van Justitie en Veiligheid, met onder meer
de beheerders van de basisvoorziening vreemdelingen het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar het gaat over inburgering, de politie, de IND en andere
partners in de vreemdelingenketen.
In aanloop naar VIB kwamen diverse
actuele vraagstukken naar boven.
Zo moesten de nieuwste informatiebeveiligings- en privacy-eisen en de
eisen rond toepassing van Cloudtechnologie worden meegenomen bij
de realisatie van de voorziening.

een dergelijke machtiging aanvroeg of
een inburgeringsexamen deed altijd naar
dezelfde ambassade of consulaat omdat
de gegevens daar lokaal waren opgeslagen. Dat kan nu bij elke Nederlandse post
binnen de landsgrenzen. De machtiging
moet wel in het land van herkomst worden aangevraagd, maar als je in een groot
land als China of India woont, dan kan
het handig zijn dat je hiervoor naar verschillende posten binnen dat land kan.”
Een ander voordeel is dat alle partijen in
de vreemdelingenketen nu over de meest
actuele gegevens beschikken in de BVV.
Die wordt bijvoorbeeld gebruikt door de
marechaussee en de IND. De marechaussee kan bij binnenkomst in Nederland
snel de identiteit van personen vaststel-
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I C T U
Ron Bronsteijn (l), bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
werkzaam als senior functioneel beheerder van consulaire applicaties en product owner VIB. Peter Berrevoets (r) projectleider
VIB vanuit ICTU. Fotografie Studio Oostrum

len en dan is het snel duidelijk of gegevens kloppen of niet.
Bronsteijn: “De voorziening ondersteunt een gestandaardiseerd
identificatieproces, gebaseerd op het Protocol Identificatie en
Labeling (zie kader). Specifieke lokale situaties noodzaken soms
tot afwijking van deze standaard om mensen adequaat te kunnen helpen. In die situaties heeft de beleidsafdeling voorzien in
alternatieve werkwijzen.”
Het klinkt niet heel ingewikkeld: een toepassing bouwen
waarin biometrische en biografische gegevens (zoals naam en
adres) worden opgeslagen en die verbinden met de centrale
voorziening van de vreemdelingenketen. Maar schijn bedriegt,
vertellen Ron Bronsteijn en Peter Berrevoets, projectleider VIB
vanuit ICTU. Technologisch gezien waren er de nodige uitdagingen en het grote aantal betrokken partijen zorgde voor
complexiteit (zie kader). Dit werd behapbaar gemaakt door het
project in twee delen op te knippen. In het eerste deel van het
project, de voorfase, werden met alle betrokken partijen de
functionele eisen opgesteld. Dat gebeurde op een agile-manier.
Bronsteijn: “De beheerders van de BVV, mensen vanuit informatiebeveiliging, partners van andere ministeries en taakorganisaties - alle disciplines zaten aan tafel en samen hebben
we de documenten opgesteld waarop we zijn gaan bouwen.”
Berrevoets: “Door de betrokkenheid van alle partijen voelde
iedereen zich mede-eigenaar en ging het daadwerkelijk bouwen
snel.” Het tweede deel, de daadwerkelijke bouw van VIB, werd
ook agile gedaan. Berrevoets: “Het gaat erom dat je van tevoren
goed afweegt welke projectstijl het meest optimaal is voor een
specifiek project. Voor dit project, met de vele betrokken partijen, bleek agile werken de beste manier.”
Oefenen vanuit Rabat
De bouw van VIB gebeurde door ICTU zelf, in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade in Rabat had de primeur, daar werd de voorziening voor het
eerst getest. Bronsteijn: “De eerste aanvraag vanuit VIB naar
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de BVV lukte meteen. Maar de tweede, derde en vierde niet. De
koppeling met de BVV bleek lastig en omdat dat over meerdere
schijven gaat, heb je niet snel door waar het hapert.” Eenmaal
terug in Den Haag werd het door de mensen vanuit Rabat nogmaals geprobeerd en werd letterlijk elke stap tussen de applicatie en de BVV gemonitord. “Toen konden we het probleem snel
duiden en oplossen en daarna ging de implementatie goed”,
zegt Berrevoets. Voor de uitrol werden wereldwijd drie regio’s
vastgesteld en zaten Bronsteijn, Berrevoets en een collega van
functioneel beheer, tien dagen op een locatie in de regio, om
de eindgebruikers van VIB telefonisch te begeleiden bij het
gebruik, zonder dat men werd gehinderd door het tijdverschil.
Dat werd gewaardeerd.

Alle disciplines zaten aan
tafel en samen hebben we de
documenten opgesteld waarop
we zijn gaan bouwen

Inmiddels draait VIB en is het een van de eerste projecten
die werd opgeleverd in het kader van een groter programma,
dat tot doel heeft de front- en backofficeprocessen voor het
aanvragen van visa en reisdocumenten te moderniseren en te
digitaliseren. Van der Vegt vertelt dat hoe VIB is gebouwd een
voorbeeld is voor dat - veel grotere - programma.
“Met dit programma FOBO 2020 willen we het visum- en
reisdocumentenproces vergaand digitaliseren. Het wordt modulair opgebouwd en draait straks in de cloud. Het is gebaseerd
op een goed doordachte proces redesign en daarop geënte
programma startarchitectuur. De applicaties worden op een
agile-wijze ontworpen, zoals bij VIB. En ook voor FOBO 2020
werken we samen met meerdere partijen, van binnen en buiten
de overheid. Met VIB hebben we met al deze aspecten ervaring
opgedaan, wat nu goed van pas komt in dit programma.”

VN-publicatie blockchain

Ontdekken van de derde horizon
Welke juridische kaders gelden er bij
de toepassing van blockchaintechnologie?
Experts uit verschillende landen schreven
mee aan een VN-publicatie over dit
onderwerp. “Het zijn de regels van vandaag
die je toepast op projecten van morgen.”

D

e Nederlandse overheid, van ministerie tot
gemeente, is nieuwsgierig naar de mogelijkheden
van blockchain, een ‘distributed ledger’ technologie. Dat
blijkt uit de tientallen pilots waarin deze technologie werd
en wordt verkend. Een aantal van deze pilots is inmiddels
zover dat de stap naar daadwerkelijke toepassing gezet kan
worden. Maar wat zijn de juridische randvoorwaarden voor
deze implementaties? Daarover gaat het boek ‘The Legal
Aspects of Blockchain’, een uitgave van UNOPS en Blockchainpilots.nl.
Juridische en blockchainexperts uit verschillende landen schreven de hoofdstukken van het boek. In het boek
komen onder andere mensenrechten, smart contracts,
identiteit, datamanagement, landregistratie, cryptocurrencies en ICO’s aan de orde.
Juridische experts
De publicatie is een internationale samenwerking:
experts van over de hele wereld hebben eraan meegewerkt. Het Nederlandse aandeel is groot; het voorwoord is
geschreven door de Nederlandse minister van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag. Koen
Lukas Hartog, programmamanager Blockchain Pilots for
Governmental Organisations:
“Als ik zie hoeveel blockchainprojecten er in Nederland
lopen en hoe goed de verschillende partijen elkaar weten te
vinden, dan denk ik dat we in dit land een stuk harder gaan
dan in andere landen.” Hij zette een veertigtal blockchainpilots op met Nederlandse overheden en nam het initiatief
voor de VN-publicatie. “We waren in het najaar van 2017
bij de VN in New York en tijdens de eerste meeting kwam al
naar voren dat er weinig juridische experts waren aangehaakt en als dit het geval was, pas in een laat stadium.
Dat is een probleem, want het moet juridisch wel kloppen.
Vandaar deze publicatie.”
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Hartog: “Bij het maken van een
prototype kun je nog zeggen we doen
het met een compact team dat zich
richt op het proces en de technologie. Maar als
het gaat om implementatie, en dat gaat de komende periode gebeuren met een aantal projecten, dan moet je het
juridische aspect meenemen.” Daar gaat deze publicatie
bij helpen. Het zijn geen nieuwe feiten, zegt Hartog, maar
het is een bundeling van bestaande expertise: “Het is een
introductie op tal van juridische aspecten, informatie die
je anders zelf bij elkaar zou moeten zoeken. Zie het als een
goede inleiding op de juridische aspecten van blockchain.”
Vandaag en morgen
Het lijkt een spanningsveld: blockchain is een nieuwe
technologie, die moet voldoen aan regels die zijn gemaakt
in een tijd waarin dit soort technologie nog niet bestond.
“In blockchainpilots ben je bezig met wat wij de derde
horizon noemen, met het ontdekken van iets nieuws. In het
boek wordt helder uiteengezet wat de juridische randvoorwaarden zijn waarbinnen je dat voor elkaar kunt krijgen.
Het zijn in feite de regels van vandaag die je toepast op
projecten van morgen”, zegt Giulietta Marani, adviseur bij
ICTU. Ze schreef met ICTU-collega en datafluisteraar Steven
Gort, mee aan de hoofdstukken over gegevenslandschap,
identiteit en samen innoveren in de VN-publicatie.
Steven Gort: “Wat begon als een technologische verkenning van blockchain is inmiddels een stap verder. Het
gaat nu ook over het verkennen van ethische, bestuurs- en
staatsrechtelijke aspecten van dit soort innovaties. En
laat dat nou precies zijn wat de VN onderzoekt, vanuit het
identiteitsperspectief en geconfronteerd met een internationaal migratievraagstuk. Waarbij de vraag is: als we deze
nieuwe technologie gaan omarmen, zijn we dan compliant
met de huidige wet- en regelgeving? Dan heb je het onderwerp legal aspects te pakken.”

Het boek werd gepresenteerd op een symposium in New
York. Meer informatie of het boek gratis downloaden? Kijk op
de website van www.blockchainpilots.nl.
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Concrete resultaten
Gemeenten kunnen in 2019 concrete
resultaten verwachten bij elke prioriteit,
vertelt Aalders. Zoals een actuele kalender waarop gemeenten kunnen zien wat
er wanneer collectief wordt aanbesteed,
een standaard voor hoe klantreizen het
beste uitgevoerd worden en duidelijke
afspraken over het beheer van collectief ontwikkelde voorzieningen. Hij licht
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zorgen dat gemeenten op 1 januari 2021,
als de Omgevingswet in werking treedt,
hun dienstverlening aan inwoners en
ondernemers kunnen continueren. De
projecten die vallen onder de prioriteit
sociaal domein moeten ervoor zorgen
dat gemeenten hun dienstverlening in
het sociaal domein veel meer integraal,
vanuit de leefwereld van inwoners, kunnen vormgeven. Zodat gemeenten hun
inwoners - waar nodig - één arrangement
kunnen bieden op het gebied van zorg en
veiligheid, werk en inkomen, schuldhulpverlening, Wmo en jeugdhulp.

he

Negen prioriteiten
Het fonds GGU kent een negental
prioriteiten, met elk meerdere projecten die bijdragen aan die prioriteit. De
prioriteiten vallen uiteen in drie groepen: ‘beleidsinhoudelijk’, een ‘gemeen-

schappelijke basis voor de toekomst’
en ‘continuïteit en betrouwbaarheid’.
Aalders: “Er staan dingen bij die we
al doen en die we blijven doen, zoals
de Informatiebeveiligingsdienst voor
gemeenten, het ketenregiebureau Sociaal
Domein en Waarstaatjegemeente. Dat
valt onder continuïteit en betrouwbaarheid.” Een gemeenschappelijke basis
voor de toekomst gaat onder meer over
de Gemeenschappelijke Gemeentelijke
Infrastructuur (GGI) en Common Ground.
“Onder deze prioriteit vallen producten en diensten die gemeenten in 2019
kunnen gebruiken, zoals GGI. Maar ook
trajecten die vragen om een lange adem,
zoals de standaardisatie van basisprocessen in werk en inkomen, digitale
identiteit en de inrichting van Common
Ground.” De beleidsinhoudelijke prioriteiten gaan over twee domeinen: het
sociaal domein en het fysiek domein,
concreet de invoering van de Omgevingswet. Het doel van alle activiteiten die
vallen onder het fysiek domein is ervoor

g

Door Marieke Vos

Veiligheid

mobiele
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it het fonds GGU worden gezamenlijke activiteiten gefinancierd. Het is de financiële basis onder de
beweging samen organiseren, waarbij
gemeenten steeds meer samenwerken
rond taken die in alle gemeenten min of
meer hetzelfde zijn. De uitvoering ligt
grotendeels in handen van VNG Realisatie. Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie: “Wat GGU inhoudt is samen met
gemeenten ontwikkeld. Ze zijn allemaal
eigenaar. Het is een breed en samenhangend portfolio dat gemeenten helpt om
onder meer hun dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren. En dat
hen in staat stelt om maatschappelijke
opgaven aan te gaan. Alle gemeenten,
van groot tot klein, hebben er wat aan.”
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Gemeenten besteden 52,3 miljoen euro aan de
ontwikkeling van gezamenlijke producten en diensten
via het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
(GGU). Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, vertelt wat
gemeenten in 2019 uit dat fonds kunnen verwachten.
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Concrete resultaten
in de GGU

Werk

het laatste toe: “VNG Realisatie beheert
zaken die gemeenten collectief hebben
ingekocht. Zoals vaste en mobiele communicatie. Maar ook de Stembureau-app,
die door een aantal gemeenten is ontwikkeld en nu door een groot
aantal gemeenten wordt
gebruikt.
Wat we
beheren
zal naar
verwachting
groeien,
omdat er
steeds meer collectief
wordt ontwikkeld of ingekocht.” Aalders noemt
nog een aantal concrete
zaken die gemeenten
in 2019 kunnen verwachten. Zoals een set
dataspelregels: richtlijnen en principes voor het
omgaan met dataverzamelingen in de openbare ruimte en andere
aspecten van de smart society. “Daarbij
krijgen gemeenten instrumenten die
hier concreet invulling aan geven. Zoals
een modelovereenkomst die ze kunnen sluiten met leveranciers van smart
society-oplossingen en een paragraaf die
zij kunnen opnemen in hun APV over het
verzamelen van data in de openbare
ruimte.” Nu zijn gemeenten veelal afhankelijk van de voorwaarden van leveranciers van smart society-toepassingen,
met deze modelovereenkomst wordt die
verhouding gelijkwaardiger.
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Eigenaarschap
Aalders benadrukt dat de activiteiten
in GGU gemeenten helpen bij hun aanpak
van maatschappelijke opgaven. Zoals
laaggeletterdheid en schuldenproblema-

tiek. “Daar zijn we dit jaar met onze partners mee bezig. Er komen bijvoorbeeld
handreikingen en toolkits hoe om te gaan
met laaggeletterdheid. En samen met het
Kloosterhoeveberaad en SchuldenlabNL
werken we aan een doorbraak op het
gebied van problematische schulden.”
Veel activiteiten gebeuren in samenwerking, vertelt Aalders. Niet alleen met
gemeenten, maar ook met de rijksoverheid, ketenpartners zoals uitvoeringsorganisaties en met marktpartijen. Aalders
wijst in dit verband op de Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten: “Een
groot aantal leveranciers is betrokken
geweest bij het opstellen daarvan. Die
samenwerking doen we steeds meer, op
allerlei onderwerpen. Het illustreert de
veranderende relatie tussen gemeenten
en leveranciers.”

We verwachten van
gemeenten dat ze
ons scherp houden

Veel gemeenten zijn actief betrokken
bij de activiteiten in het fonds GGU, VNG
Realisatie speelt een ondersteunende en
soms regisserende rol. Aalders wijst erop
dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn
en blijven. “Alle gemeenten zijn eigenaar
van de GGU. Zij bepalen of wat er wordt
ondernomen nog steeds aansluit bij wat
zij nodig hebben. Wij gaan vanuit VNG
Realisatie duidelijker maken wat gemeenten wanneer kunnen verwachten, van
gemeenten verwachten we dat ze ons
scherp houden.”
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‘We willen niet
overnemen
maar begrijpen’
Maarten Hillenaar is alweer een jaar algemeen
directeur van Centric Public Sector Solutions. In
iBestuur kondigde hij kort na aantreden zijn missie
aan: gemeenten moeten betere opdrachtgevers
worden en leveranciers betere opdrachtnemers. Hoe
staat het daarmee?
Door: Karina Meerman

H

et begin is pril, maar het is er, zegt Hillenaar. “We zijn
het afgelopen jaar in gesprek geweest met de VNG en
gemeenten over waar we gezamenlijk naartoe willen. En dan
met Centric vooral als luisterende partij.” Nieuwe tijden vragen
immers om nieuwe omgangsvormen tussen leverancier en klant
en dan is dialoog een eerste stap; praten over wat beide partijen
gemeen hebben en waar ze samen aan kunnen werken. Hillenaar licht toe: “De klassieke relatie van ‘u vraagt, wij draaien’
past niet langer, we moeten zoeken naar gemeenschappelijke
grond.”
Dat is nog even wennen voor iedereen. Tijdens de Strategische Conferentie die de Gebruikersvereniging Centric organiseerde over Common Ground, het initiatief van gemeenten voor
de ontwikkeling van een gezamenlijke ICT-infrastructuur, kreeg
hij de vraag of hij daar was om de boel over te nemen. “Welnee,
zei ik, we willen niet overpakken, maar begrijpen wat de ideeën
zijn en daarop aanhaken! Centric is marktleider in applicaties
voor kernprocessen van gemeenten en wil dat ook blijven. Dat
betekent dat we relaties moeten uitbouwen en de klantbeleving en klantwaardering verhogen. Dat is geen sinecure met de
gemeentelijke wereld zo in beweging; daar werken we hard aan.”
Er zijn legio gespreksonderwerpen waarbij aanhaken kan:
GIBIT-contracten, verwerkersovereenkomsten, sourcingsbeleid,
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personeelsbehoefte. “Wij zien gemeenten steeds meer samenwerking zoeken onderling, overal lopen projecten. Dat is een
mooie ontwikkeling. Het standaardiseren van processen is een
belangrijk thema. Standaardiseren om te kunnen digitaliseren,
maar tot welk niveau ga je als gemeente? Ook wordt veel gesproken over het loskoppelen van data en applicaties en het verbeteren van data-analytics voor datagestuurd beleid. En dan is er
natuurlijk de cloud: wil je alle processen en data in Nederland
onderbrengen of bij een internationaal bedrijf met een hoofdkantoor in de VS? Digitalisering is nu overal een onderwerp op
de bestuurstafel en wij hebben daar dertig jaar ervaring mee
binnen de gemeentelijke wereld. Wij willen de leverancier zijn
waarvan gemeenten zeggen: Centric is een specialist die ons
begrijpt en die onze cultuur kent.”
Cruciaal voor een goede relatie is dat opdrachtgevers en
leveranciers zich ieder concentreren op hun eigen kwaliteiten
en daar duidelijk over zijn naar elkaar toe. “Wij zijn niet de
beleidsmakers of de dienstenleveranciers naar de burgers. Wij
zijn de ICT’ers. Laten we afspraken maken over wie wat doet
en hoe we samen in beweging blijven.” Hillenaar zou het liefst
zien dat Centric meebouwt aan de gemeenschappelijke ICTinfrastructuur (een platform) waar gemeenten als het ware ‘op

aan kunnen klikken’; waarop ze ook hun eigen mobiele applicaties kunnen ontwikkelen en laten draaien. Met als onderdeel
een webservices-laag die gebaseerd is op standaarden waartoe
zij zelf hebben besloten. “Ook dat is het bundelen van kwaliteiten. Wij kennen de markt. Burgerzaken, de sociale dienst, de
belastingwetgeving, de Omgevingswet die in ontwikkeling is, we
zitten midden in al die specifieke regelgeving. En dan gaat het
natuurlijk ook over Waterschappen, Belastingsamenwerkingen,
et cetera. Dat is opgebouwde kennis die je niet zomaar even
kopieert.”
Europese ontwikkelaars
Acht jaar geleden begon Centric met een investering in
personeel met het werven van ontwikkelaars in Roemenië, onder
mensen die net van de universiteit kwamen. In Iaşi, een stad
met drie universiteiten, zijn inmiddels driehonderd hoogopgeleiden aan de slag. Ruim twee derde werkt aan applicaties voor
de decentrale overheid. Hillenaar is hoorbaar enthousiast. “En
dat in een wereld waar IT-talent schaars is! We zijn net gestart in
Litouwen en hebben daar nu ook al 35 mensen. Op beide locaties
voel je echt dat je bij start-ups bent. Een heel mooie sfeer. We
hebben al meerdere klanten meegenomen naar Oost-Europa om
die energieke sfeer te proeven.” Steeds gebruikelijker is het dat

Nummer 29, januari 2019

Maarten Hillenaar, alweer een jaar algemeen directeur van Centric
Public Sector Solutions: ‘Persoonlijk vind ik het heerlijk om weer
terug te zijn in de gemeentelijke wereld.’ Beeld: Jeroen Bouman

andersom Roemeense ontwikkelaars op bezoek komen bij Nederlandse gemeenten, om te zien hoe hun werk wordt gebruikt in
de praktijk.
Het is een van de redenen dat Hillenaar zich thuis voelt bij
Centric. “Het is toch een soort familiebedrijf, met aan de top
een eigenaar die maatschappelijk betrokken is. Daarbij hebben we een prachtige marktpositie en we gaan voor de lange
termijn. Persoonlijk vind ik het heerlijk om weer terug te zijn in
de gemeentelijke wereld. Ook al maken diezelfde gemeenten het
ons af en toe knap lastig. Ik ben mijn hele loopbaan al gefascineerd door ICT en als kind van een burgemeester was mijn context de overheid.” Hillenaar werkte bij het Rijk, in het bedrijfsleven, de VNG. “Ik keek steeds vanuit een andere rol naar dezelfde
missie, namelijk hoe we ICT inzetten om een betere overheid te
krijgen.” Dan, lachend: “Eigenlijk doe ik mijn hele werkzame
leven al hetzelfde!”
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Slim data koppelen

‘Hallo? Ik
heb dorst.
Geef me
water!’



M

Doo:r Jet van Eeghen

et sensors kunnen gemeenten nieuw te planten én
bestaande bomen nu realtime monitoren. Dat zorgt
niet alleen voor gezondere bomen, maar geeft ook inzage in wie
verantwoordelijk is wanneer bomen ziek worden of omwaaien.
Zo krijgen gemeenten meer grip op de kosten voor vervanging.
Cobra is een innovatief bedrijf dat advies geeft bij projecten
met bomen en onderzoek doet naar de groene leefomgeving. Al
meer dan tien jaar plaatsen zij sensors bij bomen die, op locatie,
informatie geven over de gesteldheid hiervan. Joost Verhagen,
directeur van Cobra, vertelt: “Met Cobra’s TreeTracker monitoren
we een boom vanaf de kwekerij tot aan de definitieve standplaats. De TreeTracker is een sensor die op 90, 60 en 30 centimeter diepte metingen verricht. We zien daarmee of de boom het
nog naar z’n zin heeft, of er voldoende vocht in de kluit zit en
waar de boom zich bevindt.”
Wanneer een boom wordt aangekocht, plaatst de koper de
sensor bij de boom. De kweker haalt de boom uit de grond en die
staat vaak een aantal dagen in het depot te wachten totdat hij
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Beeld: Dreamstime

Je printer produceert draadloos
documenten, je auto staat in online
verbinding met de garage en je huis is
realtime beveiligd tegen inbraak. Maar nu
ook de bomen in je straat? Connected trees
bestaan en laten het groenverzorgers weten
als ze een extra plens water nodig hebben.

op de definitieve plek wordt geplaatst. “Tricky momenten! De
kluit kan verdrogen en dat komt de levensduur van de boom niet
ten goede. Ook in de nazorg tijdens de jaren na plaatsing gaat
het vaak mis. De boom verdroogt, of verdrinkt juist door een
teveel aan water. Met sensoren heeft de boombeheerder, vanaf
zijn smartphone, altijd zicht op de toestand van de bomen. Ook
kun je een aannemer helpen de boom op tijd water te geven.”
Internet of Things
Cobra zocht een manier om deze sensors op afstand uit te
lezen en kwam zo bij KPN New Business terecht, dat is gespecialiseerd in Internet of Things-oplossingen.
“We koppelen hardware met LoRa-connectiviteit aan de
sensorstokken”, zegt Arie van Es, new business accountmanager Internet of Things bij KPN. LoRa is een draadloze technologie voor datacommunicatie met een laag energieverbruik. Het
maakt connectiviteit over lange afstanden (Long-Range) mogelijk voor Internet of Things-apparatuur. “De hardware heeft een

levensduur van 5 tot 7 jaar, afhankelijk van hoe vaak je data
wilt uitwisselen. Daarnaast leveren we het netwerk met weinig
bandbreedte, dat is afgestemd op dit soort oplossingen. Hiermee kunnen de sensors op afstand, via een dashboard, worden
uitgelezen. Dan is in één oogopslag duidelijk welke boom extra
aandacht nodig heeft.”
Een middelgrote gemeente plant rond de 800 nieuwe bomen
op jaarbasis. Dat is een flinke investering. Mocht een deel van
deze bomen binnen afzienbare tijd het loodje leggen, dan drukt
de vervanging daarvan aanzienlijk op het groenbudget. Met
hulp van de sensors kan het voortijdig uitvallen van bomen worden voorkomen. Ook is voor een verzekeraar duidelijk te maken
wie verantwoordelijk was voor de boomschade.
Boomalarm
Afgelopen zomer is in Nijmegen een proef gestart met connected trees. “De gemeente volgt live hoe het met een selectie
bomen gaat”, zegt Verhagen. “Er is bovendien een automatisch
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De connected tree is een van de vele puntoplossingen waar KPN aan bijdraagt. KPN helpt steden die slim met verschillende databronnen willen
omgaan met de koppeling daarvan. Jean-Pierre
Beunen, programmadirecteur Smart Cities bij KPN,
geeft een voorbeeld. “Als bomen langs een kade
worden gemonitord en het blijkt dat hun wortels
vaak te nat staan, dan kan het zijn dat het grondwaterpeil te hoog is. Dat kan te veel druk geven
op de kademuren, wat kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties. Ook kan het combineren van
gegevens over wegopbrekingen, verkeerslichten
en andere mogelijke veroorzakers van opstoppingen helpen bij het bevorderen van de verkeersdoorstroming. Door verschillende data aan elkaar
te koppelen, zoals de staat van de bomen, kunnen
we slimme oplossingen bedenken.”
KPN heeft een digitale infrastructuur voor
diverse databronnen, de KPN Data Services Hub.
Hierop kunnen verschillende dataproviders, zoals
Cobra, Rijkswaterstaat, het CBS en gemeenten,
data ontsluiten en delen. Het uitwisselen van die
data is nog in het beginstadium, maar gaat een
grote toekomst tegemoet.

beregeningssysteem aan gekoppeld. Staat een boom te droog,
dan wordt automatisch geregeld dat hij water krijgt.”
Cobra is met nog meer innovaties bezig. Zo kunnen sensoren en slimme software live de boomveiligheid monitoren en
bepalen wanneer bomen dreigen om te vallen. Ruim voordat
gevaarlijke situaties ontstaan, sturen de sensoren een alarmpje
naar de boombeheerder, zodat deze tijdig kan ingrijpen. Ook
valideert Cobra met sensoren satellietbeelden om de temperatuur en vochtigheid van heel Nederland in kaart te brengen.
Verhagen ziet het zelfs wel gebeuren dat een gezichtsbepalende boom in een stad een eigen Twitteraccount krijgt. De
eerste proeven daarmee lopen. “Op basis van metingen door de
sensors, kun je tweets versturen als: ‘Ik ben deze week zoveel
millimeter in omvang toegenomen, heb zoveel gram zuurstof
geproduceerd en zoveel gram CO2 vastgelegd.’ Of: ‘Wat is het
zonnig vandaag! Ik heb wel 150 liter water verdampt.’ Daarmee
kun je het klimaat heel tastbaar maken en ook dat kan een groot
voordeel zijn van het toepassen van onze sensors.”
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