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> Koudwatervrees
Gemeenten en waterschappen
> Bij ons in de Tweede Kamer
De ICT-woordvoerders

Special iBestuur Congres 2013

> Stef Blok:
Rijksoverheid in 2017
volledig digitaal

De rode loper ligt al voor u klaar. Het iBestuur Congres wordt ook in 2013 hét event
voor en door de iOverheid. Opinion leaders en beslissers uit overheid, bedrijfsleven,
ict-sector en wetenschap komen samen op één veelzijdig, dynamisch en inspirerend
evenement: dé iPremière van 2013!
Met onder andere:
Werkt u bij de overheid en heeft u geen
persoonlijke uitnodiging ontvangen?
Dan kunt u een request for invitation doen.
Ook is er een beperkt aantal betaalde kaarten
beschikbaar. Leden van Nederland ICT betalen
€ 325, niet-leden € 650.
Stef Blok

Minister voor Wonen
en Rijksdienst

Roger van Boxtel

CEO Menzis Health Insurance
Dagvoorzitter

Sylvia Roelofs
Directeur
Nederland ICT

Meer informatie en aanmelden:

www.ibestuurcongres.nl
Vanaf 12.00 uur bent u welkom voor een sfeervolle inlooplunch. Het festivalterrein is open
van 13.00 tot 20.30 uur. De hele middag wordt festivalfood geserveerd.
Het iBestuur Congres is een publiek-privaat non-profit initiatief van het Rijk (ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties | DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk en DG Bestuur en Koninkrijksrelaties,
en ministerie van Economische Zaken | DG Ondernemen en Innovatie) en Nederland ICT.
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Nieuwe ronde, zelfde spagaat. Een jaar geleden lag het
eerste nummer van iBestuur magazine op de mat; de congres-editie van het iBestuur
Congres 2012. Inmiddels zit er een nieuw kabinet en vergadert er een nieuw verkozen
Tweede Kamer, en is iBestuur een platform dat niet meer weg te denken valt uit het
domein van overheid en ICT. Wat niet is veranderd, is de spagaat tussen ambitie en
besparingen. Ook dit kabinet hoopt met de inzet van ICT een efficiëntere overheid neer
te zetten die bovendien klantvriendelijker werkt. Lees er het interview met minister Stef
Blok maar op na. De ambitie is nu meer concreet geformuleerd: burgers en bedrijven
kunnen in 2017 alle zaken met de overheid digitaal afhandelen. Om dat te bereiken
moeten de verschillende pijlers van het digitale-overheid-beleid, pakweg gedefinieerd
als iNUP, Digitale Agenda en de I-strategie, samenvloeien.

Een tour de force, met een aantrekkelijk perspectief. In Denemarken
hoopt de overheid jaarlijks 2,5 miljard euro te besparen met de stap naar een digitale
omgang tussen overheid en samenleving, zo vertelt Lars Frelle-Petersen
– verantwoordelijk voor die operatie – elders in dit nummer. Dan moet een dergelijke
operatie met driemaal zoveel inwoners in Nederland toch al gauw 5 miljard per jaar
kunnen opleveren. De Deense aanpak is er echter een van planken en dik hout: het
heet digitale dienstverlening, maar het is een wettelijke verplichting voor burgers en
bedrijven om via internet met de overheid te communiceren.
Dat gaat niet werken in ons land. Denk maar aan het EPD. Een Nederlandse iOverheid
kan alleen gebouwd worden op een fundament van samenwerking: co-creatie tussen
overheid, burger en bedrijven. ‘Publiek-privaat’ is echter nog altijd delicaat. Behalve op
het iBestuur Congres. Daar staan publieksdienaren en hun private tegenvoeters samen
op het podium. Zorg dat u erbij bent! Tot ziens in Den Bosch op 24 januari!

Peter Lievense
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Het oog - iOverheid in Beeld

en verder...

Tevreden kijken naar een dijkdoorbraak [18]
en Rijksmuseum in de Bijenkorf [A10]

[8] iRL met o.a.
Aanbestedingsplicht
[24] Open standaarden: men
weet van geen beleid
[38] Kladblok: Weg met het
gemeentehuis
[94] iBestuur app-gids

columns

Z.O.Z. Ambtenaar 2.0
0
iBestuur uitgelezen? Draai ‘m om en
n
lees verder in iBestuur Ambtenaar 2.0
0
over wijkwebsites, foutenmakers,
s,
Rijkswaterstaat en onnodigee
gemeentelijke opschaling..

[
[15]
Marijke van Hees
[[21] Chris Verhoef
[[69] Sophie in ‘t Veld
[[91] Peter van Schelven
[[85] Tineke Netelenbos &
Arie van Bellen
[[89] Daniël van Geest

iBestuur Congres 2013 ‘Net als in de film ... ik wil het’

[46]
Naar één digitale overheid, drie interviews
Hillenaar en de ‘mindset’, Leeftink wil ‘Meer doen met data’,
Buitendijk en Jongepier over de ‘Duivelse driehoek’!

[54]

Lunchgesprek: De ICT-sector over de
samenwerking met de overheid

[64] iBestuur Congres 2013,
praktische informatie

[58] De I-Atlas, Enterprise Architectuur
voor het Rijk

[60] iBestuur Congres 2013, sprekersportretten
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Be Informed [16]
Capgemini [96], Centric [92]
IBM [80], Logica [66]
PinkRoccade [36] SAP [22]
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Duidelijk een brug tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.
Past helemaal in de tijdgeest voor strategisch (door)ontwikkelen! *
Bob van Graft, directeur Gem.Dienstencentrum ICT, min. van Veiligheid en Justitie.

Den Haag
29 januari,
5, 12 en 19 februari 2013

29 januari

Cybercrime en cybersecurity

Mastercourse

Cybersecur it y
5 februari

The golden hour

Wat bedreigt u, wat brengt de toekomst, welke expertisecentra zijn er?

Do’s and dont’s als het mis gaat. Wanneer bel ik de minister?

Master: Wouter Stol, lector Cybersafety
aan NHL Hogeschool en Politieacademie, en hoogleraar Politiestudies Open
Universiteit.
“Waaruit bestaat cybercrimedreiging?
Wat weten we van daders en hun werkwijzen, wat weten we van slachtoffers? Waarom zijn juist zij slachtoffer?
Wat zijn trends in cybercrime en dus
in crime? Wat zijn mogelijkheden van
politie en justitie?”

Master: Dennis de Hoog, senior onderzoeker-adviseur COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.
“Wat is kenmerkend aan digitale incidenten en digicrises? Welke impact heeft
dit type incidenten voor uw organisatie?
Welke belangen staan op het spel? Wat
zijn vereisten voor de adequate beheersing van digicrises? Welke rol neemt
leiderschap hierbij in?”

Case
Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming
(CIP), Ad Reuijl, directeur CIP.
Bij de dienstverlening van UWV staat
internet centraal. UWV kan het vertrouwen van de burger niet verspelen.
Informatiebeveiliging en privacybescherming hebben absolute urgentie.
In de geest van de Compacte Rijksdienst nam UWV met andere uitvoeringsorganisaties het initiatief tot
oprichting van het CIP. Monitoring,
noodscenario’s, herstelplannen, trainingen: hoe werken de ZBO’s samen
aan de veiligheid van informatie?

Case
Gemeente Weert en het Dorifel-virus, Myriam Meertens,
locogemeentesecretaris.
Het Dorifel-virus legde ondanks antivirussoftware de dienstverlening van de
gemeente Weert plat. Samen met specialisten, andere gedupeerde organisaties,
VNG en het Nationaal Cyber Security
Centrum kreeg Weert de dienstverlening
binnen een week weer op peil. Weert
kreeg complimenten voor de aanpak!

12 februari

Hoe organiseer je
cybersecurity?
Van onbewust risico’s lopen, naar
bewust risico’s nemen
Master: Marcel Spruit, lector Cyber Security & Safety, Haagse Hogeschool en senior
consultant, Het Expertise Centrum.
“Wat komt er kijken bij het organiseren
van cybersecurity? Wachten op incidenten is geen optie. Lukraak beveiligen
ook niet. Wat is de rol van management
en bestuur? Welke partijen kunnen
ondersteunen? Kunnen we cybersecurity
uitbesteden?”
Case
Schiphol, CIO Kees Jans.
Op Schiphol (45 miljoen passagiers, 52
miljoen koffers per jaar) werken 60.000
mensen. De ICT-unit ondersteunt alle
processen; van kantoorautomatisering
tot de complexe systemen voor passagiers- en vluchtprocessen. Hoe richt een
grote, complexe private organisatie als
Schiphol de beveiliging in? Wat betekent
dat voor processen? Hoe doe je aan risicobeheersing? Wie doet wat?

Op een inspirerende wijze worden taaie i-vraagstukken toegankelijk
gemaakt in een juiste balans tussen theorie en praktijk. Aanrader!*
Dirk-Jan de Bruijn is vanuit I-Interim Rijk actief als verkenner IV bij DG Uitvoering (EZ).

Zeer interessant en illustratief voor informatiseringstrajecten zoals die ook in
gemeenteland spelen. En bovendien interessant als netwerkbijeenkomst! *
Richard Vrieling, afdeling Advies & Ondersteuning, afdelingshoofd. Gemeente Teylingen.

* Deelnemers over mastercourse
‘Succesvolle ICT-projecten’

voor

management en bestuur
19 februari

Bent u goed voorbereid?
Toets de weerbaarheid van uw organisatie.
De bestuurder en zijn verantwoordelijkheid
Master: Ronald Prins, directeur Fox-IT en
cybersecurity-expert.
“Welke instrumenten heb je als bestuurder
om de mate van ‘veiligheid’ van je organisatie te meten? Hoeveel waarde heeft een
penetratietest of een Red Teaming-operatie, of geeft dat alleen maar tijdelijk wat
informatie en moet je eigenlijk continue
monitoring inregelen?”
Case
De lessen van Diginotar.
Dr. Niels Smit, adviseur Onderzoek & Ontwikkeling – Onderzoeksraad voor
de Veiligheid.
In de zomer van 2011 brak een hacker in
bij certificaatdienstverlener Diginotar.
De Onderzoeksraad concludeerde dat
opdrachtgevers in overheidsorganisaties,
op (top)ambtelijk en bestuurlijk niveau, er
maar beperkt in slagen om hun verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid betekenisvol in te vullen. Het onderzoek identificeert oorzaken en doet aanbevelingen om
deze situatie op te lossen.

U bent bestuurder, beslisser of professional bij departement,
uitvoeringsorganisatie, provincie of gemeente.
Informatiebeveiliging is uw verantwoordelijkheid!
Digitale inbraak en gehackte systemen hebben niet alleen technische en financiële
gevolgen: ze bedreigen uw reputatie en de continuïteit van uw organisatie. Cybersecurity is speerpunt in het regeerakkoord. Management en bestuur dienen meer
kennis te hebben van digitale risico’s en de preventieve maatregelen die hiertegen
genomen kunnen worden.

De iBestuur academie pakt de handschoen op met de mastercourse
‘Cybersecurity voor management en bestuur’. Wij geven u
handvatten voor adequate beheersing van digitale risico’s!
Vier avonden, vier masters, vier cases en Arre Zuurmond.
Elke avond start met een inleiding van een toonaangevende master.
Daarna wordt onder leiding van Arre Zuurmond een concrete casus
besproken. U discussieert met de andere deelnemers over hoe de
ervaringen uit de case doorvertaald kunnen worden naar uw eigen organisatie en
projecten.
Van 17.00u tot 20.00u, met halverwege een klein buffet en borrel na.
Locatie: Markiezinzaal bij HEC / ROI, Herengracht 23, Den Haag
(5 min lopen van Den Haag CS)
Inschrijven en meer informatie op www.ibestuur.nl/academie.
Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse (4 bijeenkomsten)
bedragen 1150 euro. Deelname is vrijgesteld van BTW.

iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement
Academie van PBLQ/ HEC. Kennispartner: Nederland ICT.
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‘De overheids-CIO is tevreden’
De meeste CIO’s in de publieke sector zien

van de CIO’s noemt die persoonlijke compe-

het komende jaar belangrijk vinden, staat

voor zichzelf een verbindende rol wegge-

tenties doorslaggevend. Zij vinden leider-

privacy duidelijk boven aan de agenda.

legd tussen bestuur en beleid aan de ene

schap, politiek-bestuurlijke vaardigheden

Hieruit blijkt wel dat privacy en gegevens-

en goed netwerken belangrijk, meer nog

kwaliteit steeds belangrijker worden. Het

zijn redelijk tevreden over wat ze

dan kennis van ICT.”

is positief dat de CIO zich daar druk om wil

tot nu toe hebben bereikt. Dit blijkt

“Wat betreft de onderwerpen die ze voor

maken.” (MvdH)

kant en ICT aan de andere kant. Ze

uit een onderzoek van
Het Expertise Centrum
(PBLQ HEC) onder

Bespaar energie op softwarecode

CIO’s in het publieke

Nieuws is het niet: ICT gebruikt onvermin-

traditionele proces vervangt. Maar tegelij-

domein.

derd veel energie. Volgens een onderzoek

kertijd zorgt IT voor veel CO2-uitstoot. Op

Een jaar geleden

van AgentschapNL was dat in 2011 zelfs 6

dat gebied is relatief veel aandacht voor

verscheen het rap-

procent meer dan in 2010. Wel verrassend

de hardwarekant, terwijl de softwarekant

port ‘De CIO kan het

is dat dit slechts voor een deel komt door

minder aandacht krijgt.”

niet alleen’, waarin

de hardware. Software blijkt verantwoor-

Dit is historisch zo gegroeid. “Aanvan-

werd beschreven

delijk te zijn voor veel onnodig energie-

kelijk moesten programmeurs efficiënt

hoe de CIO-functie

gebruik. Daarom heeft AgentschapNL het

werken door de beperkte rekenkracht van

Kennis Netwerk Green Software opge-

computers. Tegenwoordig maakt het min-

richt om ideeën uit te wisselen over het

der uit hoe je de code schrijft ten opzichte

vergroenen van software. De eerste pilot

van de belasting voor de hardware, maar

in de publieke sector
zich ontwikkelt. Dit jaar
heeft Het Expertise Centrum
een vervolgonderzoek gehouden onder

loopt

de ener-

de ongeveer honderdvijftig CIO’s in de

ondertus-

giekos-

publieke sector. “Nieuw is dat we de CIO’s

sen bij

ten lopen

zelf diverse vragen hebben voorgelegd over

Logius.

daarmee

hun functie”, aldus onderzoeker Cornelis

In een

wel op.”

van der Werf.

publiek-

Logius

“De doelen die daaruit kwamen, zijn niet

private

neemt nu

verrassend, maar wel belangrijk: beheer-

samen-

de code

sing van grote ICT-projecten; afstemming

werking

van twee

tussen de strategie van de organisatie en

met KPN,

pro-

ICT; het realiseren van voldoende continu-

Cap-

ducten

iteit en kostenbeheersing; het betrekken

gemini en Equinix, en de onderzoekers

onder de loep, DigiPoort en DigiD. Met de

van de top bij ICT-vraagstukken. Opvallend

van Software Improvement Group en

uitkomsten kan de markt richting duur-

is dat ze vinden dat ze in het realiseren van

Mansytems, is Logius een pilot gestart

zame ontwikkeling worden gestuurd. “We

die doelen redelijk goed geslaagd zijn.”

waarin de invloed van softwarecode op

gaan bijvoorbeeld kijken naar de kosten in

De positie is bij ongeveer de helft van de

energieverbruik wordt gemeten. “De kiem

energie die een bepaalde handeling kost.

CIO’s gekoppeld aan de directeur ICT. Bij

voor dit initiatief is gelegd tijdens het

Wanneer je dat weet, kun je die informatie

een kwart is de functie belegd bij de direc-

iBestuur Congres in 2011”, aldus Joris

meenemen naar de volgende aanbeste-

teur bedrijfsvoering en bij een kwart is het

Gresnigt, projectleider maatschappelijk

ding. Als het geven van een machtiging

een zelfstandige functie of gekoppeld aan

verantwoord ondernemen bij Logius.

15 kWh aan energie gebruikt in de hele

de pSG of lid van de RvB. Naast hun positie

“We raakten in gesprek met SIG, dat een

keten, zou je in een aanbesteding kunnen

vinden de CIO’s zelf vooral de persoonlijke

oplossing bleek te hebben. Tegelijkertijd

eisen dat dit wordt teruggebracht naar 10

competenties belangrijk voor een CIO.

bleek Agentschap NL op zoek te zijn naar

kWh. Zo kun je op een functionele manier

Van der Werf: “Drie factoren bepalen vol-

een casus.”

aanbesteden en laat je de innovatie aan

gens ons onderzoek de effectiviteit van de

Volgens hem spelen op het gebied van IT

de markt.” In de loop van januari zullen de

CIO: de positie; de persoonlijke competen-

en duurzaamheid twee aspecten. “Aan de

eerste resultaten worden gepresenteerd.

ties en het instrumentarium. Tweederde

ene kant verduurzaamt IT omdat je het

(MvdH)
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Aanbestedingsplicht
PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden
van het ministerie van EZ, komt de eerste helft
van 2013 met handleidingen die overheidsinkopers moeten helpen bij de vraag wanneer sprake
is van aanbestedingsplichtige opdrachten.
Dat gebeurt als reactie op een tweejaarlijks
onderzoek naar de naleving van Europese
aanbestedingsregels, uitgevoerd door bureau
Significant. In 2010 hielden (semi)overheidsorganisaties ruim 30 procent meer Europese
aanbestedingen dan in 2009. Het bureau stelt
dat dit niet met zekerheid betekent dat ook de

kerndepartementen
partementen (84 procent) en grote

gericht
beschikbare systemen. Die zijn ger

naleving is toegenomen, al noemt het dit wel

gemeenten
nten (81 procent). Kleine gemeenten

aanbestedinop grote, ingewikkelde aanbestedi

waarschijnlijk. Onduidelijkheid over de regels

(17 procent) en regionale opleidingscentra (28

gen, waar de reductie van proceskosten

inspireert de onderzoekers tot de aanbeveling:

procent) doen het ’t slechtst.

in absolute zin indrukwekkend, maar
procentueel laag zijn. Jaarlijks zijn er

“Zorg voor een duidelijke definitie van ‘aanbestedingsplicht’.”

Aanbesteden gebeurt steeds meer elektro-

5000 aanbestedingen boven de aanbe-

nisch en is met de nieuwe aanbestedingswet

stedingsdrempel en 300.000 eronder.

zelfs goeddeels verplicht. E-aanbesteden geldt

Dat betekent zestig maal zoveel kleine

tages van 2010 niet één op één vergelijkbaar

als geschikt instrument om de kwaliteit van

als grote aanbestedingen. Met kleine is

met die van voorgaande jaren. Significant

de overheidsinkoop te verhogen en aanbeste-

dus veel meer winst te behalen, meent

spreekt nu van ‘een modelmatig beeld’. Het

dingskosten te drukken. Maar niet alle mogelijk- Telgen. Dat ook het overheidssysteem

bureau heeft nagegaan of organisaties aanbe-

heden worden benut. Jan Telgen, hoogleraar

TenderNed niet voorziet in simpele recht-

steden als daartoe een verplichting bestaat.

inkoopmanagement voor de publieke sector aan

toe-rechtaan aanbestedingen noemt hij

Provincies scoren goed (87 procent, op basis

de Universiteit Twente, uitte onlangs op een

‘een grote omissie’.

van het inkoopvolume in euro’s), evenals

bijeenkomst over e-aanbesteden kritiek op de

Door een andere methodiek zijn de percen-

(PM)

van ‘achter in het proces’

trends zoals big data, de cloud

uitvoeren, naar ‘voor in

en mobiliteit geven de actuele

het proces’ kaders schep-

context weer. U krijgt bovendien

pen en adviseren, want de

inzicht in wat er gebeurt en is

zorg voor het i-geheugen

gebeurd binnen de rijksover-

verschuift deels naar

heid, het Nationaal Archief en bij

formatievoorziening overbodig maken. Goog-

degenen die informatie

de bibliotheken. ‘Het i-domein

le-achtige zoekprogramma’s vinden tenslotte

creëren.

in beweging’ is toegespitst op

Het i-domein in
beweging
Digitalisering zou de documentaire in-

drie groepen: de i-mens (burger

alles wat we zoeken… Niets is minder waar,
menen Laqueur en Rauner in hun publicatie

Veranderproces

en ambtenaar), de i-bestuurder

‘Het i-domein in beweging’.

De publicatie zet de

en de i-prof: hoe staan ze in het

De nadruk heeft te lang gelegen op tech-

veranderproces, wat hebben

ontwikkelingen in een

ze nodig en wat kunnen ze

niek en te weinig op de waarde van content,

brede context en geeft een

stellen de auteurs. De rol van documentaire

overzicht van de belangrijkste rapporten,

informatiespecialisten (i-profs in het boek)

analyses en gedachtegangen van de afge-

is juist van cruciaal belang: zij plaatsen infor-

lopen twintig jaar. Dikwijls is de noodklok

matie in context en waarborgen de kwaliteit

geluid over de informatiehuishouding van

Laqueur en Michael Rauner is te downloaden

in een wereld waarin informatie steeds

de overheid, zoals in ‘Een dementerende

op kennislab.info/kennis-maken/publicatie-

vluchtiger wordt. Wel verandert hun bijdrage

overheid’ (Erfgoedinspectie, 2005). Actuele

i-domein.
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De inzet van ICT moet
de doelstelling van een
kleinere, efficiëntere
overheid mogelijk
maken. Daartoe
zullen uiteindelijk
drie beleidslijnen
samenvloeien: de
I-strategie, het iNUP
en de Digitale Agenda.
Minister Stef Blok
legt uit, mede namens
zijn collega-minister
Plasterk.

S

tef Blok is als programmaminister voor Wonen en Rijksdienst ingekwartierd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op zijn website meldt hij dat zijn belangrijkste taak het
vlottrekken van de woningmarkt is. Daarnaast werkt hij aan een kleinere,
efficiëntere overheid. ICT kan dat mogelijk maken; dat stáát er niet, maar
dat weet de minister wel.
“Nederland staat voor een enorme bezuinigingsopgave; ik ben ervan
overtuigd dat we die met hard werken en duidelijke keuzes kunnen volbrengen. De overheid zal zich de komende jaren steeds meer moeten concentreren op taken die alleen de overheid kan of mag doen. Dat betekent
dat de rijksdienst kleiner kan worden, maar ook dat burgers meer zaken
zelf moeten regelen of organiseren”, aldus de minister.
“We benutten als overheid de mogelijkheden van ICT bij die uitdagingen, maar dat kan nog beter. De informatiehuishouding van de overheid
omvat allerlei gegevens van personen, bedrijven, adressen, gebouwen,
voertuigen en inkomens. Als we die digitaal beter ontsluiten, kunnen
we zowel bezuinigen als de dienstverlening verbeteren. Begrijp me niet
verkeerd, Nederland doet het goed en behoort tot de wereldtop waar het
gaat om digitale dienstverlening en e-participatie, maar ik zie nog steeds
ruimte voor verbetering.”
De ministeriële verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening
van de overheid ligt zowel bij minister Plasterk als bij minister Blok.
“Als ik denk aan ‘Overheid en ICT’, denk ik aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Minister Plasterk coördineert de informatievoorziening
binnen de openbare sector, ik doe dat op het terrein van de rijksdienst.
De andere ministers gaan over de specifieke inzet van ICT op hun eigen
werkterreinen.”

Stef Blok:

Rijksoverheid
Beeld Jiri Büller/De Beeldredaktie
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in 2017 volledig
digitaal
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In 2011 verschenen achtereenvolgens de Digitale Agenda, de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid, beter
bekend als het iNUP, en ten slotte de I-strategie voor het Rijk. De drie
stukken hebben hun eigen reikwijdte: de Digitale Agenda legt de nadruk
op dienstverlening aan bedrijven en het internetgebruik, het iNUP richt
zich op de dienstverlening aan burgers en de I-strategie betreft vooral de
interne ICT van het Rijk.
“Dat zijn drie nota’s uit één kabinet die alle drie over ICT gaan. Dit
betekent niet dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Het besef groeit
echter wel dat als we een kleinere en efficiënte overheid willen realiseren,
we ook de organisatie en inrichting van de ICT moeten stroomlijnen.”

Het besef
groeit wel
dat we de
organisatie
en inrichting van de
ICT moeten
stroomlijnen

De minister wijst erop dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat de
dienstverlening door de overheid beter moet. “Dat raakt de hele keten van
overheid, burgers en bedrijven. Concreet staat in het regeerakkoord dat
bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen,
digitaal kunnen afhandelen. Ik wil vastleggen dat burgers en bedrijven
daartoe slechts één keer hun gegevens aan de rijksoverheid hoeven te
leveren. Dat is een ambitieuze doelstelling, die hoge eisen stelt aan de
ICT-voorzieningen van het Rijk. Voor het Rijk is dat in feite de afronding
van een proces dat al jaren geleden in gang is gezet. We hebben al belangrijke stappen gezet in het proces van verbetering van de dienstverlening
aan burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het al ingevulde aangifteformulier van de Belastingdienst en de inrichting van TenderNed, de site
waarop aanbestedingen van de overheid worden gepubliceerd.”
Waar dat redelijkerwijs van hen kan worden verwacht, zullen mensen
zelf digitaal invulling moeten gaan geven aan de eigen verantwoordelijkheid op diverse terreinen, aldus Blok. Daarbij kan ICT worden ingezet als
middel om bijvoorbeeld klassieke vormen van communicatie van de burger
met de overheid te vervangen door efficiëntere digitale oplossingen. “We
zullen burgers en bedrijven daarvoor de nodige steun moeten geven. We
moeten de burger nog meer centraal stellen, bijvoorbeeld door de overheidsgegevens meer te ontsluiten, door de regeldruk te verminderen en de
digivaardigheid van burgers te vergroten. De overheid zal met haar dienstverlening meer de nadruk moeten leggen op het gebruikersperspectief.”
Om die doelstellingen waar te kunnen maken zal het kabinet de
komende periode inzetten op het verder verbeteren van de informatiehuishouding en de digitalisering van de dienstverlening. Dat past ook binnen
een bredere ontwikkeling waarin de relatie tussen overheid en samenleving minder fysiek en steeds meer digitaal wordt, aldus de minister. “Ik
zie het zo: de maatschappij transformeert naar een netwerksamenleving
en de overheid zal mee moeten transformeren naar een efficiënte organisatie met deskundige professionals, die vraaggericht en probleemoplossend
optreden op basis van actuele, digitale gegevens en documenten”.
Blok realiseert zich dat er voldoende checks and balances door de overheid moeten worden ingebouwd om die versterkte positie van de burger te
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realiseren en te waarborgen. “Dit kan onder meer door als overheid transparanter te zijn, burgers meer inzage in de persoonsgegevens te geven en
een veilige informatie-infrastructuur te waarborgen. Hoe de overheid dat
kan doen, gaan we het komende jaar verder verkennen. Daarvoor lopen
er momenteel al verschillende onderzoeken. Zo wordt bijvoorbeeld de
mogelijkheid van inzage- en correctiefuncties voor burgers in Mijn Overheid onderzocht, te beginnen met een correctieverzoek op de gemeentelijke basisadministratie. Met verdere digitalisering is het veiligheidsaspect
belangrijk. Onder verantwoordelijkheid van collega Plasterk werken alle
partijen samen in de taskforce Bestuurlijk bewustzijn informatiebeveiliging digitale dienstverlening. Het doel is overheidsorganisaties weerbaarder te maken en ervoor te zorgen dat ze zich na een veiligheidsincident
snel kunnen herstellen.
De afspraak in het regeerakkoord stelt ook nieuwe eisen aan de informatievoorziening binnen de publieke sector. Om de ambitie voor burgers
en bedrijven waar te maken, zal het Rijk in 2017 volledig digitaal moeten
werken en in staat moeten zijn om intern en met de zelfstandige bestuursorganen gegevens van burgers en bedrijven uit te wisselen, aldus Blok.
“Aan de ICT-voorzieningen van het Rijk zijn we, mede in het kader van
de I-strategie, al flink aan het sleutelen. Met de I-strategie bouwen we
aan één rijksbrede informatie-infrastructuur. We willen af van de verbrokkelde ICT-infrastructuur in de rijksdienst, die sinds de jaren tachtig
en negentig van de vorige eeuw ontstaan is. Een aansprekend voorbeeld
daarvan is het terugdringen van het aantal datacenters van het Rijk van
64 naar 4. Maar we doen meer dan dat: de I-strategie richt zich voor een
belangrijk deel op het terugdringen van het aantal interne aanbieders van
ICT-voorzieningen en het zo veel mogelijk vervangen van specifieke toepassingen door generieke, die rijksbreed worden gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld toepassingen voor de ICT-beveiliging, het aanschaffen van software,
de digitalisering van de papierstroom en identiteitsmanagement. Moderne
technologie helpt daarbij, maar is niet zaligmakend. Het gaat ook om de
bereidheid om de eigen voorzieningen op te geven ten gunste van voorzieningen die rijksbreed worden gebruikt.”

Moderne
technologie
helpt, maar
is niet
zaligmakend

De I-strategie is in eerste instantie gericht op de beleidsdirecties en de
bijbehorende baten-lastendiensten. Om de ambitie van digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven te realiseren is niet alleen een I-strategie
nodig binnen het Rijk maar ook tussen het Rijk en de ketens die betrokken zijn bij de digitale dienstverlening.
“Dat gaat in feite om het samenbrengen van het beleid vanuit die drie
nota’s die in 2011 verschenen. Ook worden in deze kabinetsperiode enkele
grote decentralisaties doorgevoerd. Dit vraagt veel van de betrokken
partijen, ook als het gaat over interoperabiliteit, informatiestromen en
verantwoording. Al die uitdagingen gaan we met het kabinet vol overtuiging aan.”
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INFORMATIEMANAGEMENT
ACADEMIE

Schakelen
tussen beleid,
uitvoering
en ICT?

IMAC opleidingen
De Informatiemanagement Academie (IMAC) van PBLQ HEC
biedt diverse opleidingen en masterclasses voor informatiemanagers, CIO(-adviseurs) en opdrachtgevers in de publieke
sector.
– Verbindersopleiding voor informatiemanagers
– Start 18e Verbindersopleiding in maart

– Geaccrediteerde opleidingen
– Master of Public Information
Management

Strategie
Structuur

Uitvoering

IMAC is partner in de iBestuur academie

Kijk voor het actuele aanbod en data op www.pblq.nl/imac

Opdrachtgevers
Verbinders

Technologie

Business

– Masterclasses
– Inrichting van de CIO-functie
– Business Cases
– Risicomanagement
– Cybersecurity
– Business en IT-alignment

Informatiemanagement

– TopSeminars Beleid en ICT
– Maatwerk voor bestuurders en (beleids)directeuren

Mijmeren
V a n

H e e s

Mijmeren over een
lichtpuntje
D

e beleving van Enschede als
gaststad van het Glazen Huis
2012 maakt ons blij. De organisatie van
Radio 3FM draagt al vele jaren bij aan
een sfeer van weldoen tijdens de donkere
dagen voor de kerst. Het thema van ‘Het
Glazen Huis’ was dit jaar het tegengaan
van babysterfte en daarvoor gaan mensenharten open. Wij trokken onze portemonnee en Enschede ging op voor een prestatie
van formaat. Weldoen leeft in ons land en
zeker in onze mooie stad, waar op allerlei
plekken de spaarpotten stonden om gevuld
te worden voor Serious Request.
Voorafgaand aan het feest waren er
zorgen over de te nemen verantwoordelijkheden en risico’s. Wat kunnen we aan
toestroom van mensen verwachten? Zijn
we voldoende voorbereid? Hoe houden
we de mensenmassa’s in de hand? Kunnen we excessen voorkomen? De openbare
veiligheid is in de afgelopen jaren een
aantal keren zichtbaar onder druk komen
te staan. Een uit de hand gelopen strandfeest, noodweer tijdens festivals en het
nieuwe fenomeen van de X-party in Haren
als een negatieve uitwas van de moderne
communicatietechnologie.

Marijke van Hees
Wethouder in Enschede en
voorzitter van Stedenlink
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Onze vrijheid valt of staat met de
garantie van veiligheid. De bevolking verwacht deze garantie van de overheid. In
Enschede maken wij werk van de positieve
inzet van moderne technologie bij het
signaleren en voorkomen van onveiligheid. Wij hebben daar goede ervaringen
mee opgedaan tijdens kampioensfeesten
van FC Twente en bij Koninginnedag. De
samenwerking met innovatieve bedrijven

heeft daadwerkelijk mooie toepassingen
voor crowdmanagement en ondersteuning
van hulpverlening en repressie opgeleverd.
De technologie is er klaar voor; toepassen
dus bij Het Glazen Huis!
Dat laatste bleek niet vanzelfsprekend.
Er is nog geen gerichte inkoop van deze
diensten geregeld door de overheid. De
vraag is wie de inkopende partij zou moeten zijn. Als we kijken naar de revenuen,
dan liggen die op het terrein van politie
en justitie. Maar die zijn nationaal vooral
bezig met reorganiseren en bezuinigen.
Investeringen in technologische innovaties
in de veiligheidsketen zijn al jaren een
zorgenkind. Het ministerie van Veiligheid
en Justitie is ongetwijfeld van mening
dat in het belang van de openbare orde
dergelijke investeringen voor rekening van
gemeenten zijn. Maar diezelfde gemeenten
hebben geen besparingen, want die vallen
juist weer elders in de veiligheidsketen. De
kosten voor de inzet van innovatieve veiligheidsdiensten zijn zo een lastenverzwaring en daar zit nu niemand op te wachten. Tot grote frustratie van leveranciers
die de handel zien vertragen.
Kortom, een voorbeeld van een voor
innovatie niet goed sluitende businesscase.
Er is een lichtpuntje. Het kabinet wil tien
doorbraakprojecten op het terrein van
toepassingen van ICT opzetten; een kans
voor de veiligheidssector? Wat te denken
van een landelijke inkoop van innovatieve
veiligheidsdiensten? Kan de inzet hiervan
een positief effect hebben op de kosten
en de kwaliteit van de inzet van ‘blauw op
straat’ bij grootschalige vraagstukken van
openbare orde?
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iBestuur Congres 2013 Jan Willem Boissevain vertelt meer over het scheiden van regels en processen
in de sessie The Avengers . Take 7 Angels & Demons

Scheid de regels
van het proces

Overheidsorganisaties die regelgeving
uitvoeren, moeten die regels niet in hun
IT-systemen ‘bakken’. Een scheiding tussen
regels en processen houdt de systemen
beheersbaar en opent de weg tot hergebruik. Be
Informed weet inmiddels hoe dat moet.
Het is een bekend verschijnsel: een ICT-project dat in de
gevarenzone belandt doordat de uitgangspunten veranderen.
Voordat het project zijn voltooiing nadert, is de regelgeving
die ermee ten uitvoer moet worden gebracht alweer aangepast.
“Het begint al bij de ontwikkeling van beleid”, zegt Jan Willem
Boissevain, managing director Benelux van Be Informed. “Op
dat moment zou je eigenlijk al moeten nagaan wat het betekent voor de uitvoering. Van het parlement, dat amendementen
aanbrengt, komt de regelgeving terecht bij uitvoering, handhaving en toezicht. Die hele keten zou je beter kunnen faciliteren.
Je ziet dat de regels bij de overdracht in die keten nu steeds
opnieuw gedefinieerd worden en nieuwe begrippen ontstaan. De
regelgeving raakt overal verspreid in systemen.”
Die regels en de uitvoeringsprocessen eromheen moet je uit
elkaar trekken, stelt Boissevain. Be Informed brengt dat al in
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praktijk bij de uitvoeringsorganisaties van de overheid; regelgeving wordt daar als ‘business rules’ ondergebracht in modellen die snel door de bedenkers van de regels zijn te begrijpen.
Modellen die met een beetje inspanning ook door diezelfde
mensen zijn aan te passen. Dat zou de uitvoerbaarheid van de
regels sterk kunnen verbeteren. “Trek de ‘know’ en de ‘flow’ uit
elkaar. De flow, het proces, is redelijk constant, maar de know,
de regelgeving, verandert voortdurend. Die kun je laten aanpassen door de gebruiker zelf. De consequenties van beleid zijn zo
ook veel sneller duidelijk.”
Generieke processen
Veel standaardsoftware kan niet overweg met de dynamiek
en de complexiteit van regelgeving, stelt Freek van Teeseling,
architect bij Be Informed. En dat is waar Be Informed een rol
kan spelen. “Ons platform ‘leest’ voortdurend registratiemodellen, interactiemodellen, procesmodellen en beslismodellen en ís
daarmee de applicatie.” Die modellen kunnen generiek zijn – het
vergunningverleningsproces is overal vrijwel hetzelfde – maar
ook specifiek: wie krijgt er wanneer een vergunning. “We zien bij
organisaties vaak behangrollen met procesbeschrijvingen in de
gang hangen, maar als wij weggaan, is er nog maar één generiek
proces over, met een diversiteit van activiteiten erin. Daar kun
je veel flexibeler mee omgaan. En vervolgens is de beleidsafde-

p a r t n e r

B e I n f o r m e d
Stelselcatalogus
De Stelselcatalogus stemt naamgeving en
definities in alle basisregistraties op elkaar af
en zorgt voor eenheid van taal en uniformiteit voor de afnemers. Op deze centrale plek
wordt duidelijk hoe de verschillende overheidsorganisaties (kunnen) omgaan met de
gebruikte begrippen: waar komt de definitie
vandaan, wie is er verantwoordelijk voor
het gegeven et cetera. De Stelselcatalogus
beschrijft dus niet de gegevens zelf, maar wel
hoe basisregistraties zijn vormgegeven, in de
vorm van gegevensmodellen – gedefinieerd
in het Be Informed-platform. “Op dit moment
is het een soort naslagwerk”, zegt Freek van
Teeseling. “Er wordt nu wel gewerkt aan het
inrichten van services die de definities geautomatiseerd kunnen aanleveren. Dan heb je
als systeem altijd de meest actuele definitie
voorhanden.”

Freek van Teeseling,architect bij Be Informed: “Veel standaardsoftware kan niet overweg met de dynamiek en de
complexiteit van regelgeving “.

Omgevingsloket Online
Jan Willem Boissevain, managing director Benelux van Be
Informed: “Trek de ‘know’ en de ‘flow’ uit elkaar. De flow,
het proces, is redelijk constant, maar de know, de regelgeving, verandert voortdurend”.

ling weer in charge, en niet de IT-club. Ze kunnen voor de regels generiek een
proces modelleren in de Be Informed-taal en dat is meteen de applicatie, de
documentatie en zelfs de website voor de gebruiker aan de voorkant.”
Hergebruik van wat in al die modellen is vastgelegd zou de overheid veel
inspanningen en dus geld kunnen besparen, denkt Boissevain. “Als je ICT
op een slimme manier inzet, kun je het bestuurlijke stelsel gewoon in stand
laten. Omdat je gebruikmaakt van alles wat generiek is, hoeft een uitvoerende organisatie niet van een bepaalde omvang te zijn.” En door regelgeving
in een aanpasbaar model bij te houden op één plek, zoals bij het Omgevingsloket Online, is veel dubbel werk te voorkomen. De procesmodellen voor
vergunningen, de sociale zekerheid of belastingen zijn door veel organisaties
opnieuw te gebruiken. Boissevain: “We willen toe naar een open source-achtige community waarin die modellen gedeeld worden.”
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Geef burgers en bedrijven één uniform
aanvraagportaal voor alle vergunningen die
te maken hebben met bouw, milieu en omgeving, onafhankelijk van de overheidslaag die
erover gaat. Dat is de gedachte achter het
Omgevingsloket Online (OLO). De wetgeving
is immers overal hetzelfde, maar is complex
en verandert vaak. Op basis van de in Be
Informed gedefinieerde modellen wordt binnen het OLO vastgesteld waaraan de indiener
moet voldoen en hoe hij moet indienen. Een
aanvraag kan meerdere vergunningen ineens
betreffen. Jan Willem Boissevain: “OLO is een
krachtige service die door gemeenten wordt
gebruikt. Aan de achterkant maken de deelnemende gemeenten gebruik van dezelfde
regelgeving; er is minder willekeur en ze
hoeven er zelf niet over na te denken. Het is
een mooi voorbeeld van waar de elektronische overheid een grote stap heeft gemaakt
in hergebruik.”
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De doorbraak
Fotografie Marcel Jurian de Jong
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De dagen dat er tevreden op een dijkdoorbraak wordt
teruggekeken zijn schaars, maar de dag dat deze waterkering
doorbrak was geslaagd, als test. De proefopstelling, in Hamdijk in de provincie Groningen, was onderdeel van het IJkdijkontwikkelprogramma en bevatte een systeem van sensoren dat
live metingen verricht in het dijklichaam. Veranderingen in
de waterhuishouding en in de stabiliteit van de dijk worden
continu gemonitord en al naar gelang de situatie wordt er
automatisch water toe- of afgevoerd of alarm geslagen. Bij de
proefdijken is getest in hoeverre de sensoren een werkelijke
doorbraak kunnen voorspellen.
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De grote verbinder in dit controlesysteem is het Dijk Data
Service Center (DDSC), dat in de komende jaren de gegevens
van alle zogenoemde live-dijken moet gaan opslaan en verwerken. De Stichting IJkdijk coördineert samen met waterschappen en Rijkswaterstaat de bouw van het DDSC. De realisatie
van het servicecenter kost zo’n 3 miljoen euro. De investering
in de dijkmonitoringsystemen bedraagt tussen de honderdduizend en een miljoen euro per kilometer.
De verwachting is dat de ontwikkelingskosten terug zijn te
verdienen met de export van het monitoringsysteem naar het
buitenland.
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U heeft nog 388 dagen!

Op 1 februari 2014 moet elke organisatie in Nederland SEPA-compliant zijn. Nou ja, moet...moet..... Natuurlijk, er ligt een harde deadline uit
Brussel. Maar het is geen straf om het betalingsverkeer binnen Europa
makkelijker te laten verlopen. SEPA is juist bedacht om daarmee extra
kansen te creëren en die zijn er volop. Ook voor uw organisatie. Wat
niet wegneemt dat die datum van 1 februari inderdaad een harde is.
In die zin roept SEPA herinneringen op aan de millenniumbug en de
invoering van de euro. En er is nog een parallel: het wordt weer stevig
onderschat.
Nu denkt u wellicht: O, en Capgemini gaat nu een mooi verhaal vertellen over een slimme scan die de impact van SEPA in mijn organisatie in kaart brengt. Dan moeten wij u teleurstellen. We hebben
zo’n scan namelijk wel en zelfs bij verschillende klanten uitgevoerd.
Maar er is geen tijd meer voor. Om de deadline te halen moeten snel
de handen uit de mouwen om alle systemen aan te passen. Gelukkig hebben we naast de scan ook een team SEPA-experts dat u bij
de hele operatie kan ondersteunen. Zodat u over een jaar al uw systemen up to date heeft en klaar bent om de kansen van SEPA te
verzilveren. Meer weten, neem dan contact op met John van Schaik,
(john.van.schaik@capgemini.com).

Voor meer informatie kijk op:

www.capgemini.nl/oplossingen/sepa

Beter
met
minder
V e r h o e f

Beter met minder
I

n tijden van crises moet er bezuinigd worden. Dat kan via de kaasschaafmethode, of door taken of diensten
botweg niet meer uit te voeren. Beide
technieken zien we in het regeerakkoord
terug. Je kunt ook kiezen voor een radicaal andere aanpak. Zoals de banken, die
kantoren sluiten en via internet gaan
werken. Voor de minder digitaal vaardige
klanten richt je dan een Rabobank-bus in
als mobiel kantoor. Hier schrap je dus real
estate en investeer je in ICT. Dit noemt
men ook wel operational excellence.

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

In het potentiële gat dat de bank die
digitaal gaat achterlaat, springen dan
weer anderen, zoals de RegioBank. De
RegioBank – een activiteit van SNS Reaal
– werkt als volgt. Verzekeringsmannetjes
die toch al in de regio zitten, breiden
hun diensten uit via het SNS-brand. Ze
leveren vanaf dat moment ook bancaire
diensten en de klanten kunnen gewoon
bij ze langs voor bankzaken zoals ze dat
al deden met hun verzekeringsvragen.
Wie weet komt het RegioBank-mannetje
zelfs wel aan huis! Je praat dan over customer intimacy.

Als je nu de aanpak van de Rabobank
en die van de RegioBank op de een of
andere manier kunt combineren, krijg je
een methode waarmee je potentieel met
minder toch meer kunt, en nog beter
ook. Een dergelijke aanpak wordt niet
altijd van tevoren ontworpen, die kan
ook ontstaan. Zo is het virtuele gemeentehuis van de nieuwe gemeente Molenwaard gegroeid door een fusie en de soms
hobbelige weg ernaartoe. Ambtenaren
komen op locatie, net als de RegioBank of
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Rabobus, en daarmee open je de mogelijkheid voor customer intimacy. Je bespaart
op real estate en je investeert in ICT door
via internet allerlei (standaard)dienstverlening aan te bieden. Raadsvergaderingen
in het zalencentrum. Waarom ook niet?
Operational excellence dus. Een dergelijke
geëvolueerde fusie heeft de potentie om
te groeien in persoonlijk klantcontact en
in efficiency in dienstverlening.
Het doet me denken aan het Zwitserse parlement, dat decentraal werkt.
Het lidmaatschap van de Nationale Raad
is bovendien een deeltijdbaan. Gevolg: de
parlementariërs zitten overal en nergens.
Die mensen hebben daarom een mobiel
kantoor nodig met 24/7 toegang tot
gegevens en dito ondersteuning.
Zij gebruiken laptops in the cave: alles
wordt automatisch in back-up gezet vanaf de laptops naar twee gespiegelde datacenters, veilig weggeborgen diep onder de
rotsen van twee verschillende alpen. Heel
modern dus, gecombineerd met Zwitserse
degelijkheid en precisie. Het Europees
parlement laat zien hoe het niet moet.
Dat verscheept elke maand vrachtwagens
vol dossiers en kantoorspullen van Brussel naar Straatsburg, en weer terug.
Wie lering trekt uit al die ervaringen
moet een organisatie zo kunnen inrichten dat die dichter bij de burger komt te
staan, terwijl door slimme ICT-investeringen de bulk van de standaarddienstverlening gestroomlijnd wordt. Dan heb je als
ambtenaar tenminste weer de tijd om je
op de non-standaardgevallen te richten.
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iBestuur Congres 2013 Rene Vermeulen en Marcel Bouhof praten verder over het nieuwe RDW-systeem
in de sessie ‘Good W ill Hunting’ . Take 7 Angels & Demons

Standaardsoftware is
Geïntegreerde softwaresystemen die zijn toegespitst op de overheid, inclusief snelle
analysetechnologie, cloud computing en mobiele apps. Het kan met SAP – en zónder zware
implementatietrajecten.

E

r zijn niet zo veel organisaties en bedrijven meer die
grote projecten uitvoeren rond het automatiseren van
generieke centrale processen als financiën, logistiek, planning
en HR. Dat hebben ze meestal wel op orde. De zogeheten
ERP-software (enterprise resource planning) die ze daarvoor
gebruiken draait goed, vaak na ingrijpende projecten. Dat
merkt ook ERP-leverancier SAP. De huidige activiteiten van SAP
zijn dan ook niet die van tien jaar geleden. “Toen kwam onze
omzet nog voor 90 procent uit software voor financiën, HR,
logistiek. Maar dat is allang niet meer zo”, zegt Marcel Bouhof,
directeur Overheid van SAP. “In het publieke domein zitten we
ook heel vaak in de primaire processen, zo veel mogelijk met
standaardsoftware. In ziekenhuizen is dat de administratie rond
patiënten. In het onderwijs geldt hetzelfde voor studenten.”
Bouhof schat de ‘oude’ ERP-omzet op nog 35 procent van het
totaal. De rest van de omzet komt uit activiteiten op het gebied
van branchespecifieke oplossingen, zoals die voor de overheid,
analyse- en rapportagesoftware (BI), softwaretechnologie
voor mobiele apparatuur (apps) en ‘in-memory’-technologie
(waarmee razendsnel grote hoeveelheden gegevens zijn te
verwerken).
Het kan sneller
Software-implementaties hebben onterecht nog steeds
het imago van tijd- en energieverslindende projecten, vindt
Bouhof. “Door de jaren heen kon je de software van SAP
heel erg parametriseren en was je vaak lang bezig met een
implementatie. Dat was meteen ook een valkuil, zeker als een
organisatie ook nog eens in een verandertraject terechtkwam.”
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Maar de invoering van aanvullende software kan stukken sneller,
desnoods deels in de ‘cloud’. “Nu kun je door gebruik te maken
van vooringerichte systemen op basis van best practices al in
een aantal weken live gaan met een stuk standaard ingerichte
software voor jouw bedrijfstak – en dat geldt natuurlijk ook voor
een overheidsorganisatie.”
Die ‘best practices’ heeft SAP in de loop der jaren wereldwijd
vormgegeven in blauwdrukken (templates) die specifiek zijn
voor een bepaalde branche, zoals de publieke sector. “Zo
hebben we in het buitenland al diverse keren Tax & Revenue
Management ingevoerd voor belastingheffing en -inning.”
Integraliteit
De invoeringstijd van dergelijke software is tegenwoordig
doorgaans tussen de zes en negen maanden, schat Bouhof.
“En losse modules, bijvoorbeeld voor het beter registreren van
subsidies, kunnen vaak al binnen drie tot zes maanden worden
ingevoerd. Dan is het ingericht voor de Nederlandse overheid
en moet het in ieder geval werken. Met onze Rapid Deployment
Services zetten we het binnen zes tot tien weken neer en dan
draait het technisch. Dat je het dan hier en daar gaat fijnslijpen,
dat kan, maar dan heb je in ieder geval je basis staan.” Hij
benadrukt dat zoiets als subsidieverstrekking overal een
vergelijkbaar proces is en dat veel aanpassingen dus niet nodig
zullen zijn.
Bouhof memoreert een recente SAP-klantenbijeenkomst
in Madrid. “Daar zijn ook Nederlandse overheidsklanten
heen geweest. Die bleken verbaasd dat we inmiddels zo veel
producten hebben en dat die allemaal met elkaar verbonden

p a r t n e r

S A P

geen zware kluif meer
RDW zet SAP in
voor PAS

Marcel Bouhof, directeur Overheid van SAP: “In het publieke domein zitten we ook heel vaak
in de primaire processen, zo veel mogelijk met standaardsoftware.”

zijn. Integraliteit blijft ons motto. Als je iets op een mobiel
device doet, heeft dat gevolgen in je administratie. We blijven
die end-to-end-processen optimaal ondersteunen.”
Een voorbeeld waarvoor SAP in het buitenland al werkende
oplossingen heeft, zijn risicoanalyses rond bijvoorbeeld
fraudedetectie, verkeersproblematiek of rampen. “Bij
fraudedetectie wil je enorm veel data snel kunnen monitoren. En
als een inspecteur onderweg is en hij signaleert iets, wil hij snel
de juiste informatie kunnen opvragen. In combinatie met onze
mobility- en in-memory-technologie kan dat goed.”
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Hoe laat je de klanten
eenvoudig zelf de keuring van
hun voertuig inplannen, waar
ook in Nederland? Het nieuwe
Planning en Afspraken Systeem
(PAS) voor voertuigkeuringen
van de RDW moest daarvoor
zorgen. René Vermeulen van de
RDW zal op het iBestuur Congres komen vertellen hoe het
PAS tot stand is gekomen met
behulp van SAP-software. Na
een pilot met een provisorisch
systeem werden de requirements vastgesteld. “SAP kon
daar het best aan voldoen.” De
module MRS van SAP is in korte
tijd gekoppeld met de HR- en
financiënsoftware die RDW al
had. “De klant heeft geen idee
van wat er aan de achterkant
draait. Uiteindelijk konden we
het vrij snel invoeren omdat
maar een beperkt aantal
mensen hoefde te worden
ingevoerd in de systematiek
ervan.” Vermeulen wil nu onder
andere gaan kijken wat er met
de managementinformatie uit
de SAP-omgeving kan worden
gedaan om de planning bij te
stellen.
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Anders dan Haags
beleid wil, vragen
overheidsorganisaties
bij slechts 45 procent
van de aanbestedingen

Open-ICT-beleid
om open ICTstandaarden. En bij
maar 28 procent
van de gevallen om
opensourcesoftware.
Dat is evenmin
beleidsconform.
Oorzaak: men weet van
geen beleid.

Door Peter Mom
Beeld Stockfresh/Blinkerd
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H

eeft het programma Nederland Open in Verbinding (NOiV), dat
open standaarden en opensource moest stimuleren en eind 2011
werd beëindigd, gefaald in de communicatie? Ja en nee, zegt jurist en
bestuurskundige Mathieu Paapst. Hij promoveert 10 januari 2013 in
Groningen op een onderzoek naar de invloed van open-ICT-beleid op de
aanbestedingspraktijk.
In zijn toelichting blijkt dat te betekenen: ja, maar falende communicatie valt niet alleen NOiV aan te rekenen. In het ambitieuze NOiV-actieplan, dat de toenmalige staatssecretarissen Heemskerk (EZ) en Bijleveld
(BZK) in 2007 presenteerden nadat een in 2002 Kamerbreed aangenomen
‘Motie-Vendrik’ en vervolgens een bewustmakingsprogramma (OSOSS) weinig hadden uitgehaald, stond dat ministeries afspraken gingen maken met
‘hun’ sectoren. Maar dat hebben ze niet gedaan. Paapst: “Het hele onderwijs weet er niks van. Als je niet weet dat er een actieplan is, ga je ook
niet uitzoeken wat erin staat. En wie er toevallig wel van heeft gehoord,
denkt: Waarom zou ik wat doen? Mijn minister heeft er niks over gezegd
en wat heb ik te maken met een vaag NOiV-bureautje in Den Haag?” Voor
de zorgsector geldt volgens Paapst hetzelfde.
Gemeenten
Ook medeoverheden trekken zich amper iets van Den Haag aan. Formeel hoeven ze dat ook niet, concludeert Paapst. Het door de rijksoverheid opgestelde actieplan formuleert beleidsregels die alleen bindend zijn
voor het eigen bestuursniveau. Geprobeerd is ze naar andere overheidslagen te laten doorwerken via bestuursakkoorden met koepelorganisaties.
Maar gemeenten, provincies en waterschappen zijn juridisch niet gebonden aan wat hun VNG, IPO of Unie van Waterschappen met een bewindspersoon afspreekt. Een rechterlijke uitspraak noemt zelfs expliciet het
NUP (mét open-ICT-afspraken), waarvan gemeenten zich niets hoeven aan
te trekken. “Gemeenten maken gebruik van de open standaarden zoals
vastgesteld door het College Standaardisatie en werken hierbij volgens
het principe ‘pas toe of leg uit’. Bij aanbestedingen van software krijgt, bij
gelijke geschiktheid, opensource de voorkeur”, staat als ‘resultaatverplich-

mist effect
ting’ in het NUP. Gemeenten kunnen die ‘verplichting’ straffeloos aan hun
laars lappen.
Dat is niet de enige reden waarom lokale overheden het ’t slechtst
doen. Die hebben aan de VNG ook nog eens een kwalijk voorbeeld. De koepel vroeg in een ICT-aanbesteding niet om open standaarden. “De verklaring was: dat kost alleen maar extra geld. Tja, als dat de houding is, kun je
niet verwachten dat aangesloten gemeenten wél open standaarden willen.”
Aanspreekbaar
Provincies zijn een positieve uitzondering. Alvorens het bestuursakkoord te ondertekenen liet het IPO alle provincies zich daaraan committeren. Daarmee kregen Haagse beleidsregels op provinciaal niveau de status
van ‘interne regel met externe werking’. Dat laatste betekent dat burgers
en bedrijven er rechten aan kunnen ontlenen. Wie bijvoorbeeld wil communiceren via ODF-documenten (Open Document Format), mag een provincie eraan houden daarmee overweg te kunnen. Bedrijven kunnen provincies erop aanspreken als ze aanbestedingen à la VNG organiseren.
Voor het Rijk is het actieplan dus bindend. Dat betekent echter niet
dat alle ministeries het beleid uitvoeren, ook al werd het reeds in november 2008 vertaald naar een ‘Instructie rijksdienst inzake aanschaf van
ICT-diensten en ICT-producten’. Die bepaalt: “Bij de aanschaf van een
ICT-dienst of ICT-product voor een toepassingsgebied dat voorkomt op de
lijst die op de website www.forumstandaardisatie.nl is gepubliceerd, wordt
gekozen voor een ICT-dienst of een ICT-product dat gebruikmaakt van
een bij het desbetreffende toepassingsgebied vermelde open standaard.”
Paapst: “Dat is behoorlijk dwingend. Maar dat realiseert men zich niet.
Men zegt: In het College Standaardisatie hebben alle ministeries een afgevaardigde en die voelt zich moreel verplicht de toepassing van standaarden
op zijn departement te bevorderen. Dat klinkt mooi, maar er ligt gewoon
een harde juridische verplichting. Het wordt tijd om dat eens beter duidelijk te maken. Je moet het ‘beleidsregels’ noemen. Nu is het een rijksinstructie van de staatssecretaris van EZ. Men denkt: ’t Zal wel.”
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Een frappant verschil tussen Haagse en
echte werkelijkheid vond Paapst overigens
in een NOiV-monitor over opensource: tien
ministeries zeiden het actieplan te volgen,
maar in slechts een van de drie rijksaanbestedingen werd opensource ook daadwerkelijk genoemd. Hij bepleit een nieuw
programma, met doorzettingsmacht voor
de betrokken bewindspersoon. In zijn dissertatie ontwikkelt hij een bestuurskundig
model om in te schatten of beleid waarin
ICT een rol speelt, kans van slagen heeft.
“Voordat de regering dat NOiV 2.0 naar
de Kamer zwiept, zou het door het model
moeten worden gehaald.”

Mathieu Paapst
Mathieu Paapst (1974) is sinds
2005 universitair docent en onderzoeker
bij het Centrum voor Recht en ICT in
Groningen. Van mei 2008 tot december
2009 was hij ook juridisch adviseur
van het NOiV-programma. De vraag
‘hoe verder met open standaarden
en opensource‘ is onderwerp van een
symposium, dat 10 januari plaatsvindt
voorafgaand aan zijn promotie.
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Gemeenten terughoudend ten opzichte van waterschappen

Koudwatervrees
Sinds het debacle bij
Het Waterschapshuis,
dat waterschappen
landsbreed een
belastingsysteem zou
bezorgen, moeten deze
weer zelf ICT regelen
voor heffen en innen.
Ze zijn morrend,
maar met nieuw elan
aan de slag gegaan.
Gemeenten doen mee,
al is de huiver nog
groot.

Door Peter Mom
Beeld Blinkerd
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VHW ging de omgekeerde weg. Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling is in 2001 ontstaan
vanuit gemeenten (inmiddels zijn het er 28) en kreeg in 2005 waterschap
Hollandse Delta erbij. Dat aarzelt nu over de toekomst. Aanleiding: een
affaire rond de directeur, die SVHW al elf jaar leidt, maar aanleiding gaf
tot een integriteitsonderzoek (zie kader Toekomstvast?). Daarmee staat
voor Hollandse Delta de samenwerking in beginsel ter discussie.
Ook elders is samenwerking onderwerp van gesprek tussen gemeenten
en waterschappen, echter niet om deze eventueel te staken, maar juist
aan te gaan. Gemeenten gebruiken voor hun onroerendezaakbelasting,
riool- en afvalstoffenheffing dezelfde gegevens als waterschappen voor de
watersysteem- en zuiveringsheffing. Opleggen en innen gebeurt volgens
dezelfde processen. Onzin dus om tweemaal hetzelfde te doen.
Besparingen kunnen oplopen tot enkele tientallen procenten en door
clustering van (ICT- en fiscale) expertise kunnen gemeenten kwetsbaarheid inruilen voor robuustheid, waardoor ontwikkelingen zich beter laten
bijhouden en het servicepakket kan worden verbreed. Maar er heerst
koudwatervrees.
In Groningen langs de snelweg zit Hefpunt, samenwerkingsverband
sinds 2007 van drie noordelijke waterschappen (zie kaartje).
“Er vindt geen rationele afweging plaats. Negentig procent van de
argumenten is emotioneel”, zegt Hefpunt-directeur Alfred Huitema. “Vanaf
het begin wilden we gemeenten erbij. Maar het is niet gelukt er één over
de streep te trekken. Jammer. Vooral voor gemeenten.” De besparing tot
en met 2012 loopt naar verwachting op tot ruim 19 miljoen euro, wil hij
maar zeggen, 4,5 miljoen meer dan de businesscase bij de start beloofde.
Wat houdt gemeenten tegen? “Het ambtelijk enthousiasme is niet groot.
Met voelt zich bedreigd in positie en baan. Maar ons aanbod is: overname
van het personeel. Dat hebben we ook bij de waterschappen gedaan. De
overcapaciteit is opgelost via natuurlijk verloop”, aldus Huitema, die concludeert: “Er is bestuurlijke druk nodig.”
Stapsgewijs
In Roermond kan Wim Fiddelaers, directeur van BsGW, de reserve van
noordelijke gemeenten wel verklaren. Met Hefpunt hebben waterschap-

1 Fryslân

2 Noorderzijlvest

3 Hunze en Aa’s

4 Reest en Wieden

5 Velt en Vecht

6 Groot Salland

7 Regge en Dinkel

8 Rijn en IJssel

9 Zuiderzeeland

10 Veluwe

13 Hollands Noorderkwartier

14 Rijnland

15 De Stichtse Rijnlanden

19 Scheldestromen

20 Brabantse Delta

24 Peel en Maasvallei

25 Roer en Overmaas

11 Vallei en Eem

12 Amstel, Gooi en Vecht

16 Delfland

17 Schieland e/d Krimpenerwaard 18 Hollandse Delta

21 Rivierenland

22 De Dommel
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23 Aa en Maas
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Toekomstvast?
Medio mei luidt een anonieme
notitie de klok over een controle- en
angstcultuur bij SVHW, veroorzaakt
door directeur Piet Bervoets. Hij zou
geen tegenspraak dulden, aanbestedingsregels schenden en familieleden baantjes bezorgen. Topberaad bij
waterschap Hollandse Delta. Volgens
dagelijksbestuurleden Trix van der
Kluit, burgemeester van Nederlek,
en Willem Reijnierse, wethouder van
Korendijk, verdienen anonieme aantijgingen geen reactie. Maar dijkgraaf
Jan Geluk wil een onafhankelijk
onderzoek. Als hij zijn zin niet krijgt,
stapt hij op. Reijnierse gaat om. Het
DB kan in meerderheid besluiten
Berenschot SVHW’s directievoering te
laten doorlichten.
Sinds het waterschap in 2005
toetrad is de personeelsomvang bij
SVHW verdrievoudigd. In zijn eind
september afgeleverde rapport signaleert Berenschot lovende woorden
over een weliswaar dominante, maar
deskundige en toegewijde directeur,
die SVHW groot maakte. Maar ook is
een groot aantal in ongenade gevallen
leidinggevenden –vrijwillig dan wel
gedwongen– vertrokken, zijn inkoop
en aanbesteding niet volgens vaste
processen, niet altijd transparant en
soms strijdig met regels verlopen en is
de aanstelling bij SVHW van vier van
zes familieleden van Bervoets ‘onvoldoende gemotiveerd’.
Begin oktober besluit SVHW nog
een directeur te zoeken, voor bedrijfsvoering en professionalisering van de
organisatie, en het dagelijks bestuur
met twee leden te vergroten. Maar een
directeur erbij gaat Hollandse Delta
niet ver genoeg. Zegsman Meindert
Kappe laat desgevraagd weten dat het
waterschap nu de ‘toekomstvastheid
van de samenwerking’ onderzoekt.
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pen zich een mooi instrument verschaft en nu mogen gemeenten aanhaken. Fiddelaers’ belastingkantoor daarentegen is vanaf de start door beide
partijen opgebouwd. Stapsgewijs, eerst met twee waterschappen en Venlo,
begin 2011 geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling, begin
2012 twee gemeenten erbij, begin 2013 nog eens acht en per 2014 zeker
vier. BsGW creëert ruimte voor gemeentelijk personeel door vacaturestops en uitbesteding. De gemeentelijke betrokkenheid leidt soms wel tot
andere keuzes dan elders. In andere samenwerkingen leggen gemeenten
en waterschappen een gecombineerde aanslag op (‘Gemak voor de burger:
alle informatie bij elkaar en één maal betalen’), in Limburg willen gemeenten hun ‘identiteit’ echter bewaren en een aanslag met eigen logo. Die van
het waterschap wordt gelijktijdig verstuurd, in de backoffice is alles één
proces, bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken worden ook als één zaak
behandeld, de burger doet alleen twee betalingen. “Bestuurlijke wens”,
zegt Fiddelaers.
Zijn organisatie werkt al jaren ook voor De Stichtse Rijnlanden, maar
daaraan komt een einde nu dat waterschap met de gemeenten Utrecht en
De Bilt gaat samenwerken. In september startte Utrecht voor het samenwerkingsverband in oprichting een aanbesteding voor een nieuw belastingsysteem. Opmerkelijk, want juni 2011 meldde PinkRoccade in een persbericht dat Utrecht na een aanbesteding haar belastingsysteem ‘officieel in
gebruik’ had genomen. Wordt dat nu alweer weggedaan voor wat de aanbesteding straks oplevert? Ja, het systeem uit het genoemde persbericht (dat
rept van ‘een standaard leverbare belastingtoepassing’) vindt zijn oorsprong in een aanbesteding in 2006, waarna het in 2009 in gebruik kwam
en het nog eens twee jaar duurde tot de eindoplevering, meldt Utrecht
desgevraagd. Het contract liep tot eind 2011 en is toen vier jaar verlengd,
maar met de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. Het nieuwe systeem
van het samenwerkingsverband moet dan per 2014 Utrechts WOZ-waardebeschikkingen en belastingaanslagen genereren.
Partners in de prille Utrechtse samenwerking zijn ambitieus. De offerteaanvraag: “Het is mogelijk dat het aantal deelnemers gedurende de
contractperiode wordt uitgebreid.” Daarbij liggen gemeenten
in het verzorgingsgebied van het waterschap het meest voor
de hand. Buiten Utrecht en de Bilt zijn dat er negentien.
Dat toetreding daarvan echter niet vanzelfsprekend is, laat
Zeeland zien. Scheldestromen valt nagenoeg samen met de
provincie, die dertien gemeenten telt, waarvan er maar acht
met het waterschap in het samenwerkingsverband SaBeWa
zitten. Middelburg en Vlissingen zijn in juni zelfs een eigen
belastingalliantie aangegaan en nu in gesprek met Veere en
Schouwen-Duiveland. SaBeWa heeft daar ook een offerte neergelegd. Scheldestromen-dijkgraaf Toine Poppelaars: “Je proeft bij
gemeenten vrees om het beleid uit handen te geven. Maar wij zijn
alleen een uitvoeringsorganisatie. Zaken als tarieven en betalingstermijnen
blijven gewoon bij de gemeente.”
Ook directeur Bert Groeneveld van GBLT, dat pas de eerste drie

Centric
Gouw IT
GIBS
Aanbesteding loopt
Aanbesteding gepland

Marktverdeling en
samenwerking
Afgelopen twee jaar hebben waterschappen en samenwerkingsverbanden
eigen belastingsystemen aanbesteed.
Nieuwkomer GouwIT verwierf twee waterschapsklanten (Waternet en BSOB), Centric
maar liefst twintig. Dat kampt nu met
capaciteitsperikelen, waardoor bijvoorbeeld
RBG in 2013 nog geen gecombineerde
aanslag kan opleggen, wat het wel wilde.
Eén waterschap (De Dommel) werkt nog met
belastingsysteem GIBS, ooit door CMG, dat
later Logica werd, met Rijnland ontwikkeld.

19

Systeemonderhoud en -doorontwikkeling
gebeurt op specificaties van De Dommel
door PinkRoccade. Dan zijn er nog twee
waterschappen/samenwerkingen die een
aanbesteding hebben lopen (BghU) of
voor begin 2013 hebben gepland (Sabewa
Zeeland).
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gemeenten verwelkomde, kan
zich verbazen over gemeentelijke reserves. “Het is niet
rationeel. Zakelijk gezien zou
je zeggen: ik snap niet dat
niet veel meer het doen. Ook
gezien vanuit de burger –
één aanslagbiljet, één invordering, één kwijtschelding
– zou iedereen het meteen
moeten doen.”

2
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13
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Met De Dommel is Hol8
15
lands Noorderkwartier
16
17
het enige waterschap
21
zonder belasting18
24
samenwerking.
20
23
Het jaarver22
19
slag 2011
meldt nog een
verkenning met
Alkmaar, Den Helder en Hoorn, maar volgens woordvoerder Pierre
25
Wimmers is het niets geworden. Met 1,4 miljoen
inwoners is zijn waterschap groot genoeg om niet naar
schaalvoordeel op zoek te gaan. “Er is geen dringende reden om nieuwe
stappen te zetten. Eén aanslag voor de burger is vrijwel niet te realiseren
in Noord-Holland.”

Vertild
Gemeenten mogen huiverig zijn voor samenwerking met
waterschappen, zulke reserve bestaat bij waterschappen
onderling ook. Een van de oorzaken van het mislukken van
het Tax-i-project voor gezamenlijke realisatie van een belastingsysteem is dat waterschappen niet tot onderlinge afstemming wilden komen en Het Waterschapshuis dat toeliet. Daardoor moest dat systeem allerlei specifieke, soms conflicterende
eisen accommoderen en werd het veel te complex. Een landsbreed bruikbaar systeem impliceert inlevering van autonomie;
daarvoor bestond onvoldoende bestuurlijk commitment.
Een begin november verschenen evaluatierapport van
Twynstra Gudde roept van Tax-i het beeld op dat zo ongeveer
alles wat verkeerd kon gaan, ook verkeerd ging. Het begon
al in 2007 toen onder zelf opgelegde tijdsdruk (het systeem
moest begin 2009 af) het project van start ging met onvoldragen specificaties en gebrekkig samenhangende contract-
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documenten. Al snel kwam vanuit ‘first movers’, Lococensus
(vijf waterschappen) en Brabantse Delta, de dreiging van
schadeclaims bij te late oplevering. Daarbij kwam dat gekozen
was voor een architectuur die onvoldoende ‘proven’ was. Het
was hét project van Het Waterschapshuis (‘regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 25 waterschappen op het gebied van
informatie- en communicatietechnologie’), dat zijn bestaansrecht ermee wilde bewijzen. Daardoor was er nauwelijks ruimte
voor kritiek of twijfel. Kwam die binnen het project toch op,
dan werd dat amper richting waterschappen gecommuniceerd uit vrees voor imagoschade. Het Waterschapshuis was
een stichting (ook al omdat die zich snel liet oprichten) met
een nogal zelfstandige positie op afstand van de waterschappen, die er ook weinig sturing aan konden geven. Omzetting
naar een daarvoor geschiktere gemeenschappelijke regeling
stokte uit angst voor aan Tax-i klevende financiële risico’s. Het
Waterschapshuis heeft zich duidelijk vertild aan het te ambitieuze en complexe project. Het was er zelf onvoldoende voor

Samenwerkingsverbanden in kaart gebracht
Waterschappen in deze legenda zonder kleurblokje werken niet met andere waterschappen samen, maar wel met gemeenten (m.u.v. Hollands Noorderkwartier).
Waterschappen 1 Fryslân, 2 Noorderzijlvest en 3 Hunze en Aa’s werken
samen in Hefpunt, zonder gemeenten.

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en
Waardebepaling (SVHW) bestaat uit 18 Hollandse Delta, 28 gemeenten
en een regionale afvalstoffendienst.

Lococensus (opgericht door 4 Reest en Wieden, 5 Velt en Vecht, 6
Groot-Salland, 7 Regge en Dinkel en 8 Rijn en IJssel) en Tricijn (9

In SaBeWa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) zaten vier

Zuiderzeeland, 10 Veluwe en 11 Vallei & Eem) vormen samen GBLT

gemeenten. 1 januari kwamen 19 Scheldestromen en nog eens vier

(Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn), met drie

gemeenten erbij en is het Sabewa Zeeland.

gemeenten.
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB): 20 Brabantse Delta en
Waternet, samenwerking van 12 Amstel, Gooi en Vecht en Amsterdam

acht gemeenten.

voor waterschapslasten en levering/facturatie van drinkwater, doet geen
gemeentebelastingen.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR): 21 Rivierenland, acht
gemeenten en een regionale afvalverwijderingsdienst.

13 Hollands Noorderkwartier werkt noch met andere waterschappen,
noch met gemeenten samen en wil dat ook niet.

22 De Dommel oriënteert zich op samenwerking met gemeenten en
waterschap Aa en Maas.

14. Rijnland en zes gemeenten: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
(BSGR).

23 Aa en Maas plus vijf gemeenten: Belastingsamenwerking OostBrabant (BSOB).

15 De Stichtse Rijnlanden en twee gemeenten: Belastingsamenwerking
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW):
24 Peel en Maasvallei en 25 Roer en Overmaas en elf gemeenten.

7

Regionale Belasting Groep (RBG), gesticht door 16 Delfland en 17
Schieland en de Krimpenerwaard, begroette onlangs de eerste gemeente.

geëquipeerd, leunde goeddeels op externe expertise en had de
bevoegdheden aan opdrachtgeverskant onduidelijk verdeeld,
waardoor twee organen zelfs tegengestelde besluiten namen.
De relatie met opdrachtnemer Logica was van aanvang
af gespannen. De winnende aanbieding van dit bedrijf lag
4,4 miljoen boven de businesscase. Ook aan die kant onderschatting van de complexiteit. Zo liet een systeem van een
Portugese dochterorganisatie zich niet voor Nederland parametriseren. Dat was het eigenlijke belastingsysteem. Een
‘waterschapsdatabase’ liet zich evenmin realiseren uit een
standaardproduct van medeopdrachtnemer Ordina. Toen moest
er een (maatwerk) ‘overheidsdatabase’ komen, ook te hoog
gegrepen. Het bedrijf, dat in de bouwfase 105 man op het project had zitten, dat over de hele periode zeven projectleiders
heeft gekend, ging na opgelopen vertraging steeds akkoord
met te krappe herziene planningen. Gebrek aan onderling vertrouwen, ingebrekestellingen en betalingsstops kenmerkten de
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relatie Waterschapshuis-Logica.
In 2009 was er geen Tax-i, in 2010 niet en in 2011 nog
steeds niet. November 2011 ging de stekker eruit. Een uitgave
van 17,2 miljoen had geen werkend systeem opgeleverd. Het
geloof dat dit alsnog zou gebeuren was vervlogen, evenals het
draagvlak nu diverse waterschappen eigen aanbestedingen
waren gestart.
De Unie van Waterschappen heeft 14 december alle conclusies en aanbevelingen en een daarop gebaseerd advies
van een bestuurlijke commissie unaniem overgenomen. Dat
betekent ‘herdefiniëring van doelstelling, ambitie, rollen en
taken van Het Waterschapshuis […] om het vertrouwen van
de waterschappen te herwinnen’. De ‘beheer-, ontwikkel- en
sturende en kaderstellende functie’ wordt helder onderscheiden. Bestuurders krijgen ICT-scholing. Het stichtingsbestuur
bereidt de gemeenschappelijke regeling verder voor en bepaalt
binnenkort wanneer Het Waterschapshuis 2.0 er moet zijn.
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Super-Lars
en de kracht van
Alle zaken met de
overheid handelen
de Denen vanaf 2015
digitaal af. Of ze dat
nou fijn vinden of niet.
“De tijd is rijp. In 2006
was dit niet gelukt”,
zegt de man die de
digitalisering leidt en
overal ontvangen wordt
als een superheld.

Door Cyriel van Rossum
Beeld Lars Bertelsen
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O

ver drie jaar kunnen burgers en bedrijven alleen nog terecht bij het
portaal borger.dk, dat toegang verschaft tot zowel hun gemeente
en hun regio als de centrale overheid, zo is bij wet bepaald. Papieren
communicatie is dan niet meer mogelijk. Lars Frelle-Petersen heeft, in de
functie van directeur van het agentschap voor digitalisering, de mooie
en zware taak om de operatie te leiden. De Deense powerplay wekt bij
bestuurders en ICT’ers overal ter wereld grote bewondering. De directeur
wordt dan ook aan de lopende band uitgenodigd om te komen vertellen
hoe hij de megaklus gaat klaren. Onlangs was hij op uitnodiging van het
ECP, platform voor de informatiesamenleving, te gast in Den Haag. “Als ik
niet uitkijk, ben ik almaar op tournee”, zegt Frelle-Petersen lachend. Hij
is een kleine, verlegen man met een rolkoffer en een reusachtige verantwoordelijkheid. Geen spoor van sterallures te bekennen. “Ik begrijp al die
belangstelling wel”, zegt hij, “Het is ook wel een stoer besluit geweest om
in zo korte tijd zo’n rigoureuze verandering teweeg te brengen. En dan
ook nog met de dwang van de wet.”
Povere kwaliteit
90 procent van de Denen heeft thuis toegang tot internet, 88 procent
is regelmatig online, 78 procent is dagelijks online. Van de burgers heeft
81 procent de afgelopen twaalf maanden digitaal contact gelegd met de
overheid, van de bedrijven 91 procent. Nederland scoort op deze punten
over het algemeen nog iets beter. Maar in Nederland zou het huis te klein
zijn als de overheid verdere digitalisering zou afdwingen, want dwang,
daar houden wij niet zo van. Frelle-Petersen zegt daarover: “Het gros van
de Deense ondernemers heeft er niks op tegen dat de communicatie met

de crisis
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de overheid volledig digitaal wordt. En de burgers kijken vooral uit naar de
verbetering van het digitale verkeer met de overheid.” De kwaliteit is nu
nog pover, maar die zal ongetwijfeld verbeteren als de overheid alles inzet
op digitale communicatie, zo redeneert de gemiddelde Deen volgens FrellePetersen. Vier op de vijf Denen zijn vóór digitalisering.

Kostenvergelijking
overheidstransacties
Kanaal

Kosten per transactie

Baliedienst
Briefpost
E-mail
Telefoon

€ 14,€ 11,70
€ 11,€ 7,80

e-Services/
selfservices

€ 4,20

Bron: Digitaliseringsstyrelsen, 2012 (het Deense
agentschap voor digitalisering)

Crisis
De Deense overheid heeft zich vol vertrouwen aan de digitalisering
gezet. “We hebben immers een veelbelovende business case”, aldus FrellePetersen. “3,7 miljoen Denen werken nu al met de digitale handtekening,
dat is ruim 67 procent van de bevolking.” Ter vergelijking: afgelopen voorjaar had ongeveer 55 procent van de Nederlanders een DigiD. De Deense
voorlijkheid is niet louter een kwestie van idealen en moderniteit: de
voornaamste drijfveer is even banaal als krachtig: kostenreductie. Het is
niet voor niks dat Frelle-Petersens agentschap ressorteert onder het ministerie van Financiën. De directeur laat een staatje zien waarin de kosten
van de dienstverlening van een baliemedewerker worden afgezet tegen
die van elektronisch verkeer via een verplichte elektronische postbus. Per
transactie scheelt dat bijna tien euro (zie kader). In totaal zal de Deense
overheid er binnen zeven jaar 670 miljoen euro mee besparen. Omgerekend
naar Nederlandse proporties zouden Rutte en Samsom met een soortgelijke
stap ruim twee miljard besparen. “Het digitaliseringsbesluit is echt crisisgedreven. Het gevoel van urgentie is nu wijd verbreid. In 2006 was dit
nooit gelukt. Ik denk dat de bevolking beseft dat alternatieven voor zo’n
forse besparing veel meer pijn zullen doen dan deze plicht.”
Pijn
Overigens doet ook de digitalisering pijn, want de werkgelegenheid bij
de overheden zal fors afnemen, om niet te zeggen achteruit hollen. Denemarken beschikt met ruim 800.000 overheidsdienaren over een tamelijk
omvangrijke overheid. Ter vergelijking: Nederland, met een drie keer zo
grote bevolking, telt er 979.000. Hoeveel fte’s er zullen sneuvelen op weg
naar 2015, daarover durft de directeur geen uitspraak te doen. “Als het
aantal ambtenaren zou teruglopen tot 600.000, zou dat een aantal politici
heel veel plezier doen.” Er is wonderlijk genoeg nog niet berekend wat de
digitalisering het bedrijfsleven zal brengen, maar volgens Frelle-Petersen
gaat het om enorme besparingen, want het aantal administratieve handelingen dat ondernemers moeten verrichten wordt gedecimeerd. “Ik denk
dat het niet berekend is omdat we het bedrijfsleven niet hoeven te overtuigen: ondernemers willen niets liever.”
Achterhoede
De digitalisering zal niet van vandaag op morgen plaatsvinden: het is
een proces waarin de Denen stapsgewijs afstevenen op 100 procent digitaal, een proces dat al loopt vanaf 2001, toen de digitale handtekening
werd geïntroduceerd. De operatie beperkt zich niet tot de communicatie
met de burger en het bedrijfsleven. Ze strekt zich uit over twaalf domeinen die de gehele publieke sector bestrijken: van zorg en onderwijs tot
milieumonitoring en wetenschap. Voor elk van die domeinen zijn gefaseerde acties vastgesteld.
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Frelle-Petersen is zich ervan bewust dat er altijd een achterhoede zal
bestaan van mensen die de digitalisering niet willen of kunnen bijhouden.
De oude varkensboer uit Jutland zonder internet kan ontheffing krijgen
van de plicht om via de virtuele postbus met de overheid te communiceren. Frelle-Petersen: “Die ontheffing is maar drie jaar geldig. Maar ook dan
zal hij toch voor elk formulier dat hij moet invullen naar een servicecenter
(bij gemeenten en bibliotheken gevestigd, CvR) moeten komen.”
Banken
Twee wetten kwamen te pas aan het plan: een digitalepostwet die
gesigneerde digitale documenten dezelfde rechtsgeldigheid
digheid geeft als
papieren equivalenten, en een wet die alle Denen verplicht om voortaan te
communiceren met de overheid via de hun
n toebedeelde digitale postbus. De wetgeving
brengt
g
niet alleen verplichtingen voor burgers en
bedrijven, maar ook voor de overheid zelf.
elf. Het
belangrijkste gebod: hergebruik data zo veel
mogelijk. Frelle-Petersen: “De tijd dat
een bedrijf of burger steeds weer dezelfde
de
data moet invullen, is voorbij. Eenmaal
gegeven data worden dus uitgewisseld
tussen de verschillende lagen en diensten
n
van de overheid.”
De infrastructuur die wordt
gebruikt voor digitale identificatie – Nem-ID, de tegenhanger van
de Nederlandse DigiD – is sinds 2010
dezelfde als die van de banken. De
banken hebben dat gemeenschappelijk
k
gebruik destijds aangegrepen om hun
infrastructuur drastisch te vernieuwen. “Let wel: de banken en de overheden delen alleen de infrastructuur,
niet de persoonsgegevens”, aldus Frelle-Petersen.

Alternatieven
voor zo’n
forse
besparing
doen veel
meer pijn

Privacy
De Deense aanpak zou in Nederland ongetwijfeld stuiten op grote
bedenkingen in de sfeer van privacy. Een volk dat overgevoelig reageert
op een volkstelling, de invoering van postcodes en de Europese legitimatieplicht, lijkt niet voor de Deense aanpak in de wieg gelegd. De Denen
zijn misschien anders, meent Frelle-Petersen. “Het is vreemd gesteld met
het onderwerp privacy. Neem Groot-Brittannië: dat land hangt vol met
camera’s die 24 uur per dag aanstaan, en daar hebben de Britten geen
enkel probleem mee. Maar de digitale handtekening komt daar moeilijk
van de grond, juist vanwege grote privacybezwaren. In Denemarken is het
precies andersom: met de digitale overheid hebben de Denen geen moeite,
maar camerabeveiliging is bij ons een zeer gevoelig onderwerp.” Het
Deense voorbeeld zal ongetwijfeld navolging krijgen, ook in Nederland,
denkt Frelle-Petersen. Nog vóór zich een Deens succes aftekent, zullen de
ministeries van financiën het hebben opgepikt. Het is immers crisis.
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Cloud voor gemeenten:

wel de mogelijkheden,
niet de lasten
Gemeenten kunnen eigenlijk niet meer om
de cloud heen. Applicaties en gegevens zijn in
een cloud beter beveiligd dan in een gemiddeld
gemeentehuis. Bovendien is de cloud handiger,
goedkoper en energiezuiniger.

(bijna) iedereen gebruikt hem privé: apps
“Deopcloud,
de smartphone, een onlinefotoboek, Gmail en

Dropbox. Superhandig, zo kun je altijd en overal bij je spullen,
je kunt gemakkelijk bestanden uitwisselen en je hebt de extra
veiligheid van een back-up bij crash of diefstal van je computer.
Geen wonder dat ook gemeenten steeds vaker cloudoplossingen
zoeken…” Aan het woord is Chris Holman, manager bij PinkRoccade Local Government.
“De overstap naar de cloud is voor gemeenten eigenlijk niet
zo wereldschokkend. Natuurlijk moet men extra zorgvuldig – en
liefst gefaseerd – te werk gaan bij het ‘in de cloud zetten’ van
de gemeentelijke ICT. En natuurlijk moet er extra aandacht zijn
voor veiligheid en betrouwbaarheid.”
Hoe veilig is de cloud? De eerste vragen die Holman van
gemeenten krijgt, gaan altijd over de beveiliging van informatie
in de cloud. “Het gaat immers om privacygevoelige informatie
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over burgers.” Holman onderscheidt verschillende aspecten aan
informatiebeveiliging: “Om te beginnen kunnen gegevens verloren gaan. Een neerstortend vliegtuig of een brandbom op een
clouddatacentrum verstoort de gang van zaken bij de gemeenten niet wezenlijk; daar zijn zulke datacentra op gebouwd.
Bovendien worden in de cloud alle gegevens dubbel opgeslagen. De kosten van een dergelijk beveiligingsniveau zijn voor
de meeste gemeenten te hoog. Applicaties en gegevens zijn in
een cloud beter beveiligd dan in een gemiddeld gemeentehuis.
Daarbij garandeert een cloudoplossing 24 uur per dag, 7 dagen
per week beschikbaarheid van informatie.”
Toegang
Volgens Holman geldt hetzelfde voor inbraak en ongeautoriseerde toegang tot informatie. “Het is nu eenmaal lastiger
en kostbaarder om 400 gemeenten tegen inbraak te beveiligen
dan twee datacentra. En cyberinbraak? De toegangsbeveiliging
tot de applicaties verandert niet wezenlijk, gemeenten bepalen
immers zelf wie bevoegd is om toegang te krijgen, met welke
toegangscodes. De vertrouwelijke toegang tot informatie – ook
via internet – kan in professionele datacentra met de beste en
modernste technologie worden beveiligd.”
De zwakste plekken in de beveiliging van informatiesystemen liggen vaak bij de gebruiker. “Bij de medewerker die koffie
gaat halen zonder zijn computer af te sluiten en bij de kwaadwillende persoon die op dat moment gewoon binnenloopt. Dat is
nauwelijks te voorkomen; een gemeentehuis is nu eenmaal een

p a r t n e r

P i n k R o c c a d e

Foto: Stockfresh

In de traditionele situatie moeten aanstaande huwelijkspartners
drie keer naar de gemeente: om informatie te vragen over wat er
geregeld moet worden, voor een intake en dan uiteraard de ceremonie. 24 Uur per dag, 7 dagen per week bereikbaarheid online
zou de gemeente 60% contacttijd schelen. Via een cloudoplossing is een dergelijke bereikbaarheid beter, veiliger en goedkoper
te garanderen zegt Mat Keijers, bij PinkRoccade verantwoordelijk
voor burgerzaken.

publiek gebouw, anders dan een professioneel datacenter.”
Een laatste aspect is beveiligingsexpertise. Het is voor
gemeenten nauwelijks mogelijk om eigen ICT-personeel up-todate te houden; daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. “Dat
ligt bij ons anders. Dus eigenlijk wordt met de stappen richting
cloud de informatiebeveiliging alleen maar beter.”
Betere dienstverlening
Holmans collega Mat Keijers, binnen PinkRoccade als business manager verantwoordelijk voor burgerzaken, benadrukt
dat de dienstverlening van gemeenten aan burgers enorm kan
verbeteren via cloudoplossingen. “De stand van de techniek
maakt selfservice mogelijk. Dat kan een gemeente ook bieden op het gebied van burgerzaken.” Keijers neemt trouwen
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als voorbeeld. “In de traditionele situatie moeten aanstaande
huwelijkspartners drie keer naar de gemeente komen. De eerste
keer om informatie te vragen over wat er geregeld moet worden.
De tweede keer voor een intake; en dan uiteraard de ceremonie. Dat kost burgers en gemeente drie keer een half uur; dat
kan efficiënter en beter. De meeste burgers willen liever samen
op de bank – op een zelfgekozen moment – gegevens invullen,
trouwlocaties kiezen en een afspraak plannen. Zo is iedereen
tevreden: voor burgers is dit laagdrempeliger, voor de gemeente
scheelt het 60 procent van de contacttijd. Voor een dergelijke
oplossing is het noodzakelijk dat de gemeentelijke systemen
dagelijks 24 uur bereikbaar zijn. Via een cloudoplossing is dat
beter, veiliger en goedkoper te garanderen.”
Keijers voegt hieraan toe: “Daarbij kunnen we als leverancier
dergelijke innovaties binnen burgerzaken alleen goed en veilig
in de markt zetten als we deze vanuit een cloud aanbieden. We
kunnen dan sneller innoveren en ook de veiligheid en beschikbaarheid bieden die onze klanten – en hún klanten – verlangen.
De nieuwe regeringsverklaring is hiermee in lijn. Daarin staat
dat in 2017 producten en diensten van de overheid waar mogelijk digitaal aangeboden moeten worden.”
Eindelijk het echte werk
25 gemeenten werken samen met PinkRoccade aan het creëren van burgerzakenoplossingen. “De regionale bijeenkomsten
zijn erg plezierig, creatief en effectief”, vindt Keijers. “Gemeenteambtenaren melden dat zij – naarmate burgers meer zaken
zelf regelen – eindelijk tijd vrij kunnen maken voor hun ‘echte’
werk: voor het te woord staan van burgers en het behandelen
van de ingewikkelde vragen.”
Chris Holman: “Voor een gemeente die wil aansluiten bij de
ontwikkelingen, zoals die nieuwe burgerzakenoplossingen, is
het niet meer realistisch om het beheer van de ICT helemaal in
eigen hand te willen houden. Cloudoplossingen zijn bovendien
handiger, veiliger, goedkoper en energiezuiniger.”
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iBestuur kladblok
Marieke Vos werkte de afgelopen
weken in het KLADBLOK op
www.iBestuur.nl met uw input
aan dit artikel voor iBestuur magazine.
In de marge vindt u enkele vragen en
antwoorden die in de discussie rond dit
artikel een rol hebben gespeeld.
De volledige vragen en antwoorden vindt op
de website.

“ …..er wordt fl ink geïnvesteerd in ICT,
zodat u overal uw werk kunt doen.”

Weg met het
De gemeente Molenwaard komt naar
de burger toe en schrapt daarvoor niet
alleen de publieksbalie, maar het hele
gemeentehuis. Molenwaard wordt hiermee hét voorbeeld van een overheid
die midden in de netwerksamenleving staat. Een voorbeeld voor andere
overheden?
Door Marieke Vos in samenwerking met lezers van iBestuur.nl/kladblok

Ron de Kok
Het lijkt me toch echt te kort door
de bocht om de ict in dit geval weer
leidend te laten zijn.
De cultuur, manier van leidinggeven,
mate van zelfstandigheid van medewerkers, maar ook hoe je de binding
met het bedrijf waarvoor je werkt
behoudt, zijn in feite belangrijker voor
het welslagen.
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Medio 2014 is het zover: dan werkt de gemeente Molenwaard zonder
gemeentehuis. De fusiegemeente heeft dan de opmerkelijke ontwikkeling
doorgemaakt van een zogeheten omgekeerde herindeling. In 2009 werd de
ambtelijke organisatie van de drie gemeenten (Graafstroom, Liesveld en
Nieuw-Lekkerland) al samengevoegd in één werkorganisatie. Na de verkiezingen van november 2012 is per 1 januari 2013 ook de bestuurlijke fusie
afgerond, met één gemeenteraad en één college van B&W.
De werkorganisatie is sinds 2009 bezig met een ontdekkingstocht
naar wat de nieuwe manier van werken zonder gemeentehuis straks gaat
betekenen. 10 procent van de 200 medewerkers werkt bij wijze van pilot
momenteel al op deze manier: zonder vaste werkplek, uitgerust met laptop, iPad en iPhone. Zij halen de informatie die ze nodig hebben uit één
digitaal zaaksysteem (Mozard) en gebruiken applicaties ‘in de cloud’. Ze
werken vanuit huis, vanaf flexplekken in het gemeentekantoor in Bleskensgraaf of op één van de ‘aanlandplekken’ in het voormalige gemeentehuis van Liesveld in Groot-Ammers. Binnenkort komen daar enkele flexplekken bij in een ruimte die de gemeente gaat huren in de Brede School
in Nieuw-Lekkerland, waar onder meer al de bibliotheek huist. In 2014
sluit het gemeentekantoor in Bleskensgraaf en is het kantoor in GrootAmmers omgebouwd tot ‘basiskantoor’. Dat kantoor kent geen balie, want

gemeentehuis!
het contact met inwoners en ondernemers vindt vanaf dat moment plaats
via telefoon, website, bij mensen thuis of op locaties in één van de dertien
dorpskernen van Molenwaard.
Wapperende bouwtekeningen
Paul Vissers werkt als bouwkundig inspecteur toezicht en handhaving
en hoort bij de pilotgroep van ‘nomaden’, zoals ze in Molenwaard worden
genoemd: “Werkinhoudelijk is mijn werk hetzelfde, ik heb nu andere middelen en mogelijkheden. Alles wat ik nodig heb, staat in één systeem en
benader ik digitaal.” Dat bevalt goed: “Vroeger stond ik met een wapperende bouwtekening op een bouwplaats, nu doe ik alles op de iPad. Het is
veel gemakkelijker werken. Als ik controles heb in Liesveld, dan werk ik
op een flexplek in Groot-Ammers. Dat scheelt me zo’n twintig minuten,
die ik anders naar Bleskensgraaf zou rijden.” En een werkplek op de bouwplaats zelf? “Dat kan ook. Op de grotere bouwplaatsen kan ik terecht in
de bouwkeet. Dan heb je gelijk interactie met de aannemer en dat vind ik
prettig werken, want je kunt meteen dingen bespreken. Met dat persoonlijke contact bereik je meer dan wanneer je dat per brief of mail zou doen,
vind ik zelf.” De reacties van zijn collega’s zijn wisselend. “Jongere collega’s vinden het geweldig, veel oudere collega’s zien het als een zoveelste
verandering die ze moeten bijbenen.” Zijn collega Erik van Heijgen, senior
handhaver bouw- en woningtoezicht, doet ook mee met de pilotgroep: “We
gaan regelmatig op andere kamers zitten en als collega’s dan zien hoe snel
dit werkt, dan worden ze wel enthousiast.” De reacties die ze van aannemers krijgen, zijn zonder uitzondering positief, zegt Vissers: “Zij hoeven
geen bouwtekeningen meer uit te printen en op te sturen en de behandeling gaat veel sneller. Voor hen is het gemakkelijker en goedkoper, ze zijn
er heel tevreden over.” Van Heijgen: “Ik kan op locatie meteen gegevens
invoeren, dossiers raadplegen en stukken toevoegen. Het werkt ideaal.”
Niet alles is echter al geregeld; doel van de pilot is ook om deze belemmeringen te ontdekken. Zo zijn de basisregistraties, zoals het Kadaster, niet
via het centrale zaaksysteem te benaderen. Maar dat gaat veranderen.
Reizende raadsvergadering
Gaan andere overheden het voorbeeld van Molenwaard volgen? Komt
er straks een provincie zonder provinciehuis of een ministerie zonder
fysiek ministerie? Deze andere manier van werken kent veel aspecten en
enkele bezoekers van het online Kladblok vroegen zich af of dit wel voor
elke functie kan. Molenwaard gaat er vooralsnog van uit van wel: in de
pilotgroep zitten medewerkers van backoffice tot frontoffice. “Ons uit-
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Vraag:
Wat zijn de voordelen van dit scenario?
Welke nadelen ziet u, voor uw werk als
ambtenaar en voor het werk van de overheid
in het algemeen?

Sandra Post,
Is het paspoort dan ook af te halen in
het dorpscafé of de sportclub?

H.J. van Till
Intrigerend! Op die manier neemt ‘de
ambtenaar’ zijn vaste intrek in de
werkplaats van ‘de burgerij’.

Bastiaan Garnier
ICTU:
De overheid zal altijd gebouwen nodig
blijven hebben en fysieke werkplekken aan ambtenaren ter beschikking
moeten kunnen stellen. Sommige
(kritische) processen, onderdelen en
werkzaamheden van de overheid lenen
zich nou eenmaal niet zo goed voor
‘Het Nieuwe Werken’. Maar het kan
best een stukje minder!
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iBestuur kladblok
gangspunt is dat iedereen flexibel kan werken. Maar we zijn niet dogmatisch. Als iemand bijvoorbeeld werkt met grote bouwtekeningen, dan
heeft die een werkplek nodig met een groot beeldscherm. We houden wel
rekening met dat soort specialisaties”, zegt woordvoerder Michel Kok van
de gemeente. Van Heijgen bevestigt dat. “Collega’s die de verandering niet
zien zitten, zeggen dat ze ‘straks verplicht thuis moeten werken’. Maar dat
is niet zo, het basiskantoor wordt ruim opgezet. Als je wilt, dan kun je
daar terecht. Je mág thuiswerken, dat is iets anders. Ik doe het graag, ik
merk dat als ik bijvoorbeeld veel denkwerk moet doen, ik thuis veel productiever ben.” Het contact met inwoners en ondernemers vindt wel altijd
‘buiten’ plaats. Net als de gemeenteraadsvergaderingen, want een raadszaal
krijgt de nieuwe gemeente niet. Daarvoor zal men ruimtes gaan huren die
al in de gemeente aanwezig zijn, zoals een zaal in een zorgcentrum.
Vraag:
Hoe worden gemeentelijke medewerkers het
beste beschermd als zij ‘naar de burger toe
gaan’?

Jurjen Hidma
In mijn werk heb ik te maken met
klanten die (verbaal) agressief kunnen
zijn in verband met het toepassen van
boetes of kortingen op de uitkering.
Dit gedrag is niet altijd voorspelbaar.
In dergelijke situaties moet er acuut
een beroep kunnen worden gedaan op
beveiliging.
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Gezellige collega’s
Als je geen vaste plek hebt en je ziet je collega’s niet meer vanzelfsprekend elke werkdag, hoe zorg je dan voor de sociale binding met je organisatie en het team? “Ik houd er zelf van om persoonlijk met een collega te
spreken. Dat gaat nu veel meer via telefoon en videobellen en dat is best
wennen”, zegt Van Heijgen. “Ons team van drie man is vaak samen op pad
en vaak werken we op dezelfde aanlandplekken, dus wij zien elkaar wel. Ik
denk dat we het contact met andere collega’s straks moeten gaan plannen.
Bijvoorbeeld een overleg eens per week.”
In trainingen die arbobedrijf 365/Zin geeft aan organisaties met flexwerkers wordt deze eigen verantwoordelijkheid benadrukt, vertelt Theo
Visser, senior consultant bij 365/Zin. Hij stelt dat er grofweg drie bronnen
zijn waar mensen in hun werk energie uit putten: autonomie, nieuwe uitdagingen/groei en verbondenheid. “De mensen die autonomie of groei het
belangrijkst vinden, gedijen goed in deze nieuwe manier van werken. Maar
de mensen die energie putten uit verbondenheid, hebben het zwaarder.
We nodigen hen uit om zelf initiatief te nemen: als je dit belangrijk vindt,
zorg dan dat je je collega’s regelmatig ziet, organiseer zelf ontmoetingen.”
Dit past bij de ervaringen van Microsoft, dat in 2005 Het Nieuwe Werken invoerde. Het nieuwe pand dat het bedrijf in 2005 betrok, is vooral
een ontmoetingsplek, zegt Frank Verlaan, marketingmanager bij Microsoft
en daar verantwoordelijk voor Het Nieuwe Werken. “De sociale binding
tussen collega’s is heel belangrijk. Collega’s zien elkaar in onze in-house
Coffee Company en tijdens lunchtijd verandert de hele eerste verdieping in
een restaurant.” Niet iedereen is echter elke dag in het kantoor aanwezig
en daarom is het belangrijk om een ‘fysiek minimum’ van ontmoetingen
af te spreken, is een les die Microsoft leerde. Dat minimum verschilt per
team: “Het salesteam overlegt twee keer per week, het managementteam
eens in de zes weken. Het online campagneteam zit vijf dagen per week op
een vaste plek bij elkaar omdat dat voor hen het beste werkt. Die keuzevrijheid is belangrijk: je hoeft niet elke dag thuis te werken of op kantoor
te zitten. Elke medewerker kan dat zelf bepalen.”

Leidinggevenden hebben het lastig
Cultuur is allesbepalend in het slagen of falen van deze manier van
werken, zegt Verlaan: “Eigenlijk is het één grote cultuurverandering.” Om
iedereen mee te krijgen is een eerlijke boodschap belangrijk: “Waarom
kiest een organisatie hiervoor? Als het bijvoorbeeld wegens kostenbesparing is, maak dan duidelijk hoeveel geld je bespaart, waarom dat nodig is
en wat je bijvoorbeeld met dat geld kunt doen. Houd een eerlijk verhaal,
want anders prikken mensen daar zo doorheen en bereik je niet wat je
wilt.”
De reden voor Microsoft Nederland om aan de slag te gaan met Het
Nieuwe Werken was de werk-privébalans: “In 2005 stond die onder druk.
De medewerkers gaven aan dat ze te hard moesten werken en dat dit ten
koste ging van thuis. Veel mensen gingen erg op in hun werk. Wilden we
verder kunnen groeien en kunnen blijven voldoen aan onze businessdoelstellingen, dan moest dat veranderen. Niet harder werken, maar slimmer werken.” Volgens Visser hebben vaak niet de medewerkers, maar de
leidinggevenden de meeste moeite met deze manier van werken. “Mensen
aansturen die je niet meer elke dag ziet, vraagt om goed delegeren en helder hebben wat je van je medewerkers verwacht. We merken in de praktijk
dat veel leidinggevenden dat lastig vinden.”
Molenwaard onderkent dit en start binnenkort met een programma
voor haar leidinggevenden, inclusief alle teamleiders. Kok: “Zij spelen een
sleutelrol in het realiseren van deze flexibiliteit, onder meer door zelf het
goede voorbeeld te geven.”

Peter van Gastel
Gemakkelijker maken is zeker een heel
goed streven maar we mogen de zorgvuldigheid niet uit het oog verliezen.

Vraag:
Welke blokkades werpt wet- en regelgeving op
voor vernieuwende dienstverlening?

Ruimte in regels
De gemeente Molenwaard loopt in haar nieuwe dienstverleningsconcept
aan tegen wettelijke beperkingen. Zo moet een nieuw paspoort bijvoorbeeld overhandigd worden door een bezoldigd ambtenaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het project ‘Van
Regels naar Ruimte’. Daarin kunnen gemeenten dit soort belemmerende
regels aankaarten, waarna het ministerie onderzoekt of het anders kan.
Aty de Groot, adviseur Regeldruk bij het ministerie: “Daarvoor moet duidelijk zijn welk (maatschappelijk) rendement zo’n aanpassing oplevert.
Als er een duidelijke business case is, dan beoordeelt de eigenaar van de
wet de mogelijkheden om een experiment aan te gaan in een regelluwe
ruimte.” Zo’n experiment is onlangs gestart in de gemeenten Molenwaard
en Haarlemmermeer, waar inwoners hun paspoort desgewenst thuisbezorgd
krijgen. Als overheden hun dienstverlening gaan uitbreiden met dit soort
nieuwe diensten, zullen meer regels aangepast moeten worden. Wat Molenwaard doet, is in die zin ook een experiment voor andere gemeenten. De
belangstelling is groot, zei Jan van Ginkel, scheidend gemeentesecretaris
van Molenwaard, op een symposium in oktober 2012: “Onlangs, tijdens een
bijeenkomst van nogal wat gemeentesecretarissen uit den lande, gaf nota
bene de helft ervan aan een lokale overheid zonder stadhuis of gemeentehuis als een denkbaar perspectief te zien.” Bij de andere helft was twijfel,
maar niemand was volgens hem faliekant tegen. Dat belooft wat.
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Digitale Agenda
De Nederlandse overheid
ondersteunt de visie van eurocommissaris Kroes dat cloud computing
een belangrijke factor kan worden
voor innovatie en economische groei.
Cloud Computing is dan ook onderdeel van de Nederlandse Digitale
Agenda. Daarin worden twee wegen
geschetst: belemmeringen voor veilig
en verantwoord gebruik wegnemen
en de ontwikkeling van eigen clouddiensten bevorderen.
In 2012 startte het programma
‘Productiviteit en cloud computing’.
In dat kader verscheen in maart 2012
het rapport ‘Cloud computing; fundament op orde’. Het rapport verschaft
inzicht in effecten, belemmeringen
en randvoorwaarden van cloud
computing. Het eindigt met een
serie aanbevelingen, onder andere
gericht aan het ministerie van EL&I.
In de vorige kabinetsperiode is
de conclusie getrokken dat ‘open’
cloudoplossingen nog niet voldoen
aan de eisen die de overheid stelt.
De markt zou nog te onvolwassen en
te weinig transparant zijn. Voor de
ontwikkeling van rijksclouddiensten
koerst men dan ook vooralsnog
af op gesloten vormen van cloud
computing, oftewel de private cloud.

Door Fred van der Molen
Beeld Etienne Ansotte
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Eurocommissaris Neelie Kroes ziet in
cloud computing een grote kans voor
Europa om innovatie en economische
groei te bevorderen. Maar dan moet er
nog wel wat worden geregeld op het
gebied van standaardisatie, veiligheid
en betrouwbaarheid. Daar moet haar
‘Cloud Strategie’ mede voor zorgen.

Het waarom
D

e Europese Commissie werkt onder leiding van Neelie Kroes aan een
Europese Cloud Strategie. Gaat dit consumenten, bedrijven en vooral
overheidsorganisaties de zekerheden geven die ze nu nog missen? Interview
met Neelie Kroes, verantwoordelijk voor de Europese Digitale Agenda.

Waarom hebben we eigenlijk een Europese Cloud Computing
Strategie nodig?
“De Europese Commissie wil dat Europa een beslissende rol speelt in de
zich snel ontwikkelende wereld van cloud computing. Vergelijk het met de wijze waarop we dat hebben gedaan rond mobiele telefonie. Als we als Europa een
duidelijke strategie neerzetten, is dat een belangrijke impuls voor een nieuwe
Europese industrie. En dat levert banen op. Volgens onderzoeken zou cloud
computing in 2020 kunnen leiden tot 2,5 miljoen extra banen in Europa en
een jaarlijkse bijdrage van 150 miljard euro. Dat is rond de 1 procent van het
Europese ‘BNP’. Met die kennis pleiten wij voor het versnellen van het gebruik
van dit soort platformen in Europa.
We hebben cloud computing nodig om onze productiviteit te verhogen.
Volgens marktonderzoek zegt 98 procent van de bedrijven dat ze clouddiensten zullen afnemen als er een veilige juridische omgeving wordt gecreëerd,

van de Europese
Cloud Strategie
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zoals wij die met onze strategie nastreven. De belangrijkste thema’s van die
strategie zijn ten eerste dat we flink snijden in de huidige jungle aan technische standaarden, zodat cloudgebruikers zijn verzekerd van interoperabiliteit,
overdraagbaarheid van gegevens en omkeerbaarheid van uitgevoerde acties.
Een tweede pijler is dat we zorgen voor aanvullende veilige en redelijke Europese contractvoorwaarden om die zaken te adresseren die nog niet worden
gedekt door de huidige standaard Europese verkoopvoorwaarden. En ten derde
willen we leiderschap in de publieke sector promoten door een European Cloud
Partnership.”

U hebt inderdaad in Davos een European Cloud Partnership (ECP) aangekondigd, gericht op de publieke sector. Wat is de bedoeling daarvan?
“Het gebruik van cloud computing is een revolutie in de wijze waarop mensen informatie gebruiken en delen. Alle internetgebruikers kunnen profiteren
van de enorme kostenbesparingen en efficiëntievoordelen die dat met zich
meebrengt. Onderzoeken geven aan dat 80 procent van de bedrijven die nu
cloud computing gebruiken, zo’n 10 tot 20 procent op hun IT-kosten besparen.
En 20 procent bespaart zelfs 30 procent of meer. Met onze strategie streven we
naar een naadloze en consistente cloudervaring over landgrenzen heen, zodat
we volledig kunnen profiteren van de voordelen.”

Beoogt de ECP een soort Euro-Cloud?

Het zijn jouw
gegevens,
en jij hoort
te kunnen
beslissen wat
ermee gebeurt

“Nee. De ECP zal inkoopautoriteiten van Europese overheidsdiensten en
sleutelspelers uit de ICT-industrie samenbrengen. We hebben al een aantal
grote namen die meedoen, dus we kunnen vaart maken. Doel is vooral om de
inkoopprocessen en -voorwaarden rond cloud computing te stroomlijnen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het ontwikkelen van inkoop- en inkoopreferentiespecificaties. Dat moet Europese publieke diensten helpen om op een vergelijkbare manier of zelfs gemeenschappelijk clouddiensten in te kopen. Als er
gemeenschappelijke gebruiksvoorwaarden zijn, is het een logische stap om ook
gemeenschappelijk in te kopen.
Maar het is uitdrukkelijk niet onze bedoeling met dit partnerschap zelf een
fysieke infrastructuur te gaan creëren. Doel van de ECP is wel dat wij via onze
inkoopkanalen kunnen waarborgen dat het commerciële aanbod aan clouddiensten in Europa, zowel naar de private als publieke sector, voldoet aan de
Europese behoeften.”

Onderdeel van de ECC-strategie is de rechten van consumenten te versterken. Hoe?
“We willen modelcontracten en -voorwaarden ontwikkelen waarmee we
die zaken adresseren die nu niet worden gedekt door de Gemeenschappelijke
Europese Verkoopwet. Dan gaat het om zaken als het bewaren van gegevens
na beëindiging van een contract, gegevensopenbaring en -integriteit, garanties over opslaglocaties en transfer, eigenaarschap van gegevens en indirecte
aansprakelijkheid. In Europa eisen we dat gegevensbeveiliging serieus wordt
genomen. Het zijn jouw gegevens, en jij hoort te kunnen beslissen wat ermee
gebeurt.”
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Volgens de Europese Data Protection Directive moeten Europese bedrijven
en organisaties hun gegevens opslaan binnen de Europese Economische
Ruimte (EEA) of in landen met vergelijkbare wetgeving. Wilt u cloud
providers die in Europa actief zijn, verplichten zich aan deze richtlijn te
houden?
“Zeker, maar cloudaanbieders moeten daar nu al aan voldoen. Die richtlijn
stamt al uit 1995, voordat internet een vlucht nam. Ik heb er toen hard aan
getrokken om die bepaling in de richtlijn te krijgen. Het voorstel voor nieuwe
regelgeving versterkt de juridische basis voor de ontwikkeling van cloud computing. Cloudaanbieders moeten dat niet als een last zien, maar als een manier om
zich positief te onderscheiden. Maar hoe de definitieve tekst er ook uit gaat zien,
we moeten cloudaanbieders wel zo snel mogelijkheid duidelijkheid bieden. Het is
daarom belangrijk dat de betrokken ministers en het Europees parlement doorpakken en zo spoedig mogelijk in 2013 de nieuwe regelgeving vastleggen.”

Ondertussen starten er in steeds meer Europese landen nationale cloudinitiatieven, waarbij de garantie wordt geboden dat gegevens binnen
de eigen grenzen worden opgeslagen. In Nederland hebben we de KPN
Cloud, in Engeland de G-Cloud, in Frankrijk Andromède en in Duitsland
Trusted Cloud. Hoe kijkt u daarnaar? Ondergraaft dit de vorming van
één eurocloudzone met overeenkomstige regels en wetten?
“Ik ben voor keuzevrijheid en flexibele bedrijfsmodellen. Als een bedrijf
meent dat het zich kan onderscheiden door gegarandeerde nationale opslag
aan te bieden, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Maar de potentiële
schaalvoordelen zijn veel groter – 160 miljard euro per jaar, of 300 euro per
persoon per jaar – bij een pan-Europees initiatief. Dus waarom zou je dat niet
proberen? Het is onze taak in Brussel om dat mogelijk te maken. Tevens kunnen we een einde maken aan alle lapwerk op nationaal niveau, en gebruikers
en aanbieders zekerheid bieden over hun juridische rechten en plichten. Die
zekerheid is er nu niet. Dat kan geen goede zaak zijn.”

Bij cloud computing spelen landsgrenzen in de praktijk nauwelijks een
rol. Speelt de EU nog een rol om op mondiaal niveau tot betere waarborgen en regelgeving te komen?
“Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Cloud computing is per definitie grenzeloos. Dat is precies de reden dat we Europese inbreng nastreven in de mondiale groei van cloud computing. We kunnen niet controleren wat de wereld
doet, maar we kunnen wel de regels uitdragen van de grootste economische en
juridische entiteit in de wereld – de Europese Unie.
De volgende aanpak waar we op inzetten is om meer grip te krijgen op
dataopslag buiten de Europese zone. We beginnen vanuit de standaardcontractvoorwaarden die voor organisaties gelden als ze persoonlijke gegevens naar
derde landen overbrengen. Dit juridisch kader passen we – waar nodig – aan
voor clouddiensten. We roepen verder nationale autoriteiten op om bindende
regels op te stellen voor cloudaanbieders. En ten slotte brengt de Commissie
deze cloudthema’s natuurlijk ook in bij onze reguliere dialoog met landen als
de Verenigde Staten, Japan en andere.”
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Patriot Act
Een van de terugkerende items rond de
risico’s van cloud computing is de toegang tot
gegevens door buitenlandse mogendheden.
In oktober leidde dat nog tot kamervragen.
Buiten de risico’s van spionage of gegevensdiefstal wordt daarbij vooral gedoeld op
activiteiten van de Amerikaanse overheid.
Veel cloudaanbieders zijn immers Amerikaanse bedrijven. Onvermijdelijk komt dan ook
de Patriot Act uit 2001 op de proppen. Deze
antiterrorismewet heeft een symboolfunctie
gekregen in het debat, maar de Amerikaanse
wetgeving biedt veel meer mogelijkheden om
rechtstreeks gegevens bij een cloudaanbieder
op te vragen. Zo blijkt althans uit een rapport
van het Instituut voor Informatierecht van de
Universiteit van Amsterdam. En anders dan
Amerikanen zelf hebben buitenlanders maar
zeer summiere rechtsbescherming.
Het rapport stelt vast dat indien informatie is opgeslagen bij een clouddienst die
onder Amerikaanse jurisdictie valt, Amerikaanse veiligheidsdiensten deze gegevens
rechtstreeks in de VS bij de betreffende
onderneming kunnen opvragen. “De Amerikaanse constitutionele waarborgen op het
gebied van bevragingen door de Amerikaanse
overheid zijn niet van toepassing op Nederlandse gebruikers van de cloud.”
Een cloudaanbieder valt volgens het
rapport al snel onder Amerikaanse jurisdictie, ook als de gegevens niet op Amerikaans
grondgebied zijn opgeslagen: “Het criterium
is of de cloud provider structureel activiteiten
binnen de VS ontplooit, bijvoorbeeld door een
vestiging te hebben of onderdeel te zijn van
een in de VS gevestigde onderneming die controle heeft over de betreffende gegevens.”
Dat raakt kortom elk Europees bedrijf met
een vestiging in de Verenigde Staten.
‘Clouddiensten in hoger onderwijs en
onderzoek en de USA Patriot Act’, september
2012, www.ivir.nl.
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Naar één digit ale
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De relaties burger-overheid, bedrijfslevenoverheid en de bedrijfsvoering binnen de
overheid zelf, komen samen. Op het iBestuur
Congres 2013 staat de convergentie van de
drie pijlers van de digitale overheid centraal.

D

e afgelopen jaren is vanuit
BZK en vanuit Economische
Zaken gewerkt aan de
realisering van de digitale overheid.
Dat gebeurde vanuit verschillende
beleidsinvalshoeken en vanuit
verschillende verantwoordelijkheden;
vergelijkbaar met de aanleg van een
tunnel waarbij vanuit twee locaties onder
de grond naar elkaar toe wordt geboord.
Alleen hebben we bij de digitale
overheid te maken met op zijn minst
drie tunnelingangen: de relatie burgeroverheid, de relatie bedrijfslevenoverheid en de bedrijfsvoering binnen de
overheid zelf. De begrippen die daarbij
horen zijn: het iNUP, de Digitale Agenda
en de I-strategie.
Aangejaagd door het gure
economische tij, waarbij een efficiënte
overheid noodzakelijke besparing
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kan helpen realiseren, en door een
maatschappij die transformeert in een
netwerksamenleving, is convergentie
tussen de verschillende beleidsterreinen
van de digitale overheid de volgende
stap. Het nieuwe kabinet heeft deze
ontwikkeling nadrukkelijk onderkend en
heeft een doelstelling neergezet waarin
deze drie daadwerkelijk samenkomen: in
2017 moeten burgers en bedrijven al hun
zaken met de overheid digitaal kunnen
afhandelen.
De basisvoorzieningen die daarvoor
nodig zijn, zijn grotendeels klaar om
te worden geïmplementeerd. Daartoe
wordt over de muren van de ministeries
en de rijksoverheid heen samengewerkt
aan de iSamenleving. EZ en BZK werken
samen aan de bouwstenen voor de
basisinfrastructuur, zoals een nieuwe
elektronische identiteit.

De Berichtenbox die wordt
doorontwikkeld tot de algemene
persoonlijke postbus voor elektronische
berichten van de overheid, is ontwikkeld
door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Steeds meer overheidsorganisaties
gaan deze Berichtenbox de komende
jaren gebruiken voor de burger die
zijn post digitaal wil ontvangen.
Het Ondernemingsdossier is een

iBestuur Congres 2013 ‘Net als in de film ... ik wil het’

Foto: Stockfresh

efficiënter te laten
werken. Intern,
maar vooral ook met
andere overheden,
publieke diensten,
bedrijfsleven, en
met de burger.
De verschillende
onderdelen van de
overheid moeten
zich uiteindelijk
presenteren als één overheid, want
de burger zal het een zorg zijn welk
ministerie wát doet. Voor de burger is er
maar één overheid.

gezamenlijk initiatief van overheden
en bedrijfsleven om de regeldruk van
ondernemers te verminderen. Het idee is
dat een ondernemer op één website alle
informatie kan plaatsen die gemeenten,
publieke diensten en toezichthouders
nodig kunnen hebben.
Een netwerksamenleving waarin
burgers en bedrijven digitaal
communiceren, met elkaar en met

Nummer 5 - januari 2013

de overheid, stelt hoge eisen aan de
informatiehuishouding van die overheid.
De I-strategie is de marsroute van de
rijksoverheid naar een moderne ICTinfrastructuur en een professionele regie
op ICT-projecten. Geheel in de geest
van de Compacte Rijksdienst voert die
naar samenwerking en synergie op het
gebied van infrastructuur en diensten.
Het zijn maatregelen om de rijksoverheid

Op de volgende pagina’s drie interviews
met de aanjagers over de stand van zaken.
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Rijks CIO Maarten
Hillenaar kijkt terug op 1 jaar
I-strategie, de marsroute naar
een moderne ICT-infrastructuur
en professionele regie op
ICT-projecten. Wat zijn de
belangrijkste wapenfeiten
van 2012, en waarop ligt het
zwaartepunt in 2013?
Maarten Hillenaar,
CIO Rijk.

Fred van der Molen

“De hele mindset
is veranderd”
D

át is gek! Geen affaires rond
ontsporende automatiseringsprojecten in 2012 bij het
Rijk? Worden die effectiever onder de
pet gehouden óf kunnen we Maarten Hillenaar feliciteren? De belangrijkste reden
om hem per 1 januari 2009 aan te stellen
als ‘Rijks CIO’ was immers om de grote
ICT-projecten onder controle te krijgen.
Hillenaar: “Er zijn inderdaad geen
rampen geweest. Natuurlijk gaan er nog
dingen mis, maar het meeste kunnen we
tijdens de rit opvangen.”
In 2013 wordt het parlementair
onderzoek naar zes ICT-projecten afge-
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rond, maar volgens Hillenaar is er de
laatste jaren veel veranderd. “We hakken
nu projecten op in behapbare brokken,
die stuk voor stuk een duidelijke businesscase moeten hebben. We werken
veel meer onder architectuur en we gaan
structureel na of we kunnen hergebruiken
wat al is gedaan. De Gateway reviewmethodiek heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de kwaliteit en het management van projecten.”
“Ik merk dat de hele mindset is veranderd. De rol van CIO’s is een geaccepteerd
feit. Kenmerkend is dat het topmanagement, met de secretarissen-generaal
in een voorbeeldrol, het normaal vindt

geschoold te worden op ICT-gebied en
opdrachtgeverschap. Die ontwikkeling
trekken we door.”
De rijksoverheid is bovendien veel
minder afhankelijk geworden van externe
experts. “We hebben nu een intern projectmanagementbureau van zo’n honderd
medewerkers die de grote klussen leiden.
Dankzij dit programma – I-Interim Rijk –
blijft de kennis in huis. Bovendien besparen we er nu al 10 miljoen op jaarbasis
mee.”
De I-strategie sluit aan op het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

iBestuur Congres 2013 ‘Net als in de film ... ik wil het’
Speerpunten
I-strategie 2013
dat loopt vanaf 1 januari 2011. Eind 2011
werd de I-strategie officieel vastgesteld.
Wat zijn de belangrijkste wapenfeiten
van het afgelopen jaar?
Hillenaar: “Laat ik er drie dingen
uitpikken. De datacenterconsolidatie
waartoe besloten was in Compacte Rijksdienst, het algemeen kader voor informatiebeveiliging en de rol die architectuur nu speelt bij onze projecten.”
De consolidatie van 64 naar vier
datacenters is volgens Hillenaar een
scharnierproject. Hij verwacht dat
er eind 2013 drie operationeel zijn.
“Inmiddels starten we met de volgende
fase, zoals de modernisering van de
netwerken, verdere integratie van harden software per datacenter en de route
richting Rijkscloud. Ook de Rijks App
Store wordt gerealiseerd, de eerste stap
voor de uitrol van cloudapplicaties.”
Informatiebeveiliging
Een belangrijke mijlpaal vindt Hillenaar de totstandkoming van de Baseline
Informatiebeveiliging Rijk (BIR) in 2012.
“We hebben daarmee een uniform kader
voor de diverse beveiligingsniveaus
van alle rijksdiensten. Dat is van groot
belang voor de rijksbrede infrastructuur
die we ontwikkelen als onderdeel van het
programma Compacte Rijksdienst. Alle
rijksdiensten moeten aan die normen
gaan voldoen.”
Dan is er nog de Rijkspas die al
in 2010 werd geïntroduceerd en nu
toegepast gaat worden voor de digitale identificatie. Het pasje moet voor
elke rijksambtenaar, naast toegang tot
gebouwen, ook de toegang tot computers gaan regelen. “Met dat pasje kun je
bijvoorbeeld zó via je mobiel inloggen
(Hillenaar legt zijn pasje op het scherm
van zijn smartphone).” De implemen-
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tatie – al vertraagd vanwege bezwaren
van het CPB tegen het gebruik van het
BSN-nummer – gaat volgens Hillenaar
wel enkele jaren in beslag nemen: “Niet
alleen moeten alle bestaande toegangs- en beveiligingssystemen worden
aangepast, maar ook moet het identitymanagement zijn georganiseerd. Die
pas is een cruciale factor om ambtenaren
volledig locatieonafhankelijk te kunnen
laten werken en vanaf elk randapparaat (BYOD) toegang te geven tot onze
systemen.”
Architectuur heeft een prominente
rol gekregen bij de ontwikkeling van
nieuwe systemen: “We ontwikkelen
eigenlijk niets meer zonder ons rekenschap te geven van de ICT-architectuur
die we rijksbreed nastreven. We hebben
inmiddels een levendige architectengemeenschap die meedenkt over onze
enterprise architecture, de grote ICTbouwplaat van de rijksoverheid.”
Hillenaar gebruikt in dit verband
graag metaforen uit de ruimtelijke ordening. Elk nieuw project is in dit beeld een
gebouw dat niet alleen moet voldoen
aan bouwkundige regels, maar ook moet
passen binnen het vastgestelde stedenbouwkundig plan.
Een van zijn doelstellingen voor
2013 is om een ‘beeldtaal’ te ontwikkelen waarmee hij de onderlinge communicatie tussen en met techneuten en
bestuurders kan verbeteren.
“Vergelijk het met een bouwtekening van een huis. Daar heb je wat aan
in alle onderlinge communicatie, zowel
met de bewoner, de projectontwikkelaar, de aannemer als een bedrijfsjurist. Zoiets willen we ook voor onze
ICT-architectuur.”

• Implementatie Baseline
Informatiebeveiliging bij alle
rijksdiensten
• Aanbesteding netwerken
• Identitymanagement
• Beeldtaal voor rijksarchitectuur
ontwikkelen
• Relatie met marktpartijen
verdiepen
• Afronding Digitale Werkplek
• Eerste stappen richting
Rijkscloud

Regeerakkoord:
voorbij de muren
van de rijksdienst
Het programma Compacte
Rijksdienst wordt afgerond, meldt
het nieuwe regeerakkoord. Hillenaar ervaart dat als ‘wind in
de rug’ voor de I-strategie. “We
kijken wel waar we nog extra gas
kunnen geven.” Het kabinet Rutte
II breidt de hervormingsagenda
namelijk uit naar de ZBO’s, de
zelfstandige bestuursorganen.
Die moeten op een vergelijkbare
manier gaan hervormen en zoeken
naar mogelijkheden om diensten
te ‘sharen’. Hillenaar: “Dat zal
nog een zoektocht worden. Maar
we werken op diverse terreinen
al samen, bijvoorbeeld in het
noordelijke datacenter. Extra
bezuinigingen maakt partijen
natuurlijk wel meer gespitst op
samenwerking.”
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Bertholt Leeftink, directeur-generaal
Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken

Meer doen
met data
Juist in tijden van economische tegenwind staan bedrijven en
overheden voor de uitdaging om niet alleen op kostenreductie
te sturen, maar ook te blijven werken aan productiviteitsgroei
en innovatie.
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I

nternationaal gezien is het
concurrentievermogen van de
Nederlandse economie goed, zegt
Bertholt Leeftink, directeur-generaal
Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken. “Onlangs
is Nederland in de wereldranglijst van
het World Economic Forum gestegen
van de zevende naar de vijfde plaats van
de meest concurrerende economieën,
achter Zwitserland, Singapore, Finland en
Zweden. Dit is onder meer te danken aan
het innovatieklimaat, de kwaliteit van
het onderwijs, een ICT-infrastructuur van

iBestuur Congres 2013 ‘Net als in de film ... ik wil het’
wereldklasse, het terugdringen van handelsbelemmeringen en het verminderen
van administratieve lasten.”

maar door samenwerking tussen (ICT-)
bedrijven, (semi-)publieke organisaties
en kennisinstellingen.

De DG wijst erop dat Nederland
bovendien goed scoort op het punt van
privaat-publieke samenwerking, zoals
wordt vormgegeven door de aanpak voor
de topsectoren en de Roadmap voor ICTonderzoek en innovatie, als dwarsdoorsnijdend thema voor de topsectoren.
Datagedreven innovatie raakt iedereen, meent Leeftink. “De kracht van ICT is
te zien in de data-explosie die zich overal
om ons heen voltrekt. Iedereen wordt privé en in het werk geconfronteerd met de
vraag wat je allemaal met data kunt doen.
Ondernemers staan voor de uitdaging te
bepalen hoe met deze data waarde kan
worden gecreëerd en welk businessmodel
past.”

In 2017 moeten ondernemers en
burgers digitaal zaken kunnen afwikkelen met de overheid. Leeftink: “In het
regeerakkoord wordt stevig ingezet op
het terugdringen van regeldruk en het
verder verbeteren van overheidsdienstverlening door middel van ICT. Het slim
benutten van ICT om overheidsdienst-

Datagedreven
Datagedreven ondernemingen zijn
sterk in opkomst met impact op sectoren
als zorg, transport en energie. “Ook de
overheid moet in beleid en uitvoering
inspelen op de ICT-mogelijkheden om
meer te doen en te laten doen met data”,
zegt Leeftink. “Het nieuwe kabinet investeert daarom nadrukkelijk in innovatie
en ICT. Zoals in internationaal baanbrekend ICT-onderzoek door kennisinstellingen en bedrijven voor economische
topsectoren.”

geen grootschalig

Voor het benutten van ICT voor maatschappelijke en economische vraagstukken worden tien nieuwe doorbraakprojecten gestart voor het MKB, bij de overheid
en in sectoren als zorg (‘zorg ontzorgd’)
en onderwijs (‘het nieuwe leren’). Specifieke thema’s zijn onder meer big data
als olie voor een data-economie, open
data voor ruimtelijke toepassingen en de
overheidsdienstverlening volledig gedigitaliseerd. Net als bij de topsectoren wordt
de uitwerking niet in Den Haag gedaan,
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Zonder open
ICT-oplossingen is

gebruik mogelijk

verlening te verbeteren zorgt ervoor dat
het voor burgers en bedrijven gemakkelijker wordt regels te kennen en eraan
te voldoen. Het nieuwe kabinet zet een
duidelijke stip op de horizon: ondernemers en burgers moeten uiterlijk in
2017 zaken die ze met de overheid doen,
digitaal kunnen afwikkelen. De basisvoorzieningen die daarvoor nodig zijn,
zijn grotendeels klaar om te worden
geïmplementeerd.”
Voorzieningen
Voor betrouwbare digitale communicatie met de overheid hebben bedrijven
de keuze uit verschillende authenticatiemiddelen (eHerkenning). Om snel en

adequaat te kunnen antwoorden op vragen van ondernemers wordt een digitaal
ondernemersplein als portal ingericht
met onderliggende voorzieningen, zoals
een elektronische postbus (de berichtenbox). En voor eenmalig gegevensgebruik
voor ondernemers wordt gewerkt aan de
invoering van een Ondernemingsdossier.
Dat is een nieuwe manier om informatie tussen ondernemers en overheden
onderling digitaal uit te wisselen over
vergunningen, meldingen, naleving en
toezicht. De relevante informatie, bijvoorbeeld over de naleving van wetten
en regels, wordt eenmalig door ondernemers vastgelegd en actueel gehouden ter
ondersteuning van het eigen werkproces
en voor toezichthouders. Op dit moment
wordt het Ondernemingsdossier met
succes uitgerold in drie koploperssectoren (Horeca, Recreatie en Rubber- en
Kunststofindustrie).
Zonder open ICT-oplossingen is echter geen grootschalig gebruik mogelijk,
meent Leeftink. “Om ICT-oplossingen
echt van meerwaarde te laten zijn voor
werkprocessen van mensen en organisaties, is het vaak nodig om de bestaande
eilanden van ICT-systemen met elkaar te
verbinden of grootschalige systeemvernieuwing door te voeren. Daarvoor zijn
open standaarden en modulaire systemen van alle betrokken ketenpartners
noodzakelijk.”
De visie en plannen van het nieuwe
kabinet voor doorbraken voor innovatie
met ICT zijn duidelijk, aldus de DG. “De
koers en de werkwijze via privaatpublieke
samenwerking zijn bepaald. De mogelijkheden om met ICT processen, producten
en diensten te vernieuwen zijn talrijk. Ik
roep daarom marktpartijen en kennisinstellingen op om kennis en inzet te bundelen bij doorbraken met ICT en samen te
werken met de overheid als regelgever en
facilitator.”
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Gert-Jan
Buitendijk
en Janine
Jongepier
zien reden tot
optimisme

De ‘duivelse driehoek’ van
de digitale samenleving
De burger verwacht van de overheid dat deze transparant en toegankelijk is en meegaat met de
ontwikkelingen in dit digitale tijdperk. Maar alstublieft wel veilig en beschermd. Ondertussen
moet de dienstverlening van de overheid sneller en goedkoper. En liefst slimmer en beter.
Nicole van der Steen

B

“

ij het borgen van privacy
versus een toegankelijke
dienstverlening loopt
de overheid tegen de grenzen aan van
wat wel en niet kan”, meent Gert-Jan
Buitendijk, directeur-generaal Bestuur
en Koninkrijksrelaties bij BZK. Janine
Jongepier, hoofd Informatiebeleid van
het directoraat Burgerschap en Informatiebeleid, noemt de balans tussen
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toegankelijkheid, kosten en veiligheid
& privacy een ‘duivelse driehoek’. Het is
voor haar een bijna dagelijks terugkerend spanningsveld in haar gesprekken
met de vertegenwoordigers uit de vier
bestuurslagen: de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. En
met verschillende toezichthouders. Want
hoe komt de overheid tegemoet aan de
verwachting dat ze steeds transparan-

ter moet zijn en ook goed omgaat met
gegevens? Een overheid die met de tijd
meegaat en waarin de burger vertrouwen
houdt?
Ondanks de complexe behoeften in de
samenleving is er reden voor optimisme,
menen Buitendijk en Jongepier. “Ik ben
heel blij met de ambitie in het regeerakkoord dat burgers en bedrijven in 2017

iBestuur Congres 2013 ‘Net als in de film ... ik wil het’

al hun zaken met de overheid digitaal
kunnen regelen”, vertelt Jongepier. “Wij
houden ons al jaren bezig met digitalisering. Dan is deze ambitie precies wat
je wilt.” Buitendijk voelt het momentum.
“Deze zomer zijn we met vertegenwoordigers van alle overheden bij elkaar
gekomen en iedereen wil aan de slag om
de digitalisering verder door te zetten.
We zijn ons ervan bewust dat het moet.”
Buitendijk heeft nog niemand gehoord
die de ambitie ter discussie stelt. “Ik vind
het onze opdracht om te zorgen dat de
ambitie uit het regeerakkoord slaagt.”

een abstractieniveau hoger.” De nieuwe
elektronische identificatie is hiervan volgens Jongepier een goed voorbeeld. “We
spreken nu met elkaar af aan welke eisen
deze identificatie moet voldoen, maar de

Bedrijfsleven
Daarnaast meent Buitendijk dat het
bedrijfsleven kan helpen de complexe
vragen van de overheid in te vullen. Overheden staan volgens hem anders dan een
paar jaar geleden meer open voor het bij
elkaar brengen van de publieke en private
sector om tot oplossingen te komen. De
overheid werkt aan een opvolger van
DigiD, een elektronische identificatie die
beter toegerust is voor toepassingen in
de iSamenleving. Jongepier: “Er is veel
belangstelling vanuit het bedrijfsleven.
Technisch kan er ontzettend veel.” Ook
Buitendijk ziet in de markt relevante
expertise. Hij noemt het beveiligde internetbankieren. “We kunnen die expertise
gebruiken en een rode draad neerleggen
voor bijvoorbeeld de nieuwe elektronische identificatie waaraan we werken.”

samenleving voor

techniek houden we open. Zo hopen we
mee te kunnen gaan met de ontwikkelingen. Er is bijvoorbeeld een onderzoek
naar de mogelijkheid om de telefoonchip
in je mobiele telefoon voor elektronische
identificatie te gebruiken.”

De snelle technologische ontwikkelingen zijn naast een kans ook een
uitdaging. Jongepier: “Het is een ratrace.
Beslist de samenleving voor de overheid of eist de overheid een duidelijke
rol op? En waar wil je wat over te zeggen
hebben?” Jongepier legt uit dat Informatiebeleid meer en meer afspraken
formuleert die techniekneutraal zijn.
Buitendijk: “We hebben het dan niet
meer over de instrumenten zelf maar over

Volgens Jongepier zijn de vraagstukken groter dan techniek. “Ze gaan ook
over hoe we onze samenleving inrichten.
Laten we een 18-jarige drank kopen wanneer hij zich kan identificeren met zijn
mobiel? Dat is geen nieuwe discussie en
die zal je ergens moeten begrenzen. Hoe
ver moeten we gaan met veiligheid en
regelgeving? Ook nu kan een 17-jarige
een oudere kennis sturen om drank voor
hem te halen”, haalt Jongepier aan.
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Het is een
ratrace. Beslist de

de overheid of eist
de overheid een
duidelijke rol op?

Volgens haar is in de kern de digitale
dienstverlening dan ook niet anders dan
de fysieke. “Ook daarin moesten we de
veiligheid regelen. En hoe je het ook
wendt of keert; je kunt de dienstverlening nooit 100 procent veilig maken.” Wel
zijn volgens Jongepier de veiligheid en
privacy in de digitale wereld complexer
om te regelen omdat er meer schakels
in de keten betrokken zijn. “We wisselen
steeds meer informatie digitaal uit tussen
verschillende overheden.” Ze noemt het
voorbeeld van de ontwikkeling van de
digitale berichtenbox waarin burgers hun
gegevens en alle lopende zaken bij de
overheid in een oogopslag kunnen zien.
Stip op horizon
Volgens Jongepier heeft Informatiebeleid de afgelopen jaren flink ingezet
op standaardisatie. “Dat is een van die
bouwstenen die nodig is voor een betere
informatie-uitwisseling. Met basisregistraties lopen we in Nederland voorop.”
Buitendijk beaamt dat er veel is geïnvesteerd in het neerleggen van bouwstenen
en de afstemming daarvan met verschillende belanghebbenden. Volgens Buitendijk is de overheid nu toe aan de volgende
stap. Grote delen van de jeugdzorg en de
AWBZ worden overgedragen aan gemeenten. “Dit is een enorme operatie en vergt
veel van gemeenten. Ik hoop dat gemeenten de beschikbare tijd gebruiken om dit
nieuwe vraagstuk goed te laten landen.
Het is erg van belang dat gemeenten dit
niet apart oppakken maar in gezamenlijkheid.” Buitendijk ziet juist hier de kans
om over departementen heen te kijken en
deze onderwerpen meteen goed te regelen voor de burgers. “Ik zie het als mijn
taak om vooruitstrevende bestuurders
naar boven te halen die anderen kunnen
meetrekken. Dankzij de ambitie in het
regeerakkoord staat de stip op de horizon
er. Nu moeten we met alle partijen de weg
ernaartoe invullen.”

53

Overheid en ICT-sector

Waarom het niet
altijd botert
Wat? Lunchgesprek iBestuur
Aan tafel: Fezi Khaleghi, CEO van Triple P.
Marjo Wildvank, directeur
Software Improvement Group
John van Laerhoven, adjunct- directeur Respond!
Johan Doruiter, bestuur Nederland ICT en
senior vicepresident Southern Europe Oracle
Sylvia Roelofs, directeur Nederland ICT
Gespreksonderwerp: de samenwerking tussen overheid en ICT-sector.

iBestuur: Maar even een boude bewering om mee te beginnen: er is geen
sector waar de overheid zo moeilijk mee omgaat als de ICT-sector. Hoe
komt dat toch?

Door Cyriel van Rossum
Beeld Stockfresh/Nederland ICT
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Fezi Khaleghi: Heel lastig is het wantrouwen van de overheid jegens
het ICT-bedrijfsleven. Kijk eens naar de juridische optuiging van aanbestedingen, die zien er echt verschrikkelijk uit: men probeert alles te dekken met boetes, strafbepalingen en andere nare clausules. Het lijkt haast
niet meer om de inhoud van de opdracht te gaan, maar om het juridisch
uitsluiten van elk risico. Risico’s kun je namelijk ook op basis van inhoud
uitsluiten.

iBestuurr Congres
iBestuur
Congres 2013
2013 ‘Net als in de film ... ik wil het’
het

tingdienst bijvoorbeeld is in het buitenland aan
het rondkijken of ze met andere belastingdiensten iets kunnen delen op ICT-gebied. Er is buiten
Nederland ook meer belangstelling voor commerciële systemen. Ze hebben daar beter in de
gaten dat er niet zo veel verschil is tussen online
boeken verkopen en ambtelijke dienstverlening.
Ik heb bovendien het idee dat de markt in het
buitenland meer wordt uitgedaagd, bijvoorbeeld in
de vorm van proofs of concept.
Johan Doruiter: Bij het Rijk is anders nu wel
aardig wat ICT-kennis binnengehaald door Maarten
Hillenaar. Er komen zelfs mensen uit het buitenland bij hem langs om advies. De overheid doet nu
wel haar best om haar opdrachtgeverschap te verbeteren. Nederland ICT heeft samen met het Rijk gesprekken
georganiseerd met aanbieders om nauwkeuriger te kunnen
aangeven wat het Rijk precies nodig heeft. Nog niet alle
departementen zijn al zover, helaas.

Marjo Wildvank: De overheid
kan inderdaad maar moeilijk haar eigen
behoeftes op ICT-gebied formuleren. Daaraan
is te danken dat te veel opdrachten fout lopen. Ook particuliere opdrachtgevers hebben daar trouwens moeite mee.
Fezi Khaleghi: Ik zou tegen de overheid willen zeggen:
steek je geld liever in het opleiden van je personeel dan in
grootse, nieuwe systemen.
John van Laerhoven: Die kennisachterstand halen ze
nooit in. De ICT ontwikkelt zich nu eenmaal razendsnel: dat
tempo kunnen topambtenaren gewoonweg niet bijbenen. De
autobranche ontwikkelt zich natuurlijk ook, maar een auto
blijft vier wielen hebben. In de ICT gaat het veel harder.
Aanbestedingen zijn per definitie op verouderde kennis
gebouwd.
Marjo Wildvank: Dat is zo. Maar bovendien zijn
opdrachtgevers bij de overheid bang om af te wijken van de
gebaande paden. Althans in Nederland. De Belgische belas-
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Fezi Khaleghi: Je moet nooit de fout maken om de
overheid als één lichaam te beschouwen. En de rijksoverheid is evenmin één instituut. Het ene departement heeft
een veel hogere professionaliteit dan het andere. Er is
soms zelfs concurrentie tussen departementen: het ene wil
iets nog mooiers hebben dan het andere. Het is soms alsof
er wordt gevraagd om een Formule 1-wagen, maar dat erbij
wordt gezegd: hij moet wel heel veilig zijn en houd er ook
rekening mee dat de gebruiker net zijn rijbewijs heeft en
dat we over hobbelige grindwegen moeten kunnen rijden.
Dat gebeurt vaak hoor, ik kan er een boek over schrijven.
John van Laerhoven: Wij hadden eens een potentiele klant die allerlei legacy-systemen en systeempjes aan
elkaar wilde knopen. Je kon voorspellen dat dat een monstrum op zou leveren dat niet zou werken. Daar zijn we
dus niet mee in zee gegaan.
Sylvia Roelofs: Ja, als een opdracht onduidelijk is,
of onrealistisch, dan moet je als ICT-bedrijf de guts hebben om af te haken. Er is natuurlijk helaas altijd wel een
gelukszoeker die in plaats van jou toehapt en wel een of
ander vaag bv’tje heeft om zo’n opdracht in weg te zetten.
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Marjo Wildvank: Je ziet ook vaak dat een overheidsdienst een project aanbesteedt dat onmogelijk door één of
twee partijen kan worden volbracht. De overheid moet leren
om dergelijke klussen op te knippen en te faseren.
Sylvia Roelofs: Laten we vaststellen dat er wezenlijke
verschillen bestaan tussen overheid en markt. Als de overheid een ICT-bedrijf in de arm neemt, zouden ze eigenlijk
moeten delen in elkaars succes én risico’s. Dat vindt de
overheid moeilijk, want het gaat erom of je de markt wilt
toelaten op het publieke domein. Samen met de markt de
governance delen op projecten is voor de overheid moeilijk.
Een schoolvoorbeeld van hoe de overheid kansen laat liggen, is het elektronisch patiëntendossier. In plaats van dat
ze in publiek-private samenwerking met de markt aan de
slag gaat, zet ze 80 ambtenaren aan de slag. Het resultaat is
bekend. De overheid had eerst eens met ICT-bedrijven om de
tafel moeten gaan zitten.

Of het ICT-bedrijf maar
even orde wil scheppen
in de chaos
Marjo Wildvank: Dat laat weer zien dat opdrachtgevers
vaak in het duister tasten. Ze voelen ze zich vaak overgeleverd aan partijen die er meer van weten. Maar leveranciers
worstelen op hun beurt ook: op basis van de informatie van
de opdrachtgever over diens behoeften en wensen kan hij
de klus vaak maar nauwelijks managen. Er is vaak geen visie
op waar men naartoe wil. Om het maar even cru te zeggen:
de bestaande ellende wordt geoutsourcet. Of het ICT-bedrijf
maar even orde wil scheppen in de chaos. Ik heb het idee
dat de leiding van departementen in het buitenland helderder voor ogen heeft waar ze heen wil dan hier in Nederland.
Fezi Khaleghi: Overheidsmanagers hebben vaak ook
geen idee wat ze al allemaal in huis hebben. Zo veel functionaliteiten en systemen die er onderbenut of werkloos
bij staan: daar krijg je gewoon tranen van in je ogen. Wat
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dat betreft is de crisis een zegen: die dwingt tot bezinning
en opruimen. Met de helft van wat ze nu uitgeven aan ICT
zouden ze anderhalf keer zoveel kunnen realiseren. Eigenlijk moeten wij als sector opdrachtgevers afhelpen van hun
enorme ICT-uitgaven.
Sylvia Roelofs: Ik denk dat het opdrachtgeverschap van
de overheden er enorm van zou opknappen als ze vóór ze
een aanbesteding op papier zetten, hun licht opsteken bij
marktpartijen. Nederland ICT heeft het afgelopen jaar vijftien keer een bijeenkomst georganiseerd om dat te bereiken:
precompetitief overleg noemen we dat.

iBestuur: Houden de ICT’ers bij zo’n overleg niet hun kaarten stijf tegen hun borst?
Sylvia Roelofs: Dat valt enorm mee. Het is ook in hun
belang dat er informatie wordt gedeeld, dus blijven ze niet
krampachtig op hun expertise zitten. Overigens zitten niet
de mensen aan tafel die de aanbesteding opstellen: het zijn
de toekomstige gebruikers van de technologie. Daar kun je je
voordeel mee doen als aanbieder.

iBestuur: Maar troeven zullen de ICT’ers toch wel bewaren
voor de inschrijving op de uiteindelijke aanbesteding?
Sylvia Roelofs: Allicht. Maar dat staat een vruchtbare
uitwisseling niet in de weg. Op deze manier wordt snel
genoeg duidelijk of een informatiseringsplan wel haalbaar
is, of het niet te ambitieus is of ronduit onrealistisch. Dat
doet de kwaliteit van aanbestedingen, waar wij hier nu over
klagen, enorm veel goed.
Marjo Wildvank: Ik zou willen pleiten voor een verplichte haalbaarheidstoets om mistenders te voorkomen. Ik
bedoel dat zowel overheden als bedrijven met ICT-aanbestedingsplannen eerst een verplicht voortraject doorlopen. Wie
dat niet doet, moet een goed verhaal hebben over de reden.
Sylvia Roelofs: Dat is precies wat Nederland ICT zou willen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat er nog te veel
wantrouwen en miscommunicatie is tussen de ICT-sector en
de overheid. En dat dat heel veel te maken heeft met onzekerheid en onwetendheid. Overheid en bedrijfsleven moeten
met elkaar leren communiceren, los van de uiteindelijke
aanbesteding. Precompetitief overleg, zoals een haalbaarheidstoets of een marktspiegel zijn daar uitstekende instrumenten voor. Jullie mogen op dit vlak nog veel verwachten
van Nederland ICT.

De I-Atlas voor bestuurders:

Architectuur voor dummy’s
Architectuur heeft een slecht imago: te technisch, te ingewikkeld en dus
onbegrijpelijk voor beslissers zonder ICT-achtergrond. CIO Ron Roozendaal
van het ministerie van VWS wil daar wat aan doen, met de I-Atlas.

R

oozendaal, trekker van de subcommissie Architectuur en Standaarden binnen de rijksoverheid, maakt
zich hard voor het slechten van de kloof tussen architecten en bestuurders; de opdrachtgevers en beslissers uit ‘de
business’. Die kloof ziet er volgens hem als volgt uit: “Als
bestuurder stel je een vraag, daarna duiken dertig architecten samen een hok in en bedenken een heel ingewikkeld
wereldbeeld met ‘altijd-waar’ platen. Iedereen denkt vervolgens: ‘Wat moet ik hiermee?’ Want die platen helpen niet
om prangende vragen te beantwoorden.” Dat heeft ook een
andere kant: “Bestuurders nemen nog te vaak genoegen met
een antwoord dat ze niet begrijpen. Vaak is er niet genoeg
feeling met het onderwerp informatievoorziening, ze weten
niet waar ze in ieder geval op moeten letten en hoe ze dat
kunnen aansturen.”
Belastinggeld
Maar architectuur heeft ook bestuurders zonder affiniteit
met ICT veel te bieden, is de overtuiging van Roozendaal:
“Voor mij betekent architectuur dat je eerst denkt en dan
doet. Bij de overheid werken we met belastinggeld, dus wat
we doen moet goedkoop en flexibel zijn, en betaalbaar blijven. En daarvoor dient architectuur.” Een voorbeeld. “Stel,
er komt nieuwe regelgeving die voorschrijft dat er digitale
vergunningen moeten worden afgegeven. Dan moet er dus
een nieuw orgaan komen. Dat kun je helemaal opnieuw
opbouwen: digitale vergunningen, een portaal, het aanleveren, de dossiers en de vergunningverlening. Dat is hartstikke
duur. Een alternatief is eerst op hoofdlijnen te beschrijven
wat dat orgaan gaat doen: je geeft elektronische vergunningen af op basis van elektronische dossiers. Dan kun je je
vervolgens afvragen: ‘Wie doet iets wat erop lijkt?’ De afgifte
van wapenvergunningen, om maar eens iets geks te noemen.
Kunnen wij ons nieuwe orgaan dan niet zo maken dat het
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precies zo kan werken als dat andere? Die keuze kan ik dan
voorleggen aan de bestuurder: als jij bereid bent het voor 80
procent over te nemen, en het werk daarop aan te passen,
kan het bijna voor niets. Als je het helemaal op je eigen
manier wilt doen, gaat het miljoenen kosten. Dat is voor
mij de waarde van architectuur: de rationalisatie van hoe we
werken en wat we daaraan uitgeven.”
De Enterprise Architectuur maakt hergebruik en het
delen van voorzieningen in de bedrijfsvoering mogelijk.
Roozendaal: “Het gaat erom dat je wat je hetzelfde doet, ook
écht hetzelfde doet. Als je wat je doet beschrijft als iets heel
groots en bijzonders, kun je per definitie niet flexibel werken. Bij ‘klein en gewoon’ ontkoppel je, en denk je: ‘Dat kan
ik gewoon net zo doen als ieder ander.’ Waarom zou ieder
zelf het wiel uit moeten vinden? Op die manier is er bovendien een basis voor uitbesteding van taken.”
Samen doen en hergebruik an sich staan inmiddels niet
meer ter discussie, ziet hij. Het ‘hoe’ nog wel. Maar ook
dat is een kwestie van tijd, denkt Roozendaal. “Kijk hoe
de energievoorziening is ontstaan. In het begin had elke
fabriek een eigen centrale, maar er is er geen meer die dat
nu nog wil.”
Verbeeldend
De I-Atlas gaat over de bedrijfsvoering van het Rijk als
geheel en de samenhang tussen organisatie, processen, mensen en techniek. Het is lastig om daarbij niet in complexiteit te vervallen. Verbeelding en beperking tot hoofdlijnen
zijn voor Roozendaal het recept om dat te voorkomen. “Je
moet elkaars taal spreken. Architectuur op ICT, dat kunnen
we intussen wel. De architectuur van projecten ook. Maar
de architectuur tussen projecten en tussen opdrachtgever
en project vergt een andere taal; die van de bestuurder. We
gaan meer spreken tot de verbeelding – met taal en met
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bijvoorbeeld infographics. Bestuurders moeten de vier, vijf of zes belangrijkste keuzes allemaal begrijpen en van harte ondersteunen. Het kan dan
allemaal onder de motorkap heel ingewikkeld zijn, maar dat geldt ook voor
de aanschaf van een auto of de bouw van een huis.”
Werkelijkheid
De architect wordt meer adviseur en minder ontwerper. “De I-Atlas
geeft wel inzicht in de toekomst, maar alleen waar die al is vastgesteld.
Want beslissingen over hoe wij in de toekomst met bijvoorbeeld HRM
omgaan, horen bij de eigenaren van het HRM-proces. De keuzes daarbij
worden in de Atlas inzichtelijk gemaakt.” In het verleden ging dat vaak
mis. “Architecten bedachten hoe iets technisch moet, terwijl de eigenaren
van het huis iets heel anders bedoelden. De I-Atlas beschrijft de werkelijkheid zoals die door anderen die erover gaan, is vastgesteld en geeft aan
waar onderlinge afhankelijkheden zitten. En zegt daarbij wel: ‘Let op, je
hebt conflicterende dingen vastgesteld’. Of: ‘Let op: een aantal belangrijke
keuzes is nog niet gemaakt.’”
Ook voor andere overheden is de I-Atlas interessant, denkt Roozendaal,
“Hergebruik moet je niet beperken tot onderdelen van het Rijk. Veel best
practices zijn ook voor anderen geschikt. En natuurlijk is het de bedoeling dat we geen conflicterende beslissingen krijgen tussen overheidslagen
onderling. Dat als wij dingen doen die gemeenten raken, ze ook uitvoerbaar zijn. Daarvoor zijn er standaarden, ook onderdeel van architectuur.”
Een voorbeeld: “Delen van de AWBZ worden gedecentraliseerd naar
gemeenten. Als de gemeenten dan op andere momenten willen inkopen,
andere verantwoordingsformulieren gebruiken en andere informatie willen,
dan wordt de inkoop voor zorgaanbieders veel duurder. Ook is het belangrijk dat informatie vanuit de AWBZ beschikbaar blijft. Dat is architectuur
ook: welke informatie wil je vastleggen en kun je dat standaardiseren?
Daarvoor moeten keuzes worden gemaakt. Dan gaat het in eerste instantie
ook niet over informatiesystemen of over techniek, maar het heeft er wel
effect op.”
Een architectuur voor bestuurders is vernieuwend, merkte Roozendaal.
“Ik ben op zoek geweest naar voorbeelden van een Enterprise Architectuur
voor bestuurders, maar die heb ik ook in het bedrijfsleven niet kunnen
vinden.”
Op het iBestuur Congres op 24 januari presenteert Roozendaal het
resultaat. “Het wordt een mooi boekwerk met cachet, zodat het bestuurders aanspreekt. Omdat er nogal wat zaken in ontwikkeling zijn, ontstaan
soms witte vlekken op de kaart. Daarom zullen er in de toekomst zeker
katernen bijkomen.”

Meer informatie
LinkedIn-groep: Rijksarchitecten zonder Grenzen
Wiki Enterprise Architectuur Rijksdienst:
wikixl.nl / wiki/ictu /index.php/ Hoofdpagina
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CIO Ron Roozendaal van het ministerie
van VWS: “Bestuurders nemen nog te
vaak genoegen met een antwoord dat
ze niet begrijpen”.

Van Compacte
Rijksdienst naar
I-Atlas
De rijksoverheid wil een Compacte Rijksdienst zijn en gaat meer
als één concern werken. Daarvoor
wordt een rijksbrede infrastructuur
voor de ondersteunende bedrijfsvoering ingericht en de bedrijfsvoering
bij de kerndepartementen geconcentreerd. Informatievoorziening speelt
daarin een grote rol. De rol van ICT
in de vernieuwing van het Rijk is
verder uitgewerkt in de rijksbrede
I-strategie. Eén van de maatregelen
daaruit is de ontwikkeling van een
Enterprise Architectuur voor het Rijk:
de I-Atlas. Die maakt de verbinding
tussen organisatie en ICT. Het is een
communicatie-instrument dat complexe samenhang inzichtelijk maakt.
Ook is het een sturingsinstrument:
met de kaders voor veranderingen
in bedrijfsprocessen, functionaliteit,
applicaties en infrastructuur van de
rijksoverheid.
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Studio ‘The Office’:
Het Nieuwe Werken
wordt tastbaar
spreker
Remco Duivesteijn –
ICT-adviseur gemeente Den Haag
Als ambtenaren overal hun werk kunnen doen, gaat de productiviteit omhoog
en kan bespaard worden op (huisvestings)kosten. Maar het levert ambtenaren zelf ook veel op. Remco Duivesteijn
verzorgt een studio over de mogelijkheden die mobiel werken biedt.
Duivesteijn is een typische jonge ambtenaar; hij stelt
zijn eisen aan zijn digitale werkomgeving. “Ik wil mijn eigen
spullen kunnen gebruiken, op mijn eigen manier. Dat maakt
het leuker, gemakkelijker én ik ben productiever.” Duivesteijn is ook ICT-adviseur bij de gemeente Den Haag, dus hij
kan het beleid beïnvloeden en zaken mogelijk maken. “Een
gouden combi”, zegt hij zelf.
Gadgets
Bezoekers kunnen een wervelende presentatie verwachten, met ervaringen, toepassingen, ideeën en resultaten.

Duivesteijn vertelt hoe hij HNW in de praktijk brengt en
laat dat zien met zijn gadgets en toepassingen. Dat wordt
afgewisseld met filmpjes over wat allemaal mogelijk is. En hij
vertelt hoe de gemeente Den Haag bezig is HNW te implementeren. Want de ambitie is er en de eerste resultaten ook.
“Maar er moet nog veel gebeuren.”
Tastbaar
Studio voor wie wil ervaren wat mobiel werken inhoudt.
En voor wie soms nog twijfelt aan de waarde. “Het Nieuwe
Werken wordt tastbaar”, verzekert Duivesteijn. “Er wordt
veel over gepraat, maar het gaat pas leven als je het ziet.”

Stapsgewijze vernieuwing
informatievoorziening NVWA: ‘Inspecteur Centraal’
spreker
Henk de Groot –
hoofdinspecteur NVWA
NVWA koos voor stapsgewijze vernieuwing van haar
informatievoorziening. De opdrachtstructuur met DICTU
en Sogeti Nederland ging uit van gelijkwaardige input en
vertrouwen. “Outsourcing werd crowd sourcing”, aldus
hoofdinspecteur Henk de Groot.
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NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) zat als
fusieorganisatie opgescheept
met verschillende systemen.
De Groot: “Het kost veel geld
om die systemen op elkaar te
laten aansluiten en met enig
geluk bij de nieuwe organisatie.
Meestal lukt dat laatste niet en dat gold ook voor ons.”
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Masterclass ‘Sense en
Sensibility’ in aanbestedingen
sprekers
Peter van Schelven –
aanbestedingsjurist Nederland ICT
Petra Heemskerk –
advocaat-partner CMS Derks Star Busmann
‘Best Value Procurement’: dé hype in aanbestedingsland. Maar het betekent niet veel meer dan inkopen tegen
een goede prijs-kwaliteitverhouding. Heemskerk en Van
Schelven demystifi ceren het begrip en maken duidelijk
wat BVP écht betekent.
Interactieve masterclass voor inkopers bij de overheid en
leveranciers die zaken met hen doen. Heemskerk is de expert
in het aanbestedingsrecht die beide werelden goed kent. Na
tien jaar ervaring als advocaat bij de rijksoverheid staat zij
nu even lang bedrijven bij in juridische vraagstukken rond
aanbestedingen. Van Schelven is de man van de praktijk die
de aanbestedingskwesties binnen het ICT-bedrijfsleven van
haver tot gort kent. Is daardoor een bron van ideeën voor
verbetering en van voorbeelden hoe het mis kan gaan.
Heemskerk wil in de masterclass allereerst bewustwording
creëren. “BVP is een nieuwe term voor een al bestaande

NVWA wilde een nieuw systeem, maar zonder complex
langdurig ontwikkel- en dataconversietraject. Ze kozen voor
een ‘agile’ aanpak: stap-voor-stap in korte ontwikkelperiodes
waardevolle stukjes van de oplossing leveren. De Groot: “De
inspecteurs Horeca stonden in de eerste fase centraal. Samen
met hen hebben we een storyboard gemaakt over wat ze
nodig hebben. Zo bleek het belangrijk offline op locatie te
kunnen werken. Binnen een jaar is de applicatie gebouwd,
met software die informatie uit oude systemen haalt en
opslaat in de nieuwe database. Dataconversie gebeurt tijdens
het normale werk.”
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selectiemethode. Aandacht voor Best Value –waarde en kwaliteit – is natuurlijk mooi. Maar een nieuwe Engelse term
zal de aanbestedingspraktijk niet fundamenteel veranderen.
Want BVP is niet veel anders dan gunnen op economisch
meest voordelige inschrijving.” Selecteren op kwaliteit
naast prijs stelt andere eisen aan de professionaliteit van
opdrachtgever en opdrachtnemer. Van Schelven geeft een
voorbeeld: “Van leveranciers wordt een expertrol gevraagd.
Dat vraagt van opdrachtgevers dat ze die ruimte bieden. De
overheid is dikwijls geneigd aanbestedingen dicht te timmeren door zowel het ‘wat’ als het ’hoe’ te beschrijven.”
In de masterclass komen daarnaast aan bod: toetsing op
kwaliteit, rangschikking van inschrijvingen en hoe subjectieve kwaliteitsbegrippen objectief mee te wegen in de gunning. En hoe dit alles in een passend contract te gieten.

Uniek was de opdrachtstructuur: “Normaal fungeert
DICTU als gedelegeerd opdrachtgever. Ik wilde echter een
gelijkwaardig partnerschap, zodat we optimaal gebruik konden maken van ieders input. Dat leidde tot snelle escalaties
en groot commitment bij alle betrokkenen.”
De Groot verzorgt de sessie ‘Inspector Gadget’ samen
met Willem Zwalve (directeur DICTU) en Wim Stolk (directeur Sogeti Nederland). Met: een live demo van de applicatie, resultaten uit de praktijk en ervaringen met deze
samenwerking.
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relevant zijn. Tijdens de sessie krijgt u
een live demo.

May the force be with you: veilige innovatie
in de politiepraktijk
sprekers
Commissaris Wim Broer –
Programmadirecteur Virtueel
Politiekorps – VKP
Petra van Schayik – directeur
Compumatica Network Security
Commissaris Broer en directeur
Van Schayik vertellen in ‘May the
force be with you’ over innovatieve
cloudtoepassingen bij de politie en
hoe daarbij veilige datacommunicatie
is gerealiseerd.
Een Augmented Reality-app die op
de tablet de precieze locatie van een
collega in een massa mensen laat zien
en kan overschakelen naar het beeld
van een minicamera op het uniform.
Meldingen van burgers die met beeld
en op de kaart gepresenteerd direct

binnenkomen bij politieteams op locatie. Een semantische Twitter-tool als
‘early warning system’ voor negatieve
sentimenten in de samenleving…
Gebruiksvriendelijk
Geen toekomstmuziek, maar
voorbeelden van toepassingen uit de
‘appstore’ waarmee VKP de korpsen
vanuit een private cloud ondersteunt.
Commissaris Broer legt uit: “Interacties in de fysieke wereld worden
vertaald in gebruiksvriendelijke apps.
De apps zijn gebundeld in één multiapp voor de iPad, die de politieman op
straat foutloos en snel door het proces
helpt.” De ‘rol’ dient daarbij als filter;
een verkeersagent heeft uitsluitend
toegang tot informatie gerelateerd aan
verkeersincidenten, een rechercheur
ziet alleen zaken die vanuit opsporing

ICT in mondiaal perspectief

Hoe groen is het gras bij de buren?
spreker
Evert Jan Mulder –
senior consultant PBLQ HEC
Het CIO-stelsel, Gateway review, de
berichtenbox en recent de cloudstrategie: innovaties uit het buitenland. Toch
vindt Evert-Jan Mulder dat we nog meer
van-buiten-naar-binnen kunnen kijken.
Hoe groen is het gras bij de buren?
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iBestuur wordt een steeds mondialer fenomeen. Het loont de moeite
goed om je heen te kijken. Evert-Jan
Mulder is moderator van de sessie ‘Rond
de wereld in …’ met sprekers die de
Amerikaanse, Aziatische en natuurlijk
Europese voorbeelden goed kennen.
Interessant voor beleidsmedewerkers
en leveranciers met kennis van internationale projecten. Een open mind-

Maatwerkoplossing
iPads zijn erg gebruiksvriendelijk,
maar de beveiliging is lastig. Apple
biedt weinig mogelijkheden voor VPN
(veilige internetverbinding). De politie
stelt hoge eisen aan de beveiliging van
het dataverkeer, vertelt Van Schayik.
“Dit was ook voor ons nieuw.” Compumatica ontwikkelde een innovatieve
maatwerkoplossing met twee firewalls.
Van Schayik licht toe: “Eén firewall
dient om de virtualisatie van de werkomgeving te beschermen. Want hoewel
het lijkt alsof politiemensen op de iPad
werken, werken ze ‘gewoon’ in de centrale systemen. De – vaak privacygevoelige – data worden niet op de iPad
opgeslagen, maar in de systemen. Een
tweede firewall schermt de databases
af.”

Sessie voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in innovatie en/ of een veilig
‘Bring-Your-Own-Device-beleid’.

set is vereist. “We kijken van buiten
de Nederlandse setting naar binnen.
Leggen de aanpakken naast elkaar en
halen er een lijn uit. Waar moeten we
op letten, waar kunnen we meedoen?
En: hoe kunnen we eigen innovaties
naar buiten brengen?”
Vergelijken met beleid
Vergelijken moet met beleid, vindt
Mulder. “De achterliggende wereldbeelden, strategieën en coördinatiemechanismen verschillen. ICT-toepassingen
zijn verbonden met bestuurlijke struc-
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The Contender: van
Topsport tot Topbeleid
sprekers
Jacqueline Rutjens – plv directeur
Burgerschap en Informatiebeleid,
ministerie van BZK
Esther Vergeer – wereld- en paralympisch
kampioene rolstoeltennis
Nederland steeg naar de tweede plaats in de wereldwijde VN-ranking voor e-Government, werd eerste in Europa en pakte de eerste
prijs voor e-Participatie. Jacqueline Rutjens en topsportster Esther
Vergeer zoeken samen naar antwoorden op de vraag: hoe blijf je aan
de top?
Rutjens mocht de awards in New York ophalen. Nederlanders doen
vaak lacherig over prijzen, maar ze ervoer het effect aan den lijve: trots,
motivatie en inspiratie. “Het maakt dat je een tandje harder wilt en nóg
meer kijkt naar hoe andere landen het doen.” De prijs had een enorme
spin-off. “Een prijs verbindt, maakt zichtbaar, heeft groot bereik en
geeft positieve energie.” De keerzijde: “Als we zakken in de ranking, is
dat een domper.” Dus is het de vraag: hoe blijf je aan de top?
Vijf keer goud
Vrijwel niemand heeft daar betere antwoorden op dan Esther Vergeer; vijfvoudig paralympisch medaillewinnares en sinds 1998 onafgebroken wereldkampioene. Vergeer en Rutjens zoeken parallellen tussen
topsport en topbeleid en
brengen de karakteristieken van een echte wintuur, cultuur
naarsmentaliteit in kaart.
en historie.”
Een sessie die motiveert
Er zijn ook
en inspireert tot het leveinternationale
ren van topprestaties. Van
voorbeelden
Rutjens mag overheidsvan hoe het
ICT beschouwd worden
níet moet. “De
als topsector: “Het is een
Chinese coneconomische enabler van
trole en censuur op internet is in onze
groei: een kleinere comopen samenleving minder gewenst.
pacte overheid, betere
Maar andere Aziatische landen als Hong
dienstverlening en kanKong en Singapore laten weer zien
sen met open data voor
wat een centrale aanpak oplevert in
het bedrijfsleven.”
overheidsdienstverlening.”
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X-men of
Transformers?
Op zoek naar de
balans tussen
soft en hard
skills
spreker
Jeroen Been – directeur I-interim Rijk
De inhoud van ICT’ers bij de rijksoverheid is
goed, ziet Jeroen Been, directeur I-interim Rijk.
Maar nu de impact van ICT steeds groter wordt,
stelt dat hogere eisen aan de ‘soft skills’.
I-interim Rijk biedt een pool van project- en
programmamanagers binnen de rijksoverheid. Been
ziet hun rol verschuiven: “ICT kruipt dichter toe
naar het primaire proces en het beleid. De rol van
project- en projectmanager verandert van iemand
die systemen en datacenters neerzet tot iemand die
beleid realiseert met ICT.” Je moet daarvoor snappen hoe de hazen lopen, vindt Been. “Directeuren
en DG’s krijgen meer interesse, dat vraagt om brede
adviesvaardigheden. De ketenbenadering vraagt om
verbindende kwaliteiten, soms zelfs boven inhoudelijke kennis: hoe breng je partijen bij elkaar?”
Uitwisseling en discussie
Het Europese eCompetence Framework brengt
soft en hard skills voor ICT’ers in kaart. Tijdens de
sessie legt Been u uit hoe dit wordt geïncorporeerd
in opleiding en training van project- en programmamanagers. Hij ziet graag opdrachtgevers vanuit
de overheid en ‘concullega’s’ van marktpartijen in de
zaal. “Om ervaringen met ontwikkeling van mensen
en professionalisering van het vak uit te wisselen.
En voor discussie: waar ligt de ultieme balans tussen
soft en hard skills?”
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Het iBestuur Congres is ook dit
jaar weer hét platform waar
(i-)overheid, bedrijfsleven,
wetenschap, media en
samenleving bij elkaar
komen in een inspirerende setting. Geheel in (film-)
festivalsfeer staan de grote thema’s op het gebied van
informatisering van de overheid centraal.
Oplossingen
De storyboard van deze editie combineert science fiction
met actie in een rollercoaster script met de belangrijke
strategische thema’s van nu en straks. De ruim 800 bezoekers
beleven samen met dagvoorzitter Roger van Boxtel het
(artistiek) leiderschap van de regisseurs van de iOverheid,
de iBestuurders. Ook ambities, visies, strategieën en practices komen in full
motion langs. En als bezoeker krijgt u een actueel beeld bij de implementatie
van de I-strategie en de Digitale Agenda, en ontwikkelingen en trends in de
iSamenleving.
State of the art
De deelnemers hebben een belangrijke rol in het succes van
het iBestuur Congres. In de premièrezaal, de studio’s en op de
filmset wordt gewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen en om de dienstverlening aan burger en
bedrijfsleven te verbeteren. Om samen de iOverheid efficiënter
in te richten. En met ict als enabler om de Nederlandse concurrentiepositie
weer vol in the spotlight te zetten.
Het iBestuur Congres 2013 is het vervolg op ‘For the record’ deel I (2011) en II
(2012) en daarmee de derde editie in de reeks iBestuur Congressen. Nog meer
dan in de 2011 en 2012-editie wordt het iBC 2013:
Hét state of the art congres op hoog niveau met een grote diversiteit aan
sprekers en onderwerpen.
• Dé jaarlijkse gelegenheid om te netwerken en de unieke festivalsfeer te
proeven.
• Zichtbare samenhang tussen de I-strategie Rijk, de Digitale Agenda EU, de
Digitale Agenda NL en de iSamenleving.
•Een kijkje achter de schermen van de iOverheid.
•Een unieke samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap, media
en samenleving.
Locatie
Het iBestuur Congres vindt dit jaar plaats in congrescentrum 1931
te Den Bosch. Een sfeervolle en overzichtelijke locatie die alles
in zich heeft voor een inspirerend evenement. Gedurende de dag
zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar op het festivalterrein. Het
congres biedt ruim veertig verschillende workshops en lezingen,
verdeeld over zeven inhoudelijke ‘Takes’.
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Waar functionaliteit,
techniek en
gebruiker elkaar
ontmoeten.
Maak kennis met
de (on)begrensde en de (on)verkende
mogelijkheden van applications, cloud en
mobility. A walk in the clouds!
Starring o.a.
Arie Versluis | programmadirecteur Data
Autoriteit Rijkswaterstaat en
Henk de Groot | hoofdinspecteur
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Over burgers en
iProfessionals
van nu, en de
digivaardigheden
voor de iSamenleving
van morgen. Behaal hier uw iRijbewijs en
treedt in discussie met notoire wegpiraten.
Take the drivers seat!
Starring o.a.
Nicole Stolk | plaatsvervangend secretarisgeneraal en CIO ministerie van Veiligheid en
Justitie en Marijke van Hees | wethouder
gemeente Enschede
Over innovatie, real
time informatie
en nieuwe
businessmodellen.
Laat u bijpraten over
de Digitale Agenda, de topsectoren en het
(ICT-)dashboard. En laat u inspireren
door de nieuwe generatie vernieuwers en
verbeteraars. The Future Begins… en wel
hier en nu!
Starring o.a.
Harm van Veldhuizen | directeur Kamer
van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland
en Esther Vergeer | rolstoeltennisster en
meervoudig winnaar op de Paralympics

iBestuur Congres 2013 ‘Net als in de film ... ik wil het’
Donderdag 24 januari 2013 vanaf 12.00 uur
Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch
Het bredere
perspectief op
de plannen en
de uitvoering,
inclusief de
politieke invalshoek. In deze take
passeren verschillende voorbeelden de
revue, en worden naast succesfactoren
ook de leerpunten niet geschuwd.
Daarnaast vraagt de implementatie van
al dat moois uw aandacht: wordt het een
‘Mission Impossible’ of ‘Ik ook van jou’…?
Starring o.a.
Peter Welling | CIO ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en
Martijn Kriens | bestuurder ictinnovatieplatform SAAS
Over inkopen en
aanbesteden.
Maak kennis met
zwelbasten en
heren van stand.
En praat mee over de kunst om samen
aan de slag te gaan. Diehard of durfal,
het wordt hoe dan ook ‘An Affair To
Remember’…
Starring o.a.
Jaap Uijlenbroek | directeur-generaal
Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk en
Kees Stuurman | hoogleraar ‘Normering
van Informatietechnologie’ aan de
Universiteit van Tilburg
Over privacy en
security in de
publieke sector:
de overheid als
Safe House.
Over de Happy-go-luckies die de deuren
openen en de Usual suspects die het vrije
internetverkeer verstoren. Is Big Brother
watching us of zijn uw privégegevens For
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Your Eyes Only?
Starring o.a.
Pieter Cloo | secretaris-generaal
ministerie van Veiligheid en Justitie en
Cor de Vos | oud-burgemeester
Nieuwegein
De partners
van iBestuur
magazine
nemen u mee
in hun i-visie,
-ideeën en -oplossingen. Uitdagend
of geruststellend, in thrillers of
feel-goodmovies…

Nieuw dit jaar zijn de Gateway one
on ones. Een Gateway review is
een vertrouwelijke toetsing door
overheidscollega’s van een omvangrijk
ict-project. Het iBestuur Congres
2013 biedt de gelegenheid voor een
individueel gesprek met een Gateway
zwaargewicht.

En verder…
Studio’s | @teliers
Hier wordt gewerkt aan
iBestuur. Hier krijgt innovatie
vorm! Neem een kijkje in de
studio’s en @teliers en praat en
denk mee.
CIO Café
Informele (bar)setting waar
steeds een ander CIO duo
vertelt over de uitdagingen van
het strategische informatievak.
CIO Cinema
Even achterover leunen en
genieten van inspirerende films
met een (in)directe link naar de
iOverheid.

iBestuur Congres 2013
Hét platform voor professionals op het gebied van de
iOverheid.
Meldt u zich nu snel aan!
Bestuurders, beslissers, partners en experts hebben een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Bent u werkzaam bij de overheid en heeft u geen persoonlijke uitnodiging
ontvangen? Dan kunt u een ‘request for invitation’ doen via de website.
Niet in dienst van de overheid?
Voor geïnteresseerden buiten de overheid is een beperkt aantal betaalde kaarten
beschikbaar. Leden van Nederland ICT betalen € 325, niet-leden € 650 (vrij van BTW).
Let wel: op = op!
U kunt zich aanmelden via: www.ibestuurcongres.nl
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Tijd dringt voor
migratie naar SEPA
Op 1 februari 2014 is SEPA, de nieuwe Europese betaalmarkt, een feit. De migratie
naar deze nieuwe standaard is complex en kost veel tijd. Maar de deadline is hard:
organisaties die op 1 februari 2014 niet SEPA-proof zijn, kunnen geen geld meer
overmaken en geen geld incasseren.

M

inisteries en grote uitvoeringsorganisaties zijn er
volop mee bezig, maar veel gemeenten moeten nog
beginnen met hun migratie naar SEPA. Monique Kienhuis,
principal business consultant Payments bij Logica (nu onderdeel
van CGI): “We belden onlangs met honderden gemeenten en
hebben met ruim 100 van hen inmiddels een gesprek gepland
over de impact van SEPA. Het was logisch geweest als ze hadden
gezegd dat ze druk bezig zijn met de migratie. Maar dat is niet
zo, veel moeten er zelfs nog mee beginnen. Daar ben ik van
geschrokken.” Gemiddeld duurt een succesvolle SEPA-migratie
tussen de 9 en 18 maanden, afhankelijk van de complexiteit
van de organisatie. Peter Scheilen, projectleider bij de Centrale
Treasury van de gemeente Den Haag, onderschrijft dat: “Op tijd
beginnen is de crux.”
Den Haag begon in 2008 met de SEPA-migratie en loopt
volgens hem ver voor op andere gemeenten. “Veel zijn wel
begonnen, maar kwamen er toen achter dat de migratie veel
meer is dan het omzetten van een paar rekeningnummers.
Dan moet je in je organisatie op zoek naar mensen en budget
en dat is in deze tijd niet eenvoudig. De softwareleveranciers
werkten ook niet echt mee en hebben hun pakketten laat of nog
niet aangepast. Daardoor zijn veel gemeenten vastgelopen en
hebben ze lange tijd niets gedaan.”
Grote risico’s
SEPA staat voor Single Euro Payments Area en is de Europese
richtlijn die het grensoverschrijdende betalingsverkeer binnen
32 Europese landen standaardiseert. Dit heeft gevolgen
voor het uitvoeren van betalingen. Zo komt er een nieuw,
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langer rekeningnummer (IBAN) en wijzigt het formaat van
betaalopdrachten. Het heeft ook gevolgen voor het aanleveren
van automatische incasso’s, waarvoor de regels veranderen.
De komst van SEPA wordt wel eens vergeleken met het euroof millenniumprobleem. Onterecht, zegt Kienhuis: “Het is in
eerste instantie een businessproject, omdat je heel goed moet
nadenken over hoe je de processen vormgeeft. Pas daarna
komt de IT.” Het belangrijkste knelpunt is volgens Kienhuis de
incasso, SEPA Direct Debit genoemd. Die verandert wezenlijk.

“Een migratie naar SEPA is veel
meer dan een IBAN/BIC-conversie”,
Monique Kienhuis
Kienhuis legt uit dat in SEPA alle machtigingen digitaal en als
systeemdata worden vastgelegd en bijgehouden, in een aparte
administratie (de mandaatadministratie). Bij elke afzonderlijke
incasso-opdracht worden de bijbehorende mandaatgegevens
meegestuurd naar de bank. Als die gegevens niet correct
zijn, stuurt de bank de opdracht terug en wordt er dus niet
geïncasseerd. Als dat op grote schaal gebeurt, heeft een
organisatie een administratief en een financieel probleem,
omdat er dan geen geld binnenkomt.

L o g i c a
Foto: Nationale Beeldbank

p a r t n e r

C G I

Logica begeleidt SEPA-migraties
bij overheden en bedrijven, en heeft
enkele oplossingen ontwikkeld
die dit probleem ondervangen,
zoals de Logica Mandate Manager.
In deze SaaS-oplossing kan een
organisatie haar mandaten beheren
en de mandaatgegevens aan de SEPAincassobestanden toevoegen voordat
ze naar de bank gaan. Een andere
oplossing is de Corporate Payment
Hub, die onder andere gebruikt wordt
om bestanden in het huidige formaat
van en naar het SEPA XML-formaat te
converteren.
Logica biedt een gratis SEPA Scan aan:
www.logica.nl/sepascan

Niet SEPA-proof, dan kunnen diverse belastingen niet worden geïnd.

Nummer 5 - januari 2013

De gemeente Den Haag heeft inmiddels
overboekingen SEPA-proof gemaakt en is nu
bezig met automatische incasso. Een belangrijk
onderdeel, omdat het gros van de gemeentelijke
belastingen via automatische incasso wordt
geïnd. Lastig voor dit gedeelte van de migratie
is dat veel softwareleveranciers hun financiële
pakketten niet op tijd hebben aangepast aan
SEPA. Scheilen: “De mandaatadministratie in
ons systeem ondersteunt nog onvoldoende
wat wij nodig hebben.” Er wordt nu hard aan
gewerkt om het op tijd af te krijgen: “Begin
2013 hopen we de eerste concrete versie te
testen.” De ontwikkel- en testfase duurt zeker
een half jaar en illustreert hoeveel tijd er nodig
is om SEPA-proof te worden, zeker voor relatief
complexe organisaties. Kleinere overheden
hebben het voordeel dat hun organisatie minder
complex is, met minder financiële systemen
die aangepast moeten worden. Maar voor hen
is het vaak weer lastig om voldoende mensen
en middelen vrij te maken, merkt Scheilen op.
De deadline van 1 februari 2014 is echter hard
en komt rap naderbij. Scheilen: “Het is geen
keuze, je moet SEPA-proof zijn. Ik maak me
voor ons geen zorgen, maar gemeenten die niet
op tijd zijn begonnen, hebben straks wel een
probleem.”
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Google
of
Teeven
I n

‘t

V e l d

Google of Teeven,
niet om ’t even
A

ls Google zonder uw instemming gegevens verzamelt over
uw voorkeuren voor auto’s of postzegelverzamelingen, kan het een miljoenenboete aan de broek krijgen. Maar als Fred
Teeven bijvoorbeeld zonder reden uw DNA
opslaat, komt hij er met een berisping
van af. Lijkt u dat onevenwichtig? Toch
is het precies wat de regeringen van
de Europese lidstaten willen. Bedrijven moeten worden onderworpen aan
strakke regels voor privacybescherming,
maar regeringen willen het gebruik van
persoonsgegevens door overheidsdiensten
daarvan uitzonderen. Er zit een zekere
ironie in de roep van de veelal conservatieve regeringen om meer bevoegdheden voor de staat en minder ruimte voor
bedrijven.
In de EU wordt momenteel hard
gewerkt aan een vergaande modernisering van het wettelijk kader voor de
bescherming van persoonsgegevens en
privacy. De belangrijkste wet is nu de EU
Richtlijn uit 1995. De wereld is ingrijpend
veranderd sinds 1995, dus aanpassingen
zijn dringend nodig. De Richtlijn vormt
de wettelijke basis voor elk gebruik van
persoonsgegevens. Alleen voor politie en
justitie is er een uitzondering, en voor
het gebruik van persoonsgegevens voor
opsporingsdoeleinden bestaat een aparte
EU-wet (‘Kaderbesluit’, in eurojargon), die
aanmerkelijk minder strak is.

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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Het Europees Parlement wilde vrijwel
unaniem dat beide wetten – Richtlijn en
Kaderbesluit – vervangen zouden worden
door één enkele wet. Ten eerste maken
politie en justitie steeds vaker gebruik
van de gegevensbestanden van bedrijven,
waarmee die gegevens ineens onder twee

verschillende regimes voor gegevensbescherming vallen. En ten tweede moeten
politie en justitie weliswaar de ruimte
krijgen om hun werk te doen, maar hun
acties kunnen potentieel veel dieper
ingrijpen in het leven van een burger
dan de acties van een bedrijf. Er is dus
alle reden om juist voor het gebruik van
persoonsgegevens door politie en justitie
heldere, eenduidige regels op te stellen.
Maar daar denken de regeringen heel
anders over. Die sturen erop aan dat niet
alleen politie en justitie onder de zwakkere regels vallen, maar álle overheidsdiensten. En bovendien proberen de regeringen de beoogde wet helemaal van tafel
te krijgen, zodat de kloof met de regulering van bedrijven nog groter wordt.
Dat is niet alleen een aantasting van
de burgerrechten, maar ook een bedreiging voor de misdaadbestrijding. Goede
regels voor de omgang met persoonsgegevens vormen geen obstakel voor de uitwisseling van informatie, maar zijn juist
de eerste voorwaarde daarvoor. In een
Europa met open grenzen gaan criminelen vrijelijk de grens over. Ook politie en
justitie moeten naadloos grensoverschrijdend kunnen samenwerken, en snel en
eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen.
Maar dat kan alleen als er over en weer
vertrouwen is in elkaars systemen.
De nationale regeringen zouden er
dus verstandig aan doen te streven naar
strakke regels voor de bescherming van
persoonsgegevens in alle situaties, of het
nu Larry Page is die onze privégegevens
in handen heeft, of Fred Teeven.
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Bij ons in de Tweede Kamer
De ICT-woordvoerders: iBestuur stelt ze aan u voor.
In vijf vragen.
Een nieuwe Kamer, nieuwe
gezichten. Dat geldt zeker
voor de ‘ICT-woordvoerders’
in de fracties. Van de acht
Kamerleden die in dit artikel
aan het woord komen, zijn
er vijf na de laatste
verkiezingen in de
Kamer gekomen.
Wie zijn zij en wat
vinden ze van de actuele
onderwerpen?

* Woordvoerders voor PVV, 50Plus en
Partij voor de Dieren waren niet
beschikbaar voor dit overzicht.

Door Freek Blankena
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• Hoe actief bent u op het gebied van
sociale media?

• Verandert de verhouding burger/overheid door de opkomst van die sociale
media?

• Bij het inrichten van elektronische
dienstverlening beroepen lokale overheden zich vaak op hun onafhankelijkheid en uniciteit. Welke ruimte
moeten ze daarvoor krijgen?

• Is ICT in bredere zin een middel om
de overheid effi ciënter te maken?

• Hoe kijkt u aan tegen het belang van
privacy, nu het door de opkomst van
de cloud steeds minder helder is wat
er met gegevens gebeurt?

Roald van der Linde, VVD

Astrid Oosenbrug, PvdA

(59 dagen in de Kamer)

(109 dagen in de Kamer)

Deze Rotterdamse econoom heeft de
Compacte Rijksdienst in zijn portefeuille
en wil aandacht voor shared services,
thuiswerken en dienstverlening. Het Deltaplan ICT dat voorganger Brigitte van der Burg voorstelde wil
hij nieuw leven inblazen.

Dit voormalig raadslid in Lansingerland was ook systeembeheerder en kent
dus de ICT-materie, “maar ik moet wel
oppassen dat ik niet te snel technisch
word”. Als nieuwe ICT-woordvoerder wil ze benadrukken dat
er ook veel dingen goed gaan.

Ik gebruik al heel lang LinkedIn en sinds het afgelopen jaar
Twitter en dat is specifi ek gebonden aan het Tweede Kamerwerk;
ik twitter níét wat ik vanavond eet. Twitter is een handig middel
om dingen de wereld in te helpen, maar met name ook om dingen te horen. Politieke ontwikkelingen zie ik het eerst op Twitter.

Ik zit op Twitter en op Facebook. Twitter gebruikte ik al
voordat ik politiek actief werd, als bron van informatie. Politiek
gebruik ik het nu ook om snel feedback te krijgen. Twitter is voor
mij het snelste medium om contact te houden met grote groepen
mensen. Op Facebook kun je wat uitgebreider antwoorden.

De overheid moet niet slimmer proberen te zijn dan de rest
van Nederland, maar moet dit soort dingen wel aangrijpen. Ze
hadden hier in Den Haag een straat opengegooid en daarna
zaten er nog allerlei kuilen in de weg. Ik stuurde daarom een
tweet naar de gemeente of dat gedicht kon worden en kreeg binnen twee uur een reactie! Het is directer en minder formeel en
dus sneller.

De gevolgen die social media zouden móéten hebben is dat
de overheid zelf ook reageert. Ik merk nu dat ze heel veel zenden. Elk departement heeft zijn eigen Twitter-account, maar wat
ze nog moeten leren is ook ontvangen en er iets mee doen.

Je zit natuurlijk met verbazing te kijken naar al die afzonderlijke websites van gemeenten. Allemaal zelf opgetuigd met
wisselend succes. Je kunt veel kosten besparen en kwaliteitswinst boeken als je uniformering toepast. Dat kun je vanuit de
rijksoverheid strak aansturen en verplichten, maar dwang is niet
nodig. Je kunt ook een basissysteem met alle backoffi cefuncties
aanbieden dat dermate aantrekkelijk is dat gemeenten daaraan
wel mee wíllen doen.
Ik vind de Belastingdienst een mooi voorbeeld. Over een
paar jaar heb je een eigen pagina waarop alles al ingevuld is. Dat
begon vijftien jaar geleden met diskettes. Stap voor stap worden
we steeds effi ciënter en dat is hoe het moet gaan. Je moet het
wel vanaf het begin zo neerzetten dat je het steeds kunt blijven
uitbreiden.

Ik heb zelf voor ik de Kamer inging ook in de cloud gewerkt.
Het voordeel is dat het overal toegankelijk is en aan de voorkant
goed beveiligd, maar aan de achterkant? We willen dat door de
minister van Justitie en Veiligheid nog veel beter uitgezocht
hebben.

Aan de ene kant zijn we aan het decentraliseren en proberen
we dingen bij de gemeenten te leggen. Aan de andere kant ben
ik als voormalig ICT’er wel heel erg voor uniformiteit in bijvoorbeeld websites van gemeenten. Dat bespaart kosten, maar schept
ook meer duidelijkheid voor burgers. Ik ben daarin meer voor de
wortel dan voor de stok. Ik denk dat gemeenten wel inzien dat
het heel handig is om bijvoorbeeld één portaal te hebben waar
iedereen op een zelfde manier een afspraak kan plannen.
Je kunt niet meer om ICT heen. Wat je wilt is dat het goed
ingeregeld is. Er lopen nog tal van projecten. De slag die we
volgens mij nu moeten maken is dat alle mensen die ermee gaan
werken goed opgeleid zijn. Mensen willen ook steeds meer thuis
gaan werken, maar dat betekent dat je de systemen wel anders
moet inrichten.

Het is nu hot om alles in de cloud te gooien en dan kom je
bij het volgende probleem: beveiliging en privacy. Ik kom zelf uit
de ICT, maar als simpel burger weet je niet wat er met je gegevens gebeurt. Nu blijkt dat als ze bij een bedrijf terechtkomen
dat zijn servers in Amerika heeft staan, die gegevens vrijelijk
door de Amerikaanse overheid zijn te gebruiken. Daarover moet
eens goed gecommuniceerd worden.

Foto Bart van der Putten
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Sharon Gesthuizen, SP
(2230 dagen in de Kamer)
Veiligheid – ‘je haalt letterlijk de
hele wereld binnen via het internet
en je mobiel’ – en de economische kansen voor Nederland
op ICT-gebied zijn de belangrijkste onderwerpen voor Sharon
Gesthuizen.

Ik zit alleen op Facebook en LinkedIn. Twitteren doe ik niet,
ik vind dat wat minder communicatief. Facebook vind ik wel een
prettig medium omdat het duidelijk laat zien dat het een discussie is. Via sociale media kun je contacten leggen en af en toe
de aandacht vestigen op standpunten, moties of dingen die je
tegenkomt.
Als politica vind ik niet dat de overheid zelf ook moet gaan
twitteren. Het is toch allemaal opinie op Twitter en Facebook.
Wel de eindverantwoordelijke, dus een minister of staatssecretaris. Jammer dus dat minister Timmermans meldde te stoppen met
Facebook.

Waarom zou je dingen niet kopiëren? Er zijn veel instanties,
en vooral vergrijsde gemeenten, die niet de capaciteiten in huis
hebben om het allemaal zelf te doen. Gemeenten doen niet allemaal precies hetzelfde, maar het lijkt mij logisch om het er voor
de burger overal zo veel mogelijk hetzelfde te laten uitzien. Als
centrale overheid moet je wel uitkijken dat je niet gaat ingrijpen
als er geen daadwerkelijke problemen met kosten of beveiliging
zijn.
We kunnen wel snel vooruit willen, maar het moet ook veilig.
Ik denk dat we op sommige plekken pas op de plaats moeten
maken omdat we de laatste jaren veel uitdagingen voorbij hebben zien komen. Het blijkt dat er onvoldoende besef is van de
noodzaak van beveiliging en privacy.

Op dit moment heb je juridisch gezien te maken met allerlei
gevolgen waar we nog geen oplossing voor hebben. Ik heb vragen gesteld over hoe het zit met zaken die niet op Nederlandse
servers staan. Het is onduidelijk wat nu eigenlijk de fysieke plek
is waar iets draait en welke consequenties dat heeft. Dat alles is
op dit moment onvoldoende opgelost.
Foto Bas Stoffelsen
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De vijf vragen.

• Hoe actief bent u op het gebied van
sociale media?

• Verandert de verhouding burger/overheid door de opkomst van die sociale
media?

• Bij het inrichten van elektronische
dienstverlening beroepen lokale overheden zich vaak op hun onafhankelijkheid en uniciteit. Welke ruimte
moeten ze daarvoor krijgen?

• Is ICT in bredere zin een middel om
de overheid effi ciënter te maken?

• Hoe kijkt u aan tegen het belang van
privacy, nu het door de opkomst van
de cloud steeds minder helder is wat
er met gegevens gebeurt?

Agnes Mulder, CDA

Kees Verhoeven, D66

(109 dagen in de Kamer)

(935 dagen in de Kamer)

Ze was raadsfractievoorzitter in
Assen en Kamer van Koophandel-manager
en vindt het belangrijk dat het speelveld voor bedrijven
in Europa goed is geregeld en dat Nederlandse bedrijven kansen in ICT pakken.

Ik ben actief op Twitter en wat minder op LinkedIn. Ik ben
Twitter gaan gebruiken vanuit mijn vorige functie als vestigingsleider van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Als
startend Kamerlid komt er veel op je af en ik gebruik sociale
media voor mijn input. Bij serieuze vragen probeer ik telefonisch
contact op te nemen.
Ik denk dat het belangrijk is voor ondernemers op het
moment dat consumenten iets zeggen over jou, dat je je daar
bewust over moet zijn. Inwoners willen op die manier ook graag
communiceren met de overheid. Als een gemeente op sociale
media wordt genoemd, moet het normaal zijn dat de voorlichting
er eventueel een telefoontje aan wijdt.
Het hoeft niet allemaal dezelfde smoel te krijgen. Ik denk dat
het voor een aantal zaken wel handig is om die nationale schaal
te pakken, zoals met het Ondernemingsdossier, waarmee je op
één plek als ondernemer digitaal je informatie kunt aanleveren.
Maar als bepaalde gemeenten nóg klantvriendelijker willen zijn,
dan wil ik daar niet als landelijke overheid voor gaan liggen. Als
het meer kost, is dat kennelijk iets waarin een gemeente het
verschil wil maken.
Ik hoor te vaak ondernemers aangeven dat voor bepaalde
procedures zes weken worden gebruikt, terwijl het veel sneller
kan. Digitaal wordt het ook effectiever en maak je minder fouten.
Maar ICT zelf is niet het walhalla. Het is een middel, geen doel.

Ik maak me daar zorgen om. Er wordt heel veel afgeluisterd
per telefoon en gaat het nu digitaal dezelfde kant op? Ingrepen op computers worden nu vaak nergens geautoriseerd, maar
criminelen moeten wel worden aangepakt. Het is een moeilijk
evenwicht, waar de minister helderheid over moet scheppen.

Deze geograaf en belangenbehartiger
van ondernemers gaat zich richten op alles
wat met internetvrijheid te maken heeft, maar ook op
cybersecurity en de economische kant van internet.

Ik ben vrij actief op Twitter, waar ik zo’n vijftien tot
twintig tweets per week plaats. Die komen automatisch ook
op Facebook, waar ik rond de 1500 vrienden heb. Maar ik
probeer het een beetje te beperken. Op Twitter reageer ik op
vragen en ik stel ze daar. Het is echt een interactief kanaal.
Privé gebruik ik de sociale media niet.
De overheid moet allereerst zorgen dat burgers bewust
zijn van de kansen en de bedreigingen van sociale media. De
overheid moet er ook voor zorgen dat als persoonsgegevens
worden gebruikt door bepaalde partijen, daar grenzen aan
gesteld worden. En de overheid moet zelf sociale media gaan
gebruiken om de betrokkenheid van burgers te vergroten.
Aan de ene kant kun je kiezen voor uniformiteit, herkenbaarheid en kwaliteit. Een schaduwkant is dat er dan één
groot overheidsgeheel van gekoppelde bestanden en systemen ontstaat en dat is ook weer kwetsbaar voor cyberaanvallen. Ik snap best dat er een wens is om één digitale overheid
te bouwen, maar dat is een tool op zich. De burger heeft er
helemaal geen behoefte aan dat alle websites er hetzelfde
uitzien. Overheden moeten niet steeds het wiel uitvinden,
maar je moet ook niet doorschieten en alles centraal willen
regelen.
Er gaat regelmatig wat mis met de ICT van de overheid,
maar de algemene balans is toch dat die het burgergemak
vergroot heeft. En ik denk dat er in de snelheid waarmee de
overheid kan opereren nog wel een slag te winnen valt. Je
moet burgers wel een alternatief blijven bieden en niet in
een digitaal domein dwingen als hij daar niet aan toe is.
Die cloud – wat die term ook betekent – is niet per se
veiliger dan een gemeenteserver. De beveiliging blijft de
graadmeter, of iets nou fysiek staat opgesteld op een bepaalde locatie of in de cloud. Wat vooral van belang is, is dat
mensen te weten komen wat er met hun informatie gebeurt
en waar die wordt opgeslagen. En het gaat niet alleen om
individuele privacy, maar ook om de macht van informatie in
bredere zin.
Foto Pepijn Leupen
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Gert Jan Segers,
Christenunie
(109 dagen in de Kamer)
De campagneleider van de ChristenUnie
is nieuw in de Kamer. Hij ziet wel nieuwe
mogelijkheden voor ICT.

Ik ben actief op Twitter, niet op Facebook. Twitter gebruik ik
bijvoorbeeld als ik mijn licht ergens over heb laten schijnen, voor
discussie en voor nieuws. Input is belangrijk. ’s Ochtends nog voor
de krantenkoppen lees ik tweets. Twitter laat je als Kamerlid buiten
de Haagse vierkante kilometer rondkijken.

Bij de opstand tegen de inkomensafhankelijk zorgpremie werd
duidelijk dat mensen heel snel met elkaar kunnen verbinden. Als
er ergens onvrede is, wordt dat veel meer uitvergroot en versneld
door sociale media. Overheden moeten dus sneller reageren, anders
wordt het al snel een sneeuwbal. Anderzijds moeten overheidsfunctionarissen niet te snel zenuwachtig raken van sociale media.
Dat hangt ervan af. Ik zou ervoor willen pleiten dat er bij de
landelijke politie veel meer gebruik wordt gemaakt van ICT. Dat is
nu nog veel ouderwets papierwerk, waardoor er onvoldoende zicht
is op het verloop van de criminaliteit. Als het daarentegen gaat
om dienstverlening, denk ik dat gemeenten daarin aangemoedigd
moeten worden en geholpen, maar dat het wel tot de gemeentelijke
autonomie behoort om daar zelf in te kiezen.

We hebben natuurlijk ervaring met mislukte ICT-projecten. Maar
in zijn algemeenheid kan dienstverlening sneller en adequater. Digitale aangifte bij de politie zou bijvoorbeeld helpen.

Er ontstaat een infrastructuur waarin je steeds meer over
burgers te weten komt. E-mails controleren, telefoontaps; je moet
wel de proportionaliteit in de gaten houden. Ik maak me daar wel
zorgen over. De gevaren van de cloud vind ik een serieuze discussie, maar ik kan het risico niet inschatten. Maar hoe meer er wordt
opgeslagen, hoe groter het risico.
Foto Ruben Timman

74

De vijf vragen.

• Hoe actief bent u op het gebied van
sociale media?

• Verandert de verhouding burger/overheid door de opkomst van die sociale
media?

• Bij het inrichten van elektronische
dienstverlening beroepen lokale overheden zich vaak op hun onafhankelijkheid en uniciteit. Welke ruimte
moeten ze daarvoor krijgen?

• Is ICT in bredere zin een middel om
de overheid effi ciënter te maken?

• Hoe kijkt u aan tegen het belang van
privacy, nu het door de opkomst van
de cloud steeds minder helder is wat
er met gegevens gebeurt?

Linda Voortman, GroenLinks

Roelof Bisschop, SGP

(895 dagen in de Kamer)

(109 dagen in de Kamer)

Linda Voortman (GroenLinks), is voormalig vakbondsbestuurder. Zij wil zich sterk maken voor openbaring
van meer
enba
overheidsinformatie. Ook de bescherming
g
van persoonsgegevens is belangrijk.

Dit voormalig Provinciale Statenlid (Utrecht)
is van huis uit docent. “Wat ICT betreft gaat de
SGP zich volgend opstellen.”

Ik ben redelijk actief op sociale media: Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn. Maar vooral op Twitter. Daar
heb ik de afgelopen tijd bijvoorbeeld ‘zorguren’ gehouden, met
discussies over bijvoorbeeld het eigen risico. Ik vind sociale media
handig om informatie op te halen én om te laten zien wat je als
Kamerlid doet.

Ik gebruik de sociale media heel terughoudend. Op Facebook
had ik al een pagina, maar die gebruik ik weinig. Het Twitteraccount heb ik cadeau gekregen van de SGP-jongeren en gebruik
ik met een zekere regelmaat, maar niet heel frequent. Voor contact
met de achterban vind ik die 140 tekens eigenlijk te weinig. Dan
word ik liever door een groep mensen uitgenodigd om iets te
komen uitleggen.

Ik denk dat er veel meer openheid mogelijk is. De burger die
bepaalde informatie wil, moet nu vaak nog een Wob-verzoek indienen, maar wij vinden dat overheden zelf meer informatie openbaar
moeten maken zonder dat burgers erom vragen. Ik denk dat de
overheid nog te veel denkt in termen van papier.

Kwesties zingen op sociale media in de kortste keren rond.
Maar je merkt ook ongeremdheid en dat heb ik in de verkiezingscampagne ook gemerkt toen een opmerking van Kees van der
Staaij in de sociale media uit zijn verband werd gerukt. Ik weet
niet wat je kunt doen om die beelden bij te stellen.

Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Je ziet grote verschillen in hoe gemeenten omgaan met e-dienstverlening. De VOG kan
bij de ene gemeente digitaal, en bij de andere moet je nog naar
een loket toe of moet je het nog echt thuisgestuurd krijgen. Meer
eenheid zou wel goed zijn, maar je wilt gemeenten niet dicteren
hoe ze ’t moeten aanpakken.

Wij zijn daar eenvoudig in. Wat je lokaal of regionaal kunt
organiseren moet je gewoon niet landelijk wíllen doen. Met welk
recht zou de landelijke overheid aan een gemeentelijke of provinciale overheid willen voorschrijven ‘zo moet je je digitale omgeving
inrichten’? Dat het goedkoper kan daar heb ik twijfels over. Er zijn
immers voorbeelden van projecten die goudgeld hebben gekost.

Ik kan me voorstellen dat je meer digitale aangiften laat doen
bij de politie, bijvoorbeeld voor de eenvoudige zaken. Dan houdt
de politie meer tijd over voor de complexere zaken. Bij de zorgindicatiestelling kun je net zoiets doen.

Daar maak ik me zeker zorgen over. Ik vind een meldplicht
voor ICT-incidenten nodig. De overheid moet een bewaker zijn
van de privégegevens van burgers. Daarnaast is goede informatievoorziening heel belangrijk, zodat je weet wat er gebeurt met je
gegevens.

De toegankelijkheid van overheidsdocumenten is enorm toegenomen. Het is natuurlijk fantastisch dat er mogelijkheden als
rijksoverheid.nl, wetten.nl en de archiefdiensten zijn. Je kunt denk
ik zorgen dat de toegankelijkheid van het doen van aanvragen nog
een stuk klantvriendelijker wordt. Ik zie daar nog echt veel mogelijkheden en zie overheden die ook wel benutten. Maar je moet het
stap voor stap uitbreiden.

Ik ben geen deskundige op dat terrein. Maar ik denk dat voor
zover een overheid de cloud overweegt, je wel heel erg goed moet
kunnen borgen dat die gegevens niet op straat komen te liggen. Ik
heb de indruk dat de overheid nog niet zover is. Privacy moet hier
met stip bovenaan staan.

Foto Wim Salis
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iBestuur academie mastercourse
‘Succesvolle ICT-projecten’

Bemoei je
niet met
de details
Kan de overheid grote ICT-projecten tot een goed einde
brengen? De deskundigen zijn het erover eens dat het mogelijk
is. De opdrachtgever moet zich dan vooral niet te veel met
de details bezighouden.

H

et komende parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de
overheid moet duidelijk maken waarom die projecten steeds weer
uit de bocht vliegen. De vier hoogleraren die een inleiding verzorgden tijdens de mastercourse ‘Succesvolle ICT-projecten’ van de iBestuur academie
hebben legio ideeën over de voorwaarden voor succes. Een ‘uitvoeringstoets’ voor nieuwe wetgeving. Losser met aanbestedingen omgaan. Het
project vooral niet dichttimmeren met afspraken. En het succes minder
vaag maken.
Door Freek Blankena
Beeld Stockfresh
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Kun je juridische kennis en wetgeving op zodanige wijze vormgeven
en vertalen dat mensen aan de ‘uitvoeringskant’ – en de IT-systemen
die ze gebruiken – daarmee uit de voeten kunnen? “Dat vraagt in ieder
geval heel veel werk”, stelt prof. Dr. Tom van Engers, hoogleraar juri-

‘Know’ en ‘flow’
gescheiden bij de
IND

disch kennismanagement aan de Universiteit van Amsterdam. De vertaling van beleid naar uitvoering is vaak in een mooi gelaagd model weer
te geven. “Maar in de praktijk verloopt dat veel chaotischer.” Incidenten en de dynamiek van de besluitvorming spelen daar een rol in, maar
vaak ligt de formulering van regelgeving zelf al ten grondslag aan latere
uitvoeringsproblemen.
Zo gaat het wetsartikel over de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor
zelfstandigen bijvoorbeeld vooral over de belastingplichtige. “Vreemd,
want eigenlijk is het de opdrachtgéver die zekerheid wenst. Het implementatieverhaal ontbreekt, het is vanuit juridisch perspectief opgeschreven.”
De wetgever zou ons een enorme dienst bewijzen als hij aangaf welke
acties worden verwacht van wie, in heldere taal, bijvoorbeeld door een
toelichting in de wet op te nemen, stelt Van Engers. Hij pleit voor een
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Partner: Be Informed
De IND begon in 2008 na een
crisis aan de vernieuwing van de
organisatie en het ICT-systeem.
De overdaad aan zeer complexe en
dynamische wet- en regelgeving rond
immigratie vroeg om een wendbare
oplossing. Volgens Simone Dobbelaar
van de IND was er een regelgebaseerde architectuur nodig, waarin
niet langer de processen centraal
stonden. Het modelleren van die processen bleek na enig geworstel beter
‘van achteren naar voren’ te lukken.
“Anders struikel je over alle uitzonderingen.” Het defi niëren van alle losse
activiteiten leidde tot het vaststellen
van een reeks ‘apps’ die achteraf erg
generiek – en dus ook elders bruikbaar – bleken te zijn.
De zo belangrijke strikte scheiding tussen de kennislaag en de activiteitenlaag in het systeem bleek bij
nader inzien nog een tussenlaag te
vereisen voor de vertaling tussen de
twee. Het modelleren van de regels
zelf bleek ook een hele klus. Het
project bleek uiteindelijk een ‘hele
ontdekkingstocht’, stelt Dobbelaar,
“maar het wordt nu normaler het zo
te doen.”
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Het contract tussen
gemeente en
leverancier
Partner: Centric
Vijftien ordners, in drievoud te
bezorgen bij de aanbestedende dienst;
weten opdrachtgevers wel wat ze aanbieders aandoen? Noor Ferket, directeur van Centric Public Sector Solutions, betwijfelt het. Centric bekijkt
jaarlijks 15.000 aanbestedingen en
schrijft op 800 in, wat gemiddeld zo’n
250 manuren kost. Ferket ziet meer
in een nieuwe aanbestedingsvorm die
veel minder papierwerk vergt: prestatiegericht inkopen. Geen gedetailleerd programma van eisen, maar
een organisatiedoel. Bijvoorbeeld: in
februari volgend jaar alle gemeentelijke belastingen samen op één aanslag
de deur uit. Gegadigden kunnen zo de
toegevoegde waarde van hun kennis
beter laten zien.
Ferket hield haar gehoor ook nog
een spiegel voor. Vaak ziet ze een
focus op hóe in plaats van wát moet
worden geleverd, zoals per se open
source. Sommige klanten verlangen
aanpassingen zonder zich te realiseren
dat de software en het beheer ervan
duurder worden. En dan willen ze ook
nog de intellectuele eigendom van de
software...

continue ‘uitvoeringstoets’ bij nieuwe wetgeving om te kijken of een
uitvoeringsorganisatie met de regels uit de voeten kan. De uitvoeringsdetails moet je daarbij aan de verantwoordelijk uitvoeringsinstanties zelf
overlaten.
De details zitten ook de aanbesteding in de weg. Opdrachtgevers geven
de aanbestedingsregels (‘Europa’) dikwijls de schuld van de enorme papierberg die een aanbesteding oplevert. Onterecht, zegt prof. Dr. Jan Telgen,
hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de Universiteit
Twente. Ze mogen van alles vragen, maar dat hóeft niet. Regels zeggen
ook niets over opdrachtafbakening, te vragen competenties, inkoopvoorwaarden, contractvorm, geschiktheidseisen en gunningscriteria; die zijn
allemaal door opdrachtgevers vrijelijk in te vullen.
Een ander misverstand is dat je op de laagste prijs moet gunnen. Dat
hoeft niet en is alleen nuttig als je exact weet wat je wilt. Maar met een
dichtgetimmerde offerteaanvraag krijgt vakkennis van aanbieders die een
beter alternatief zouden kunnen leveren, juist geen kans. Gunnen kan
ook aan de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI). Naast prijs
telt dan alles mee wat opdrachtgevers kunnen verzinnen. Volgens Telgen
echter worden voor het bepalen van scores formules gebruikt die de prijs
toch de doorslag laten geven. Inkopers en aanbestedingsjuristen zonder
wiskundeknobbel hebben daar geen weet van. De nieuwe aanbestedingswet wordt waarschijnlijk begin 2013 van kracht, maar Brussel broedt al op
een nieuwe aanbestedingsrichtlijn die EMVI verordonneert. Laagste prijs is
taboe en wordt ‘life cycle cost’.
Dat ‘niet dichttimmeren’ is sowieso een goed uitgangspunt bij
opdrachtgeverschap, betoogt Rik Maes, hoogleraar informatiemanagement
aan de Universiteit van Amsterdam. Met vertrouwen, veel praten en elkaar
wat gunnen kom je een stuk verder.

RDW zette de klant aan de
knoppen
Partner: SAP
Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) moest het nieuwe Planning en Afspraken Systeem (PAS) voor voertuigkeuringen
voor de klant (van voertuighandelaar tot -fabrikant) meer eenvoud
en uniformiteit bieden. Bij de start van het project is sterk uitgegaan van de vraag wat de klant eigenlijk wil en dus werd besloten
een pilot te doen met een simpel ‘zolderkamersysteem’, gemaakt
zonder zorgen om standaarden of robuustheid. Slechts drie klanten van uiteenlopende aard kregen het tot hun beschikking. “Dat
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werden er al gauw 1300”, zegt René Vermeulen van de DRW, want
de veel grotere vrijheid in het maken van afspraken viel in de
smaak. Het echte systeem is vervolgens op basis van gesprekken
met klanten en medewerkers gerealiseerd. Die medewerkers op de
diverse keuringsstations waren belangrijk, want een cultuuromslag
bleek wel nodig.
De business case voor het nieuwe systeem – pas ná de pilot
opgesteld – vermeldt een voorzichtige 3 procent fi nanciële winst,
bijvoorbeeld doordat personeel effi ciënter is in te zetten en doordat het aantal ‘producten’ van 648 naar 45 is teruggebracht. “De
positieve druk van de klant heeft erg geholpen bij het opzetten
van het uiteindelijke proces”, stelt Vermeulen.

Self Service Passport
Control op Schiphol
Het is goed om vast te leggen wat je van elkaar verlangt, maar de
bekende ‘Service Level Agreement’, het geheel van detailafspraken waarmee opdrachtgever en -nemer elkaar bij IT-projecten in de houdgreep
houden, biedt een schijnzekerheid, waarschuwt Maes. Bij een simpele
IT-opdracht doet de Service Level Agreement (SLA) zijn werk, maar de
IT-projecten waar het echt om gaat zijn vaak én gecompliceerd én dienen
strategische doelen. “Meer dan de SLA speelt dan vertrouwen een rol. Passen we wel bij elkaar? Dat is een heel ander verhaal.”
Eerst samen kijken waar je het precies over hebt dus, voordat je iets
probeert vast te leggen. Tussen ‘business’ en IT zijn immers vele vormen
van spraakverwarring mogelijk en onduidelijkheid over rollen. Maes’ tips
voor het goed benaderen van een lastig project liggen dan ook op dat
vlak. Allereerst is rolvastheid tussen regie, vraag en aanbod belangrijk.
Niemand kan de baas zijn. Daarnaast moeten de spelers zich realiseren dat
elk zich bedient van een ‘subjectieve reductie van de werkelijkheid’, vaak
vanuit de eigen rol. “We praten vaak in wartaal.” In een vroege fase moet
de bereidheid er zijn zich terdege te verdiepen in wat iedereen wil.
Die rollen spelen ook een rol bij de vraag of dat grote overheids-ICTproject eigenlijk wel publieke waarde oplevert – en dus als een succes is te
presenteren. Die vraag is ook niet simpel te beantwoorden. Marcel Thaens,
bijzonder hoogleraar ICT en strategisch innoveren in de publieke sector,
ziet een hele reeks factoren waarom dat zo is. Het gaat bijvoorbeeld niet
alleen om economisch voordeel, de tijdshorizon ligt verder weg, of de
winst zit vooral in het oplossen van ketenproblematiek en ligt dus niet
per se bij de investerende partij. Publieke waarde is ook geen eenduidig
begrip, maar een afweging tussen bijvoorbeeld doeltreffend en ethisch
verantwoord, zoals bij de bodyscan op Schiphol. “Doeltreffendheid en
bedrijfsvoeringsargumenten worden dan toch dominant. Andere waarden
zijn lastig in kaart te brengen.”
De noodzaak om de publieke waarde van ICT bij de overheid aan te
tonen groeit echter en er zijn wel methodes voor bedacht, constateert
Thaens. Gebruikersbaten en sociale waarde van ICT-projecten zijn te concretiseren door ze te identificeren, te kwantificeren en vervolgens te waarderen. Die waarde is bijvoorbeeld uit te drukken in geld, tijd, betrouwbaarheid of gemak, volgens checklists van de OECD, het Britse ministerie van
Financiën of de NASA. Je kunt er twijfels over hebben, “maar het levert in
ieder geval een indicatie op”, aldus Thaens.

Partner: Accenture
Hoe je iets samen met leveranciers
vormgeeft, toonde Kier-co Gerritsen van
het ministerie van Binnenlandse Zaken,
projectleider van de Self Service Passport Control op Schiphol. Vanaf 2008
is er door BZK, Defensie (Koninklijke
Marechaussee) en Schiphol gesproken
over een manier om de toenemende
reizigersstromen aan te kunnen, terwijl
de Koninklijke Marechaussee daar geen
extra mankracht voor heeft. Toen Gerritsen vanuit BZK het projectleiderschap
overnam, bouwde hij vooral verder
aan een vertrouwensrelatie. “Ik ben
gaan luisteren naar Schiphol, Defensie,
hoog en laag.” Hij werkte toe naar een
situatie waarin aanbieders zelf konden
laten zien wat ze in huis hadden, zonder al te specifi eke eisen te stellen. Wat
hij zelf deed was enthousiasme creëren,
belangen managen en vooral met alle
partijen “praten, praten, praten”.
Eén uitgangspunt werd steeds
belangrijker: fl exibiliteit. “Het moest
een dienst worden. Alleen uitvragen
wat we functioneel nodig hadden,
namelijk een vlotte controle van het
paspoort, zonder bemoeienis met hoe
de leverancier dat oplost.” Partnership
ontstond al met potentiële aanbieders
vóórdat de selectie aan de orde was. De
keuze viel op dienstverlener Accenture,
die veel kennis heeft van grensbewaking en vooral de partijen die daaraan
technologisch invulling kunnen geven.

Een uitgebreider verslag van de mastercourse vindt u op
http: //ibestuur.nl / academie/ mastercourse-succesvolle-ict-projecten
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iBestuur Congres 2013 Coen Egberink gaat met een publiek bestuurder dieper in op cyberdreiging
in de sessie ‘Skyfall’. Take 7 Angels & Demons

Cyber security in
Nederland: oproep
tot integratie
De voor Nederland cruciale digitale
infrastructuur is kwetsbaar. Werken
volgens een geïntegreerde cyber security
lifecycle helpt, maar daarvoor is nog wel
een monitorfunctie nodig.
In een aantal gevallen is de afhankelijkheid van digitale
infrastructuren herkenbaar. Verstoringen van e-mail of websites
leiden al snel tot schade en gemopper. Andere digitale domeinen treden minder op de voorgrond, maar verstoringen als
gevolg van beveiligingsfouten zijn daar juist vaak ingrijpender.
Want wat doen we zonder goed functionerende betaalautomaten, landelijke meldkamersystemen, ov-planningssystemen en
telefoon- en waterinfrastructuren? Negatieve gevolgen door
verstoringen in deze domeinen doen ons echt beseffen hoe
afhankelijk we zijn van veilige ICT. Nederland kent een kwalitatief hoogwaardige ICT-infrastructuur. Toch borgt deze nog
onvoldoende onze veiligheid en maatschappelijke continuïteit.
De groei – in alle dimensies – van onze digitale economie vergt
een investering om onze kwetsbaarheid te verkleinen. Maar
wordt dit voldoende onderkend?
Overheid, bedrijfsleven en wetenschap zíen deze kwetsbaarheid wel. Ze werken hard aan de uitvoering van de Nationale Cyber Security Strategie. Binnen de overheid zelf zijn er
initiatieven gestart. De gemeenten mikken op een gezamenlijke
aanpak en ZBO’s, onder leiding van het UWV, hebben samen met
ketenpartners het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) opgezet. Veel van de initiatieven hebben
als doel de vorming van een kenniscentrum, waarmee door
een bundeling van expertise het weerbaarheids-, herstel- en
leervermogen wordt versterkt. De maatregelen beginnen een
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concreet karakter te krijgen. Toch is waakzaamheid nog op
zijn plaats: goede intenties en plannenmakerij mogen niet ten
koste gaan van weerbaarheid tegen actuele bedreigingen en
aanvallen!
ICT-bedreigingen en aanvallen worden geraffineerder, complexer en steeds gerichter van aard. Doordat bedrijfsprocessen
steeds meer gebruikmaken van geïntegreerde en geclusterde
ICT-ketens is de dreiging al snel substantieel. De Nederlandse
overheid zet in op een volledig digitaal toegankelijke e-overheid
waarin bedrijfsprocessen geïntegreerd zijn met de buitenwereld. Daarmee staat niet alleen de digitale poort tussen overheden open, maar ook die naar de buitenwereld. Dit vraagt om een
geïntegreerde security-aanpak die ervoor zorgt dat de overheid
snel en effectief kan reageren én dat we op kunnen gaan in een
veilige digitale samenleving.
NL SOC
Voor een tijdige respons op dreigingen en aanvallen is het
van het grootste belang dat er naast kennis een integrale monitorfunctie van – ten minste – de overheidsinfrastructuren aanwezig is. Een centrale plek waar men, al dan niet gefedereerd,
analyseert waar welke dreigingen ontstaan of, erger, reeds
hebben toegeslagen, het liefst in combinatie met de relevante
informatie uit die vitale infrastructuren. Dit NL Secure Operating
Center, waar realtime monitoring en risicoanalyses uitgevoerd
kunnen worden en van waaruit een snelle en adequate respons
mogelijk is, ontbreekt (nog) in Nederland.
De geïntegreerde cyber security lifecycle is afgebeeld in de
figuur. Het werken volgens deze lifecycle dwingt af dat kennis, realtime gegevens en de acties daaruit met elkaar worden
gedeeld in een geïntegreerde omgeving. Iedere partij kan op

p a r t n e r

I B M

De security lifecycle. Het werken volgens deze lifecycle dwingt af dat kennis, realtime gegevens en de acties daaruit met elkaar worden gedeeld in een geïntegreerde omgeving.
deze lifecycle inhaken, afhankelijk van het
heet volwassenheidsvolw
vo
lwassenheidsniveau van de organisatie en de dreigingen en risico’s. De
kenniscentra investeren in het leeraspect en in het begrip van
de oorsprong en de betekenis van de dreigingen. De geïntegreerde monitorfunctie ontbreekt echter nog in de praktijk. Het
verzamelen en correleren van realtime data op netwerken en
devices geeft een geïntegreerd beeld van de situatie. Niet achteraf, maar in real time. De analyse zal aantonen in hoeverre, en
waarop, het incident impact zal hebben, waarna er een beslissing kan worden genomen over hoe om te gaan met het incident
in relatie tot de potentiële impact. De reactie, de hersteloperatie en de maatregelen om bekende aanvallen af te slaan maken
de cirkel weer rond naar het leren. Analyse van de ondernomen
acties verbetert immers het inzicht en de voorspelbaarheid van
aanvallen. Door deze inzichten en de aanbevelingen daaruit te
delen groeit het kennisniveau.
Balans vinden
Het implementeren van de lifecycle dient niet louter vanuit
een ICT-focus te gebeuren, maar ook vanuit het perspectief van
servicemanagement en ketenrisico’s. Iedere beslissing in de
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keten raakt een ander aspect van de keten. En die keten
ket beperkt
zich niet noodzakelijkerwijs tot de overheid alleen. Een integraal veiligheidsconcept dat de overheid én vitale infrastructuren incorporeert, is daarom nodig. Dit kan niet zonder afstemming over verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de hele
keten. Wat IBM betreft komen die samen in een NL SOC (Security
Operation Centre).
Het nieuwe regeerakkoord onderkent de dreiging en de
noodzaak tot krachtenbundeling om cyber security het hoofd
te bieden. De regievoering op het gebied van het integraal
monitoren van de veiligheid van netwerken zal hopelijk worden
geïntensiveerd, zodat we kunnen rekenen op gericht optreden
op het moment van een cyberdreiging.

Coen Egberink, George van Duyneveldt, Rob Nijman, IBM
Nederland BV, afdeling Overheid
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Wie is de baas van het web?
Blijft internet vrij, open en in principe voor iedereen
toegankelijk? Dat was de hamvraag tijdens het zevende
Internet Governance Forum in Baku, de hoofdstad
van Azerbeidzjan. De vrijheidslievenden trokken –
vooralsnog – aan het langste eind.
Door Fred Teunissen

H

et IGF vond afgelopen jaar
plaats van 6 tot en met 9
november tegen de achtergrond van
toenemende druk vanuit bepaalde
landen om meer greep op het web te
krijgen. Arnold van Rhijn en Marjolijn Bonthuis maakten deel uit van de
Nederlandse delegatie en vertellen over
hun indrukken en ervaringen.
Stel je voor: geen koffie op de eerste dag van een vierdaags wereldcongres. “Hoewel, dat is nog tot daaraan
toe”, relativeert Bonthuis, adjunctdirecteur van ECP, Platform voor de
InformatieSamenleving. “Maar geen
wifi op een samenkomst die over internet gaat, dat kunnen wij ons eigenlijk
nauwelijks voorstellen. Toch was dat de
realiteit die we aantroffen in Baku. De
organisatie slaagde er met veel moeite
op de tweede dag in om een ander
IP-adres te bemachtigen en toen kreeg
een aantal laptops weer verbinding.
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Maar op de vierde dag was de connectie
weer dramatisch.”
Heeft de Azerische overheid hier
de hand in gehad? Of was het gewoon
een van de vele hobbels die mensen in
andere landen vaak nog tegenkomen
als het om internettoegang gaat? “Daar
kom je nooit achter”, reageert Bonthuis. “Het laat je wel heel duidelijk
zien dat de internetsituatie in ieder
land anders is. In veel Afrikaanse landen bijvoorbeeld stopt de connectie om
klokslag half zes ’s avonds. Dan gaat
het web dicht, alsof het een winkel is.
Het goede van conferenties in zulke
landen is dat je oog krijgt voor al die
verschillen en uitdagingen.”
Voor Arnold van Rhijn, EU-beleidscoördinator telecom bij het ministerie
van EZ, overheerst tevredenheid na dit
zevende wereldforum. “Er is krachtig
bevestigd dat we doorgaan met het
open multistakeholder-model, waar het

IGF voor staat. Sommige staten, zoals
China en Rusland, willen dat regeringen het recht krijgen om zo nodig in
te grijpen op internet en pleiten er
daarom voor om het onder de controle
van de VN te brengen. Daarmee zou
internet zijn vrije en open karakter
kunnen verliezen en dat komt de vrije
meningsuiting, economische groei en
innovatie zeker niet ten goede. Gelukkig bleek dat de overgrote meerderheid
van de deelnemers aan het IGF het
huidige governance-model wil handhaven en zelfs versterken. Daarbij werd
onder meer benadrukt dat het secretariaat van het IGF voldoende financiële
armslag moet krijgen.”
Beslissers beïnvloeden
Het open multistakeholder-model
houdt in dat allerlei partijen die
betrokken zijn bij het realiseren en
in stand houden van een vrij, open

Platform voor de Informatiesamenleving
Foto: © Stonehouse Photographic
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parlementariër Marietje Schaake voor
het tweede jaar op rij mee. Zij snapt
wat er op het spel staat. En ook eurocommissaris Neelie Kroes was de volle
vier dagen aanwezig.”

en toegankelijk internet jaarlijks in
IGF- verband bijeenkomen om belangrijke kwesties te bespreken. Zulke
stakeholders zijn onder meer overheden, universiteiten, bedrijven en
NGO’s. “Besluiten neemt het IGF niet.
Het is een open dialoog, die wel een
enorme invloed heeft op bijeenkomsten
waar wél besluiten worden genomen”,
verduidelijkt Bonthuis. “De beslissers
worden er beïnvloed. Daarom is het
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ongelofelijk belangrijk dat je als land
met een sterke en breed samengestelde delegatie naar dit podium komt.
Andere landen doen dat ook. Dit jaar
bestond onze delegatie voor het eerst
uit 27 leden en dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat
is fantastisch. Maar we misten nog
landelijke politici en topondernemers
in de delegatie. Hopelijk gaan ook zij
volgend jaar mee. In elk geval deed EU-

Free internet promotion
EZ en ECP trekken er hard aan om
de bekendheid van het IGF te vergroten
en om de deelnemers aan de conferentie goed voor te bereiden. Daarom is
vorig jaar door EZ en
ECP samen met SIDN het initiatief
genomen voor het NL IGF. Onder die
noemer wordt jaarlijks voor alle belanghebbenden een groot event georganiseerd ter voorbereiding op het IGF,
inclusief een studentendebat. Ook kunnen deelnemers hun betrokkenheid via
de website van het NL IGF (www.nligf.
nl) en social media kenbaar maken of
geïnformeerd worden via de digitale
nieuwsbrieven van het NL IGF. Tijdens
het Forum zelf wordt ingestoken op
de inhoudelijke organisatie van een
aantal workshops en is er een delegatiediner op de plaatselijke ambassade.
“Zo voorkom je”, vertelt Bonthuis, “dat
Nederlanders elkaar op de conferentie
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pas tegen het lijf lopen, tot dan toe
onwetend van elkaars deelname.” En
dankzij het NL IGF presenteerde Nederland zich dit jaar met een aantrekkelijke stand en met opvallende flyers, vult
Van Rhijn aan. “Op onze stand hadden
we echt goed materiaal om de positie
van Nederland bij de andere landen
bekend te maken.”
Prominente topics
Iedere IGF-meeting heeft zo zijn
eigen prominente topics. Zo stond in
2010 in Vilnius de ‘cloud’ centraal en
vorig jaar in Nairobi ging het over ICT
en ontwikkelingssamenwerking naast
andere issues, zoals IPv6. Dit jaar
draaide het vooral om mensenrechten
en internetvrijheid.
Waarom dan juist naar Azerbeidzjan
getogen? Van Rhijn: “Dat heeft het
IGF destijds zo besloten. Je voelt in

goede zaak en biedt hoop.”
Van Rhijn vertelt dat Nederland op
de conferentie een bijeenkomst heeft
belegd van de Freedom Online Coalition, een groep van achttien landen
die zich sterk maken voor de vrijheid
van meningsuiting op internet. “De
succesvolle bijeenkomst werd voorgezeten door Lionel Veer, de Nederlandse
mensenrechtenambassadeur.”
Hoopvol signaal
Het IGF van dit jaar vormde een
opmaat naar de World Conference on
International Telecommunications
(WCIT) van 3 tot 14 december 2012 in
Dubai. Op de agenda stond de herziening van het VN-telecomverdrag uit
1988. Destijds stond internet nog in
de kinderschoenen en daarom speelt
het in dit verdrag geen rol. “De grote
politieke discussie is nu of internet

Ook in eigen EU-huis
klinkt de roep om
strengere regulering
zo’n land aan den lijve hoe actueel en
kostbaar een vrij en open internet is.
Tijdens de conferentie bleken sommige
laptops gehackt en ook werden kritische brochures op last van de organisatie verwijderd. Dan sta je toch wel even
te kijken. Aan de andere kant waren er
ook verschillende kritische Azerische
bloggers die het woord konden voeren,
gevolgd door tegengeluiden van de
kant van vertegenwoordigers van de
overheid daar. Die open dialoog is een
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of aspecten daarvan zoals spam en
cybersecurity straks onder een nieuw
VN-telecomverdrag moeten gaan vallen”, legt Van Rhijn uit. “De VS en de
EU zijn daar fel op tegen. Maar landen
als Rusland, China en Iran willen meer
staatscontrole om zodoende hun eigen
nationale internetsferen te creëren en
willen internet dan ook onder VN-controle brengen.”
Bonthuis wijst op het feit dat niet
alleen sterk centraal georganiseerde

Arnold van Rhijn, EU-beleidscoördinator telecom bij het ministerie van
EZ en Marjolijn Bonthuis, adjunctdirecteur van ECP, Platform voor de
InformatieSamenleving maakten deel
uit van de Nederlandse delegatie die
het Internet Governance Forum in
Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan
bezocht. Op de foto staan zij respectievelijk links en rechts van de hostess
van het SIDN.

landen aan de internetvrijheid rammelen. “Na de rellen in Londen en andere
Europese hoofdsteden klonk ook in
eigen EU-huis de roep om strengere
regulering. En in eigen land met de
Facebook-rellen. Dan zou je internet
eventjes uit willen kunnen zetten. Aan
de andere kant verlies je dan ieder
recht van spreken waar het de meer
dictatoriale regimes aangaat.”
Beiden vinden de bevestigde consensus in Baku een hoopvol signaal.
Het ziet ernaar uit, stellen ze, dat het
huidige governance-model standhoudt.
Daarin is het web baasloos. En als het
aan Nederland ligt moet dat vooral zo
blijven. “Nederland zal zich daar blijvend sterk voor maken.”

Meer informatie:
www.intgovforum.org
www.nligf.nl
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Overheid moet zichzelf
digitale eisen stellen
B

urgers en ondernemers moeten helaas onnodig
veel papieren formulieren invullen en steeds
dezelfde gegevens achterlaten bij een bezoek aan een
gemeentelijk loket of een andere overheidsorganisatie. En dat terwijl er miljardenbesparingen mogelijk
zijn als de overheid haar digitale dienstverlening en
correspondentie met burgers en bedrijven optimaliseert en vergemakkelijkt.
Kijk naar Denemarken. Daar is de overheid van
plan om zo snel mogelijk een 100 procent digitale
dienstverlening voor publieke diensten te realiseren
en verregaande digitalisering door te voeren in het
onderwijs en de gezondheidszorg. Ambities die al in
2015 concreet moeten worden en naar verwachting
2,5 miljard euro aan besparingen moeten opleveren voor de Deense overheid. Zijn dergelijke stevige,
maar vooral pijnloze besparingen in Nederland ook
haalbaar? Met meer dan drie keer zoveel Nederlanders als Denen kunnen wij wellicht wel 5 miljard euro
besparen!
In Nederland past de overheid zich echter nog te
veel aan aan de kleine groepen in de samenleving die
verandering en daarmee ook vooruitgang (net) niet
kunnen bijbenen. Vernieuwingen worden daardoor
niet doorgevoerd omdat de verwachting er is dat niet
iedere burger of ieder bedrijf er gebruik van kan of wil
maken. Daarmee houdt de groep digibeten feitelijk
een volledig digitale, en miljarden goedkopere, overheid tegen. Uit angst, principes, lichamelijke of verstandelijke beperkingen maar mogelijk ook luiheid of
omdat ze vinden het niet nodig te hebben. We lopen
als samenleving daarmee niet alleen miljarden aan
besparingen mis, maar ook de noodzakelijke innovaties om vooruit te komen.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat we aan deze
kleine groepen voorbijgaan. Denkend in oplossingen
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betekent dit dat er passende alternatieven moeten
komen. Deze kunnen variëren van service centers in
bibliotheken of zorgcentra, telefonische hulplijnen,
en het kunnen en mogen aanwijzen van familieleden
voor correspondentie met de overheid tot aangepaste
digitale oplossingen waardoor persoonlijke hulp niet
nodig is. Bijkomend voordeel is dat burgers hierdoor
geactiveerd worden om in bredere zin de voordelen
van internet nu wel te benutten.
Een 100 procent digitale overheid draagt bovendien bij aan het einde van het inefficiënte overtikken van gegevens in de (overheids)ketens, zoals bij
vergunningen en rapportages van bedrijfsgegevens
naar overheidsinstellingen. Veiligheid en betrouwbare
gegevensuitwisseling staan daarbij voorop. Een landelijk stelsel voor elektronische identiteiten moet dan
ook snel voltooid worden.
Zo geeft een digitale overheid een belangrijke
impuls aan het gebruik van ICT door Nederlandse
bedrijven en burgers, en daarmee aan de noodzakelijke digitalisering van onze samenleving. Een maatschappij die de kansen van internet en ICT benut,
levert daarmee een belangrijke bijdrage aan productiviteitsgroei, innovatiekracht en economische groei.
Stevige ambities in het regeerakkoord voor een volledig digitale overheid zijn hiervoor noodzakelijk.

Tineke Netelenbos
Voorzitter programma Digivaardig & Digiveilig
Arie van Bellen
Directeur ECP, Platform voor de Informatie Samenleving
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Minder
meer vertrouwen
‘Slim geregeld, goed verbonden’
sluit af met aansprekende
resultaten in zeventien sectoren

In het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ stond vier jaar lang de
vermindering van de regeldruk voor ondernemers centraal. In december 2012 rondde
het ministerie van Economische Zaken het programma af. Opdrachtgeefster Brigitte
Zonneveld en programmamanager Vincent Viool blikken terug op de ervaringen en
resultaten.
Door Nicole van der Steen

K

alverhouders kunnen de
gegevens van hun kalveren
nu digitaal leveren aan de
overheid, waardoor minder handelingen
in het slachthuis nodig zijn. Schippers
winnen tijd omdat ze voor aankomst in
de Rotterdamse haven de informatie over
hun lading en hun logistieke wensen in
een enkel scherm kwijt kunnen. Begrafenisondernemers hoeven straks minder
op pad, dankzij digitale aangiften van
overlijden bij de burgerlijke stand. Deze
voorbeelden tonen de variatie aan van
de casussen die door het programma
‘Slim geregeld, goed verbonden’ (Sggv)
in opdracht van Economische Zaken door
ICTU zijn uitgevoerd.
Publiek-private samenwerking
Sggv ondersteunde de afgelopen
jaren de publiek-private samenwerking
in zeventien ketens en joeg verbeteringen aan in onder meer de bouw, horeca,
asbestverwijdering, beroepsvisserij,
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agrosector, evenementenbranche en binnen import en logistiek. Doelstelling van
het Sggv-programma was minimaal 15
procent besparing van uren, tijd en geld
voor ondernemers en overheden door
verminderde regeldruk. Brigitte Zonneveld, de opdrachtgeefster vanuit EZ: “In
de loop van het programma bleek dat ook
de overheid met deze aanpak beter kan
presteren.”
Vincent Viool, programmamanager
van Sggv, haalt het voorbeeld aan van
de kalverensector. Informatie over de
diergezondheid is daar belangrijk om te
bepalen of kalveren geschikt zijn voor
slacht en consumptie. Viool: “Door deze
informatie slimmer digitaal te gebruiken
kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit beter toezicht houden met minder
lasten voor de ondernemer. Bovendien
zijn er bijvoorbeeld minder snijhandelingen nodig om te controleren of een kalf
gezond is.” En dat heeft volgens Viool

een kleinere kans op besmetting met
bacteriën als bijkomend voordeel. “We
hebben er samen met agrarische organisaties en kalverhouders voor gezorgd dat
in deze sector niet alleen efficiënter maar
ook met nog minder gezondheidsrisico’s
wordt gewerkt.”
‘Omgekeerd ketendenken’
Ondernemers gaven zelf aan welke
regelgeving tot problemen of veel regeldruk leidde. Ook klopten brancheorganisaties op de deur die een oplossing
zochten voor de obstakels die hun ondernemers ervoeren. “Bij elk project hebben
we de ondernemer als vertrekpunt genomen”, legt Zonneveld uit. “We hebben
onszelf de vragen gesteld: ‘Wat houdt de
ondernemer bij aan gegevens en hoe kunnen we ervoor zorgen dat zijn werkwijze
aansluit op wat toezichthouders willen
weten?’” Zonneveld noemt dit ‘omgekeerd ketendenken’. Voor de evenementenbranche leidde deze aanpak tot een

I C T U

regeldruk én
digitale assistent waarmee bijvoorbeeld
een organisator van een sportwedstrijd
aangeeft welke maatregelen genomen
worden om het verkeer om te leiden en de
veiligheid van toeschouwers en sporters
te waarborgen. De toezichthouder kan
deze gegevens online inzien. Zonneveld:
“De digitale assistent helpt de ondernemer snel na te gaan welke vergunningen
hij nodig heeft en deze in één keer aan te
vragen.”
Ondernemer centraal
Sggv ontwikkelde een eigen methodiek om tot een goede samenwerking
tussen publieke en private partijen te
komen. De basis van de methodiek is een
positieve business case voor alle individuele ketenpartners, in geld of in kwaliteit.
De methodiek vindt navolging. Nijenrode
gebruikt deze inmiddels in de MBA-opleiding. Ook andere overheden hebben interesse getoond in de aanpak. Een multimediale kennisbank over de Sggv-methodiek
en -casussen moet de opgebouwde kennis
levend houden.
Viool: “We hebben vraaggestuurd
gewerkt. Op basis van business cases
konden we partijen met op het eerste
gezicht soms heel verschillende belangen
toch bij elkaar krijgen. Omdat we heel
duidelijk de baten konden laten zien.” Om
de regeldruk te verminderen zijn volgens
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Brigitte Zonneveld, de opdrachtgeefster vanuit EZ van het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’. Foto’s: Hans Oostrum

Zonneveld zowel brancheorganisaties
en toezichthouders als ondernemers
nodig. “Je moet alle schakels in de keten
om tafel krijgen die een rol hebben in
de controle en aanlevering van de juiste
gegevens voor wet- en regelgeving.”
Neutrale aanjager
De onafhankelijke positie en de kennis en ervaring op zowel het ICT- als
overheidsdomein waren redenen om het

Sggv-programma bij ICTU te beleggen.
Zonneveld stelt dat het heeft geholpen
dat het Sggv-team als neutrale partij
aan tafel kon schuiven. “In alle casussen
was Sggv een neutrale partner, aanjager en regisseur. Uitgangspunt was een
oplossing voor de gehele sector, zowel
het midden- en kleinbedrijf als grote
ondernemingen.”
Volgens Zonneveld zijn ‘draagvlak’
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Vincent Viool, projectmanager van Sggv.

Het programma

‘Slim geregeld, goed
verbonden’ heeft in vier jaar
tijd zeventien casussen afgerond
op verzoek van de sectoren. Een
greep uit de resultaten:
• Uitvaartondernemers kunnen
jaarlijks 4 tot 5 miljoen euro
besparen door digitale aangifte
van overlijden bij de burgerlijke
stand.
• Gestructureerde informatieuitwisseling voor asbesttoezicht
vergroot de veiligheid van de
arbeidsomstandigheden.
• Voorbereiding voor vergunningen voor de bouwsector bespaart
jaarlijks 6 miljoen euro. Bouwprojecten starten eerder door
snellere afhandeling gemeenten.
• De beroepsvisserij bespaart jaarlijks 4,1 miljoen euro. De informatie-uitwisseling binnen de
keten bevordert samenwerking.
• De verfbranche bespaart 40 procent door eenvoudiger verstrekken van veiligheidsinformatie
aan schildersbedrijven en andere
ketenpartijen.
• De evenementenbranche
bespaart minstens 10 procent
op de regeldruk. Er komt één
loket voor het aanvragen van
vergunningen.

Viool was programmamanager tijdens
de afrondende fase van Sggv. In
de afgelopen vier jaar waren daarnaast Mark Brugman en Karla van
Rooijen programmamanager van
Sggv bij ICTU.
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en ‘continuïteit’ essentieel voor publiekprivate programma’s. “Het is belangrijk
het juiste bestuurlijk niveau aan tafel te
hebben. Ook moet de nieuwe werkwijze
praktisch uitvoerbaar zijn.” De sectoren
betaalden mee aan proefopstellingen
om te kijken of obstakels daadwerkelijk
werden weggenomen. Dit testen was een
vast onderdeel van de aanpak. Zonneveld: “Het was aan de sector zelf om te
bepalen hoe ze verder wilden.” Het bleek
een duidelijke pré wanneer partijen zagen
dat de aanpak breder te gebruiken was in
de sector.
Synergie
Het ‘single window’-project Supd@x
is een goed voorbeeld van een succesvolle
casus waarin synergie is behaald, meent
Zonneveld. Dankzij dit programma hoeft
een schipper die veterinaire goederen
in de Rotterdamse haven binnenbrengt,
slechts één keer de informatie aan te
leveren die hij verplicht aan de overheid
moet melden. Hierna kunnen de diverse
overheidspartijen, zoals de douane en
de NVWA, de informatie hergebruiken.
Eerder had de schipper hiervoor verschillende formulieren nodig. Zonneveld: “De
nieuwe aanpak bespaart niet alleen de
schipper en de toezichthouders veel tijd.
We zien synergie. De aanpak is opschaalbaar naar andere (lucht)havens en goederenstromen, zoals voor de import van
plantaardige producten via Schiphol waar
momenteel aan gewerkt wordt.” Volgens
Zonneveld is Supd@x bovendien een
belangrijke bouwsteen voor het Neutraal
Logistiek Informatieplatform (NLIP) in
de Topsector Logistiek waarin private en
publieke partijen samenwerken aan meer

en betere informatie-uitwisseling. Zonneveld: “Met Supd@x kunnen niet alleen
besparingen op het gebied van regeldruk
gerealiseerd worden, het draagt ook bij
aan een sterkere concurrentiepositie
voor logistiek Nederland. Daarmee hebben we een enorm economisch belang te
pakken.”
Vertrouwen
Toch zien Zonneveld en Viool de
besparingen en economische belangen
niet als het grootste succes van Sggv. De
allergrootste winst is misschien wel dat
de verschillende partners meer vertrouwen in elkaar hebben gekregen. “Het was
mooi om te zien dat er bij de partners een
duidelijke bewustwording ontstond dat ze
elkaar nodig hebben om in de markt competitief te zijn. We hebben ondernemers
aan tafel gehad die de toezichthouders
met wantrouwen bekeken. En toezichthouders die niet begrepen waarom ondernemers moeite hadden met bepaalde
regelgeving. Door met elkaar om tafel
te gaan en uit te gaan van gezamenlijke
belangen win je veel begrip.” Met een
goede aanpak snijdt het mes volgens
Viool aan twee kanten: “De toezichthouders krijgen de juiste informatie en de
informatiestroom wordt voor alle partners in de keten toegankelijk, waardoor
er beter en vaak ook veiliger gewerkt kan
worden.”

V a n

G e e s t

Here’s to the crazy ones

I

k citeer niet graag reclameslogans, maar
sommige zijn zo treffend dat ze je zo nu
en dan te binnen schieten: “The people who
are crazy enough to think they can change the
world, are the ones who do.” Het is de slotzin
van de beroemde reclamereeks van Apple’s
Think Different-campagne. Veel mensen zullen
de tekst kennen van de fi lmpjes die afgelopen
voorjaar bij De Wereld Draait Door werden
uitgezonden.
Nu is het veranderen van de wereld best
een stevige ambitie. Toch: is er niet veel
meer mogelijk dan we denken? Wellicht
kent u dit ook uit de organisatie waarin u
werkt. Geroutineerd succesvol zijn, omdat het
vertrouwd is en collega’s zo goed op elkaar
zijn ingespeeld. Samen word je steeds beter.
Maar wie neemt er af en toe iets meer afstand
en stelt de vraag: ‘We doen de dingen goed,
maar doen we wel de goede dingen?’
ICTU, VGS en KING
zijn in 2012 gestart met
het initiatief Vensters
voor Bedrijfsvoering
(venstersvoorbedrijfsvoering.
nl), een methodiek die
gemeenten, provincies en
waterschappen in staat
stelt hun bedrijfsvoering in
kaart te brengen en te leren
van elkaar. In opdracht van
Vensters voor Bedrijfsvoering
maakte Raoul Schildmeijer
een ronde langs gebruikers
om hun verhalen op te
tekenen. Zijn conclusie: waar
Daniël van Geest
mensen bereid zijn geweest
Projectleider bij ICTU,
conventies ter discussie
bestuurskundige en
te stellen zie je echte
organisatiepsycholoog
doorbraken, echte successen.
Zo was een team juristen
van Enschede heel erg goed
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geworden in het winnen van beroepszaken van
burgers voor de rechter. Totdat iemand vroeg:
“Wij zijn trots op onze prestaties voor de
rechter. Maar als wij zeggen dat we er voor de
burger zijn, wat wil die burger dan eigenlijk
… écht?” “Prettig wonen”, was het antwoord.
En daar hoort soms een nieuwe dakkapel
bij, of een uitbouw. Maar niet een eindeloos
gevecht met de gemeente, realiseerde men
zich ineens. Een volstrekt legitieme wens,
en een inzicht dat een omkering mogelijk
maakte: “Voortaan zitten we schouder aan
schouder met de burger om te bespreken hoe
we wensen waar kunnen maken.” Veel leuker
voor die burger, veel bevredigender voor de
juristen en veel goedkoper want veel minder
tijd en energie in kostbare procedures.
In Rotterdam constateerden ze dat
gaandeweg een situatie was ontstaan waarin
de Service Level Agreements tussen afdelingen
steeds dikker en gedetailleerder werden. Het
transactioneel denken (ik doe dit, dan lever jij
dat) vierde hoogtij en dat gaf weinig ruimte
voor transformatie. Steeds meer energie
werd zo intern gericht en dat frustreerde het
gevoel samen voor een gemeenschappelijk
doel te staan. De oplossing: stoppen met SLA’s.
Radicaal maar effectief. Investeren in het
besef echt samen voor een uitdaging te staan.
Duidelijke afspraken maken over wat je met
elkaar wilt bereiken maar stoppen met elkaar
tot in detail voor te schrijven hoe dat bereikt
moet worden.
Wie conventies ter discussie stelt, hoe
vanzelfsprekend ze ook zijn, schept ruimte
voor doorbraken. In de dagelijkse praktijk
van Vensters voor Bedrijfsvoering zien we
die doorbraken regelmatig. Kleine en grote
stappen ‘to change the world’.
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NEEM NU DE REGIE OVER DE ZORG
VAN MORGEN
Het sociale domein is in beweging. Als het de

technologisch vernieuwd. We anticiperen tijdig,

(mogelijke) decentralisaties niet zijn, dan wel de

bijvoorbeeld door onze oplossingen voor de jeugd

bezuinigingsvraagstukken. De uitgangspunten zijn

onder te brengen in de Suite4Jeugd. Dat is een

helder: het centraal stellen van één gezin, één plan,

productenpakket met als basis het cliëntvolgsysteem

één hulpverlener en één budget. Toegang bieden

voor jeugdzorginstellingen, gesteund door een

tot een vangnet voor wie dat nodig heeft. Ook voor

app en portals voor online gegevensuitwisseling.

de ICT zal dit de nodige wijzigingen inhouden,

Centric brengt deze producten in lijn met de aan-

bijvoorbeeld in de signaal- en gegevensuitwisseling

komende jeugdzorg decentralisatie naar gemeenten.

met ketenpartners.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met
Centric levert al geruime tijd oplossingen voor

Bianca Eijgelsheim via bianca.eijgelsheim@centric.eu

het sociale domein en het onderwijs. Die zijn de

of (0182) 34 50 00.

afgelopen jaren steeds verder doorontwikkeld en

www.centric.eu/overheid
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Tot de
dood
Tot de dood erop
volgt...
D

e Gevangenpoort, een prachtig
historisch museumpje vlakbij het
Haagse Binnenhof, bezit een indrukwekkende collectie van huiveringwekkende
martel- en folterwerktuigen. Brandijzers,
breekbanken, beulszwaarden en nekboeien: genoeg om samen met de kids
een middagje van te gruwelen. Wij leven
inmiddels in meer geciviliseerde tijden,
dus het gebruik van dit soort gereedschap
behoort hier gelukkig tot het verleden.
Hoewel; het radbraken van mensen van
vlees en bloed lijkt plaats te hebben
gemaakt voor een nieuw soort geselpraktijk van overheidszijde, met bedrijven als
slachtoffer. Ik doel hier op bedenkelijke
commerciële praktijken waaraan overheidsinstanties zich in hun inkoopgedrag
soms bezondigen: ICT-bedrijven op de
pijnbank van een aanbesteding.

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur bij
Nederland ICT
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Een voorbeeld. Op dit moment heeft
Europol een aanbesteding lopen voor
de aanschaf van benodigdheden voor de
beveiliging van hun ICT-systemen. Het
samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie heeft, zo blijkt
uit de stukken, zestien miljoen euro in
de pot voor de koop van nieuwe firewalls,
beveiligingsdiensten en dergelijke. Zonder
meer een aardig bedrag. Als slotstuk van
de aanbesteding wenst Europol het winnende bedrijf een ronduit onfatsoenlijk
mantelcontract in de maag te splitsen.
Het gaat om een langlopend contract voor
de duur van vier jaar, met een mogelijke
verlenging tot acht jaar. Het bedrijf dat
de aanbesteding wint, verplicht zich niet
alleen tot het leveren van spullen uit
eigen assortiment, maar ook van producten en diensten die het in opdracht van

Europol bij derden (toeleveranciers) moet
inkopen en doorleveren.
De pijn zit hem in de prijsclausule.
De winnaar moet zich op voorhand voor
de volledige duur van acht jaar vastpinnen op zijn prijsstructuur (kortingen en
opslagen). In een mondiale markt waarin
prijswisselingen eerder regel dan uitzondering zijn en waarin er de komende jaren
ongetwijfeld nieuwe beveiligingsproducten met thans nog onbekende prijzen bij
zullen komen, werkt zo’n prijsbepaling als
een strop om de nek. Temeer omdat iedereen met verstand – Europol dus ook – kan
inzien dat het de winnaar gewoonweg niet
zal lukken om ook alle toeleveranciers
voor de komende acht jaar op prijzen en
tarieven vast te leggen. De winnaar wordt
daarmee al snel een ‘beknelde middenstander’ tussen inkoop en verkoop. Bovendien: Europol verbiedt voor de komende
jaren elke prijsindexatie.

Een dergelijke aanpak is niet alleen
zakelijk onethisch, hij is bovendien oliedom. Van een overheid die zegt ICT-beveiliging serieus te nemen, mag minstens
worden verwacht dat zij de marktspelers
die beveiligingsspullen leveren evenzo
serieus neemt. Een verstandig bedrijf
schrijft natuurlijk niet in op de aanbesteding. Maar de kwade kans bestaat dat
een wat zwakkere broeder, verblind door
de pot geld en erop gokkend niet aan het
contract te zullen bezwijken, wél intekent. Uiteraard besef ik dat het folteren van mensen onvergelijkbaar is met
het platwalsen van een bedrijf. Maar de
Gevangenpoort zou de aanbestedingsstukken van Europol zeker aan haar collectie
kunnen toevoegen.
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Regie in de driehoek
zorg-wonen-overheid
De plannen van het kabinet met de
AWBZ, de Wmo en de jeugdzorg nopen
organisaties in de driehoek zorg-wonenoverheid tot samenwerken. Centric
kan een bijdrage leveren aan deze
ontwikkelingen.

G

emeenten krijgen door de komende decentralisaties de regie over een samenhangend zorgaanbod en
spreken burgers meer aan op hun eigen verantwoordelijkheid.
Strategisch productmanagers Quirijn van der Goes en Bianca
Eijgelsheim van Centric benadrukken het belang van meer
zelfregie, minder claimgericht denken en samenwerken in de
driehoek.
“Omdat er een ander speelveld ontstaat, zullen ook de
ketenpartners daarop onderling gaan schakelen”, verwacht Van
der Goes. “Dat kunnen thuiszorgorganisaties zijn, zorgleveranciers en woningcorporaties.”
Eijgelsheim: “Vanuit onder andere de AWBZ en de jeugdzorg krijgen de gemeenten er taken bij. Buiten het feit dat daar
miljarden mee gemoeid zijn, wordt het een bestuurskundig
vraagstuk. Feitelijk gaat het om zo veel werk en nieuwe kennis
en kunde, dat regievoering de meest werkbare optie is voor de
gemeente. Waarbij ketenpartners de uitvoerende satellieten van
de gemeente zijn, compact en dicht bij de burger.”
Meer zelfregie
De traditionele reactie bij hervormingen is dat een gemeente de toegeschoven taken zelf oppakt. “Dat vertaalt zich naar
processen die worden vormgegeven, een nieuwe afdeling, een
aangepaste backoffice”, zegt Van der Goes. “Maar dit is een
andere situatie. Het zijn ketenpartners met wie je het samen
doet en die zijn autonoom in hun informatievoorziening.” Er
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wordt dus informatie gedeeld en daar zijn nieuwe voorzieningen voor nodig: “Geen gewroet meer door talloze schermen,
maar rolgebonden applicaties die ook geschikt zijn voor mobiele
toepassingen, zodat de hulpverlener bij het gezin thuis direct de
benodigde informatie kan raadplegen en bewerken.” Eijgelsheim: “De nieuwe technologie kan ook worden ingezet om de
klant meer zelfregie te geven: laat hem die dingen doen die hij
zelf kan en help daar waar nodig. Ga uit van zijn eigen kracht.”
Claimgericht denken
Die selfservice van de klant ontlast de gemeente. “De impact
van alle plannen met de AWBZ en de jeugdzorg is zo omvattend
en complex, dat je als gemeente niet meer alles zelf kunt doen”,
zegt Eijgelsheim. “Meer zelfredzaamheid van burgers levert
minder druk op de organisatie. Bij het boeken van een reis op

Laat de klant die dingen doen
die hij zelf kan
en help daar waar nodig
internet doe je in feite hetzelfde: je zorgt voor een lagere prijs
door de aanbieder wat administratie uit handen te nemen en
ontvangt service wanneer deze echt nodig is. Nog belangrijker
is een kanteling van het claimgericht denken – ik heb recht op –
naar: wat is de best mogelijke oplossing tegen de best mogelijke
prijs?”
“De rol van de klant wordt steeds groter”, aldus Van der
Goes, “met klanttevredenheid als belangrijke factor. Omdat
organisaties meer moeten samenwerken en informatie uitwisselen, zie je dat men steeds meer bereid is om over oude barrières
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Strategisch productmanagers
Quirijn van der Goes en Bianca
Eijgelsheim van Centric
benadrukken het belang
van meer zelfregie, minder
claimgericht denken en
samenwerken in de driehoek.

heen te stappen. Bestaande middelen en technieken, portalen
bijvoorbeeld, worden acceptabel om de dienstverlening toegankelijker en efficiënter te maken. Op die manier krijg je een
verschuiving van de discussie, van: ‘die informatie moet niet
zomaar online komen te staan’ naar: ‘we moeten zorgen dat die
informatie beschikbaar komt, op een veilige en geautoriseerde
manier’.”
“Privacy is nog wel een belangrijke hobbel die genomen
moet worden”, merkt Eijgelsheim op. “Wat mensen moeilijk vinden, is de relatieve openheid van wat zij opschrijven. Wanneer je
als hulpverlener bijvoorbeeld te maken hebt met een multiprobleemgezin waar veel agressie en verslaving is, dan is dat lastig
vast te leggen als je weet dat de cliënt het kan zien.”
Informatie samenbrengen
Welke rol speelt Centric in de driehoek zorg-wonen-overheid? Eijgelsheim: “Centric is op alle terreinen sterk vertegenwoordigd en kan daardoor een optimale ontsluiting realiseren
– bijvoorbeeld een integraal klantbeeld over alle aandachtsgebieden. Onze productlijnen Melodies voor de overheid, Sympho-
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nies voor woningcorporaties en Harmonies voor de zorg sluiten
naadloos op elkaar aan.”
Van der Goes: “Als gemeente wil je weten dat het geld
goed wordt besteed en dat voorzieningen op de juiste manier
worden ingezet. De uitvoerende partijen moeten dus informatie beschikbaar stellen over hun prestaties. Door onze aanwezigheid in alle sectoren kunnen wij de benodigde informatie
samenbrengen en verbinden. Stel je eens voor hoeveel werk dat
scheelt! Niet langer rapportages opstellen, versturen, ontvangen, op het juiste bureau leggen en tegen andere rapporten
aanhouden. De uitvoering wordt eenvoudiger en bovendien
goedkoper.”
Eijgelsheim: “En dan heb je het over macroniveau. Ook op
microniveau zijn er voordelen. Ga je als hulpverlener aan de
slag met een klant die bijvoorbeeld niet zelfredzaam is of een
meervoudig probleem heeft, dan weet je in ieder geval wat er
allemaal al bekend is. Dit zorgt voor een warme overdracht. Zo
komen de diverse producten, diensten en behandelplannen tot
hun recht.”
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a p p - g i d s

Apps bieden de mogelijkheid digitale dienstverlening overal en altijd aan te bieden. In deze editie van de appgids zijn weer vier overheidsapps uitgelicht. Daarnaast een kort interview met Ubbo Dijk (Antwoord voor Bedrijven), betrokken bij
de ontwikkeling van de NieuweWetten-app van Antwoord voor Bedrijven.

NieuweWetten | Antwoord
voor Bedrijven | Ministerie van
Economische Zaken

‘Succes NieuweWetten
smaakt naar meer’

App die ondernemers op de
hoogte houdt van wijzigingen in
wet- en regelgeving. De app biedt
keuze uit tien thema’s, waaronder Belastingen, Bedrijf starten
en Personeel. Thema’s kunnen
geselecteerd worden voor alerts,
met een keuze hoe lang voor
de wijzigingsdatum de gebruiker alert(s) wil krijgen. Meerdere
keuzes zijn mogelijk. Berichten
zijn te delen via social media en
e-mail en direct in de agenda op
de smartphone of tablet te zetten.
Het is zichtbaar welke berichten
wel en welke niet gelezen zijn.
Heldere vormgeving, prima uitgedachte functionaliteit en – zeker
niet onbelangrijk – zeer heldere,
leesbare teksten met effectieve
tussenkopjes (wanneer, voor wie,
waarom). Zie ook het interview op

De eerste app die als rijksoverheidsapp is gelanceerd. Ubbo Dijk,
communicatiemanager Antwoord
voor Bedrijven, is trots op het resultaat. “Na twee weken was de app al
ruim 10.000 keer gedownload. Ter
vergelijking: onze Twitter-account
had na een jaar 4600 volgers.” Berichten uit de app worden bovendien
breed gedeeld, merkt Dijk. “We zien
veel intermediairs, zoals belastingadviseurs en administratiekantoren,
onze berichten delen via Twitter met
hun klanten, waardoor het bereik
onder ondernemers nog groter is.”
De app wordt goed gewaardeerd in
de appstores en levert veel positieve reacties op. “Dat geeft ons veel
energie. Hier hangt nu een bord met
de tekst ‘Dit smaakt naar meer’ om
nieuwe ideeën te verzamelen.”

deze pagina.
Beschikbaar voor: iPhone en
Android
Waardering app: iTunes (10);
***** GooglePlay (5): ****
Reacties op iTunes (5): “Vroeger
betaalde je een vermogen voor dit
soort info”; “Eindelijk app die iets
vertelt in ‘verstaanbaar’ Nederlands. Klein minpuntje, opladen
en laden van de gegevens via 3G
ging heel traag.” Googlestore (4):
“Geweldige oplossing voor die
onoverzichtelijke brij!”; “Graag
landscape-mode toevoegen.”
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Snelheid
Opvallend aan de app is de leesbaarheid, ondanks de ingewikkelde
materie. Dijk legt uit: “We gebruiken de XML-feeds van onze website.
Teksten op de site zijn geschreven
op taalniveau B1: eenvoudig Nederlands. Uit gebruikersonderzoek blijkt
dat onze doelgroep dat erg waardeert.” De app kende een zeer korte
ontwikkeltijd. “Tussen het idee en
een werkende app in de appstores

zat slechts anderhalve maand.” Heeft
Dijk tips? “Werk altijd vanuit de
klant, regelmatig gebruikersonderzoek helpt daarbij. En: maak er geen
langdurig traject van, de realisatie
kan snel.”

Deze (en meer) apps vindt u terug op iBestuur.nl. Een app aanmelden voor deze rubriek? Stuur
een mail naar apps@ibestuur.nl.

Waarderingen en reacties zijn
overgenomen uit de appstore en
GooglePlay.

incie

ov
Applas Overijssel | Pr
Overijssel

Door Mariëlle de Groot

oeld voor
Deze app is primair bed
en bestuurders.
gemeentemedewerkers
g tot de gelijkDe Applas geeft toegan
t gemeennamige webapplicatie, me
oppelde
tekaarten en daaraan gek
l is mooi:
doe
t
beleidsinformatie. He
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rui
zorgen dat iedereen geb
dubbel werk
dezelfde informatie en
ter de website
voorkomen. Het idee ach
ctionaliteiten is
en de uitwerking in fun
is het handig
goed. Vooral bij veldwerk
locatie bij de
dit soort informatie op
de kaarten kan
hand te hebben. Vanuit
op ‘streetview’,
worden overgeschakeld
rtwerkelijkwaardoor de abstracte kaa
icht krijgt.
heid ineens een reëel gez
zijn mogelijk,
Markeringen op de kaart
ervan. Maar:
evenals het doormailen
is, de app
hoe mooi de website ook
e linken naar
voegt weinig toe, behalv
de vormgede website. Daarnaast had
gen krijgen.
ving meer aandacht mo

Veilige Horeca | Horeca Nederland (subsidie van ministerie van
Veiligheid en Justitie)

e, iPad, Android
Beschikbaar voor: iPhon
****, GoogleWaardering: iTunes (7):
Play (6): ****
udelijk nutReacties: (iTunes): “Inho
uitvoering.”;
tige app, maar onhandige
“Mooie App
“Handig voor je werk.”;
oglePlay: “Mooie
met snelle kaarten.” Go
tie. 5 sterren
app met veel Gis-informa
s wordt ingeals zoomen met 2 vinger
. Maar mag wel
bouwd.”; “Een goede app
wat sneller werken.”

Ede-Stad | Gemeente Ede
Er zijn gemeenten die beleidsvisies of
notities in appvorm aanbieden. Ede gaat
een stap verder en biedt een eigen digitale
boekenkast (‘stadskast’) met stukken. Een
duurzame en gebruiksvriendelijke manier
om beleidsstukken aan te bieden aan geïnteresseerde lezers. Hoewel deze manier van
informatie ontsluiten de mogelijkheid biedt
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App via de achterdeur. Want Veilige
Horeca is eigenlijk een website die
Apple-gebruikers zelf eenvoudig op hun
beginscherm kunnen zetten. Instructie
daarvoor wordt op de website gegeven. Het resultaat is hetzelfde als bij
een app: een pictogram geeft toegang
tot de webapplicatie, het onderscheid
met een ‘echte app’ is dan niet meer
zichtbaar. Een handige manier om de
appstore te omzeilen? Android-gebruikers moeten de app steeds via hun
browser openen. En dan de inhoud. Het
is een hulpmiddel voor horecaondernemers bij de verbetering van de veiligheid in hun zaak. De app geeft praktische tips over zes thema’s: Overvallen,
Inbraak, Interne fraude, Agressie,
Afpersing en Mensenhandel. Per thema
is een checklist opgenomen die de
ondernemer kan invullen. Het resultaat
van de check wordt gemaild. Iedere
vraag wordt toegelicht en vaak wordt
een mogelijkheid voor meer informatie
geboden. Gebruiksvriendelijk opgezet
en mooi vormgegeven. Strikt genomen
geen overheidsapp, maar de app dient
ook voor het ministerie van Veiligheid
en Justitie een duidelijk doel: misdaadpreventie en -melding.

het aanbod actueel te houden, is dat wel
een aandachtspuntje. De ‘Zomerkrant’ staat
nog in de boekenkast, terwijl het inmiddels
behoorlijk winter is.
Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android
iTunes en GooglePlay:
nog onvoldoende waarderingen.
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De overheid als
informatieplatform
‘Open government’ bevordert transparantie ,
groei en werkgelegenheid. Maar om de daarvoor
beschikbare technologie te laten werken,
moet het openbaar bestuur wel af van zijn
Thorbecke-mindset.

I

nformatiestromen vervullen een steeds belangrijkere
functie in de samenleving en voor de sturing van de overheid. Zij zijn de verbindende factor geworden. Van overheden
wordt verlangd dat zij hierbij in toenemende mate samenwerken om effectief te blijven in dienstverlening en handhaving.
Bovendien willen bestuurders niet alleen informatie waaruit
resultaten blijken, ze willen ook inzicht in de informatie die juist
nieuwe mogelijkheden biedt. Dit vraagt voortdurende aandacht
voor de mogelijkheden van nieuwe technologie, veranderende
ketens en toenemende transparantie.
Thorbecke-mindset
De echte uitdaging zit in het veranderen van de Thorbeckemindset van het openbaar bestuur om deze digitale transformatie daadwerkelijk door te voeren. De overheid heeft in de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het structureren en standaardiseren van de informatie-uitwisseling tussen organisaties
met een publieke taak. Het organiseren van specifieke informatiedoelgroepen en informatie-uitwisseling in een omgeving
waarin partijen wisselende rollen hebben, de informatiebehoefte continu verandert en de technologie doorontwikkelt, is een
uitdaging. De technologie en het enthousiasme bij burgers en
bedrijfsleven vormen hierbij het gemakkelijke stuk.
Een voor de hand liggende eerste stap is het zo veel mogelijk
beschikbaar stellen van informatie die rechtstreeks de werkgelegenheid en de economie stimuleert. Het gaat niet zozeer om
de hoeveelheid gegevens, maar om het vermogen om deze te
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analyseren en daarmee om te gaan. De explosie in hoeveelheden
data, de trends in samenleving en technologie, en een nieuwe
generatie van analysetechnieken leiden tot een omgeving met
veel meer noodzaak tot onderzoek en analyse. Modern informatiemanagement en nieuwe technologie zullen zonder twijfel
leiden tot meer voordelen, maar stellen ook eisen op het gebied
van digitale vaardigheden, expertkennis en onderwijs.
Open government
De ontwikkeling van de overheid als een soort informatieplatform vereist een digitale informatie-infrastructuur die interoperabiliteit mogelijk maakt. De elementen hiervan bestaan
grotendeels al: wet- en regelgeving, managementstructuur,
samenwerkingsverbanden, uitvoeringsprocessen en leerervaringen. Moderne IT governance en nieuwe technologie zoals social
media en data analytics stimuleren efficiënte bedrijfsvoering,
toezicht en handhaving.
‘Open data’ en ‘big data’ zijn vooral marketingboodschappen van technologieleveranciers. Veel overheidsinstanties zijn
erdoor in verwarring gebracht. De onderscheidende factor van
big data is de verwachting dat grote hoeveelheden gegevens
met een verschillende herkomst als een integraal geheel behandeld kunnen worden en dienen als bron van informatiewaarde.
Natuurlijk, de drie V’s van Volume, Velociteit en Variëteit worden
herkend. Maar door te veel nadruk te leggen op het volume
ontstaat het risico om uitsluitend in technologische termen
te denken, terwijl het belang juist ligt bij de informatiewaarde
voor organisatie, bedrijfsvoering en publieke dienstverlening.
CIO en CDO
De afstemming van gegevensuitwisseling tussen partijen is
zowel een organisatorische uitdaging als een noodzaak. Gegevens zijn de vaak onderschatte kernbrandstof voor beleidssturing en dienstverlening, net als bij zakelijke dienstverlening,
en dienen actief beheerd te worden om de impliciete waarde te
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Terug naar de realiteit
De VS en Europa hebben een politiek conflict over de privacyrechten van gebruikers van data in Europa. De Amerikaanse
Patriot Act kan Europese data en privacywetgeving overtroeven
op het moment dat de data zijn opgeslagen bij een Amerikaans
(dochter)bedrijf in Europa. Maar ook als de data worden verplaatst naar Amerika met inachtneming van het Safe Harborprotocol, kunnen Amerikaanse toezichthouders de gegevens
alsnog opvragen onder de Patriot Act. Belangrijke dienstverleners hebben aangegeven dat ze geen garantie kunnen geven
dat gegevens en identiteiten opgeslagen op hun servers in
Europa veilig zijn voor de Amerikaanse overheid.

Het gaat niet om de
hoeveelheid gegevens,
maar om het vermogen
om ze te analyseren
kunnen realiseren. Dit verlangt op het niveau van uitvoeringsorganisaties naast de veelal aanwezige CIO voor IT governance
de rol van Chief Data Officer (CDO) voor data governance. De
CDO moet de benodigde competenties en leiderschap opbouwen, best practices operationaliseren op het gebied van
metadata en gegevenskwaliteit, gemeenschappelijk gegevensgebruik stimuleren en zorgen dat wordt voldaan aan richtlijnen
voor governance, risicomanagement en compliance (GRC).
Open government verlangt door haar netwerkkarakter van
openheid eerder de facilitering en conditionering van flexibele
arrangementen op basis van open principes en standaarden dan
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In de discussies over cloud computing zijn informatiebeveiliging, privacybescherming en (gebrek aan) volwassenheid van
aanbieders de belangrijke thema’s. In het kader van de Digitale
Agenda heeft de EU recentelijk nogmaals haar zorgen over deze
kwesties uitgesproken. Naast toekomstverwachtingen over
wederzijdse relaties moeten ook politieke, juridische en technologische aspecten een plaats krijgen.
Dr. René Matthijsse RE is associate professor aan de Vrije
Universiteit Amsterdam en was tot december jl managing director
e-government bij Capgemini Public Sector (matthijsse.rene@
gmail.com).
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Roberto Rizzo / Stockfresh

een aanwijsbare regieorganisatie. De opkomst van geavanceerde informatie- en communicatietechnologie zoals social media,
data analytics, visualisatie en beveiliging zal de netwerkstructuur aanzienlijk stimuleren.

The new
power
of tw o

Met trots maken we bekend dat
Logica nu deel uitmaakt van C GI.

Samen,
zijn wij een nieuwe, toonaangevende
IT en zakelijke dienstverlener.
Wij bieden kennis en ervaring om te
voldoen aan de behoeften van onze klanten.
Altijd en overal.

Consulting I Systems integration I Outsourcing

a gr ue bn rd i a e /k c- o kl o of opn
Januari 2013
16 januari

PDOK Congres ‘Open geodata in de toekomst’, Publieke Dienstverlening op de
Kaart (PDOK),
Locatie: Apeldoorn
http: / / congres.pdok.nl /

17 januari

KING Jaarcongres
Lokatie: Den Bosch
http: / /www.kingcongres.nl /

24 januari

iBestuur Congres 2013
zie pag. 47-65 in dit magazine
Locatie: 1931, Den Bosch
ibestuurcongres.nl

29 januari / 5, 12, 19 februari
Mastercourse ‘Cybersecurity voor management en bestuur’
Organisatie: iBestuur academie
Locatie: Den Haag
www.ibestuur.nl / academie

/
/
/
/
/
/

Februari 2013
12 februari

ICTU Café, thema: nog onbekend
www.ictu.nl

/

ICTU Café, thema: nog onbekend
www.ictu.nl

/

Maart 2013
12 maart

Een abonnement
op iBestuur?
ibestuur.nl /service!

/
/
/

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

Nu ook via de app!
Haal ‘m in de app-store.
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> Burger wil
best meedoen

‘Ik ben er!’
Verse mama’s en papa’s willen het liefst geen minuut van hun pas geboren kindje vandaan.
Bovendien hebben ze het druk genoeg met luiers verschonen en beschuit met muisjes smeren.
Wat is dan fijner om samen, vanuit eigen huis of ziekenhuis, via iPad, tablet of computer direct
aangifte te kunnen doen van de geboorte van de nieuwe wereldburger? Wel zo prettig.
PinkRoccade Local Government ontwikkelt moderne, efficiënte en betrouwbare oplossingen
voor Burgerzaken. Bijvoorbeeld voor het online aangeven van geboortes, vanaf elke locatie en op
elk gewenst tijdstip. Zeer klant- en gebruikersvriendelijk, onder meer door de prefill functionaliteit.
Bovendien zien burger en ambtenaar elke stap die in het mid-office systeem wordt genomen
direct in het statusoverzicht.
PinkRoccade Local Government vindt co-creatie met gemeenten essentieel voor het ontwikkelingsproces. Daardoor voldoen onze apps perfect aan de wensen van burgers en ambtenaren. Burgers
nemen een belangrijk deel van het proces over en profiteren van de 24/7 zelfservice. Ambtenaren
besparen tijd. Daarom sluiten onze oplossingen optimaal aan bij wat gemeenten nu en in de
toekomst nodig hebben.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

i B e s t u u r d e r
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Wij, de overheid
De netwerksamenleving dwingt de overheid om te veranderen. De bezuinigingen helpen
daar nog een handje bij. De roep om nieuwe oplossingen wordt sterker, maar dat vraagt ook om
fundamentelere ingrepen in hoe we gewend zijn ons werk te doen. Dat piept en dat kraakt in
overheidsland.
Ondertussen ontstaan overal in wijken en buurten burgerinitiatieven en weten wijkbewoners
elkaar online te vinden. Gemeenten proberen aan te sluiten op die energie en via wijkwebsites
de samenwerking te stimuleren. De regio Holland Rijnland laat zien hoe tussen de vijftien
deelnemende gemeenten wordt samengewerkt via Pleio. Sibout Nooteboom spreekt in zijn
column zijn steun uit voor ambtenaren die online in de problemen komen en Paapst bepleit dat
schaalvergroting binnen de overheid ook via ICT kan en niet altijd tot fusies hoeft te leiden.

Dit is hoe de nieuwe overheid zich aan het vormen is. Jij kunt daar in 2013 weer een bijdrage
aan leveren. Gebruik de inspiratie en breng die ideeën in de praktijk. Samen met al die andere
ambtenaren 2.0 zijn wij de overheid.

Davied van Berlo

Op 28 november kwam het nieuwe boek uit van Davied van Berlo: Wij, de overheid.
Het boek is gratis te downloaden op http: // boek.ambtenaar20.nl.
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Wijkwebsites helpen bij communityvorming, actief burgerschap en co-creatie

De burger
wil best
meedoen
Actief burgerschap is hot in deze tijden van bezuinigingen.
Burgers zijn vaak het meest betrokken bij hun eigen leefomgeving.
Dat verklaart de aandacht vanuit gemeenten voor allerlei soorten
‘wijkwebsites’. Hoe dragen de initiatieven bij aan een andere relatie
tussen overheid en burgers? En hebben ze hulp nodig?

D

Door Mariëlle de Groot
Beeld Reyer Boxem

A4

e overheid trekt zich terug, burgers krijgen meer verantwoordelijkheid. Actief burgerschap is daarvoor de term. Maar nog lang
niet altijd wordt de potentie van burgers benut, is een conclusie van
het recente WRR-rapport ‘Vertrouwen in burgers’. Eén van de oorzaken
is de kennis- en informatieachterstand ten opzichte van beleidsmakers,
constateren de opstellers. Overheidsinformatie is vaak moeilijk vindbaar
en lastig te begrijpen. Tegelijkertijd lopen informatiestromen minder via
verticale verbanden en steeds meer horizontaal. Burgers vinden elkaar
via internet, wisselen er meningen, ideeën en feiten uit en kunnen zich
snel organiseren. Dat vraagt van beleidsmakers een andere manier om met
kennis en informatie om te gaan: meer openheid in hun eigen communicatie en daarnaast actief informatie, kennis en ideeën vergaren door crowd
sourcing.

a m b t e n a a r
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Online kennis- en informatiedeling en co-creatie draaien om digitale
ontmoetingsplekken waar burgers elkaar en professionals ontmoeten, en
een overheid die open communiceert en luistert. De wijk is daarbij een
belangrijk uitgangspunt. Op het forum van Ambtenaar 2.0 staan veel bijdragen over wijkwebsites, maar de initiatieven die onder die noemer worden
geschaard verschillen. Soms zijn het gemeentelijke websites met informatie
op wijkniveau. Er zijn websites van wijk- of dorpsraden of wijkwebsites van
bewoners zelf. Daarnaast zijn er webapplicaties voor de wijk en wijkcommunity’s op sociale platforms als Facebook en Hyves.
Gemeente-informatie op wijkniveau
De meeste gemeenten bieden op hun website informatie over plannen,
activiteiten en aanspreekpunten die is toegespitst op wijken. Gemeentelijke
websites zijn niet interactief. Sommige bieden wel een reactieformulier,
maar vragen en opmerkingen van burgers worden niet op het web getoond.
Liesbeth van de Wetering is stadsdeelcoördinator bij de gemeente Groningen
en bestuurslid van het Landelijk Platform voor Wijkgericht Werken (LPB).
“In Groningen hebben we bewust een knip gemaakt tussen de gemeentelijke
informatie en die van anderen, zoals bewonersraden”, zegt zij. “De gemeente heeft voor iedere wijk wijkpagina’s binnen de gemeentelijke website:
gemeente.groningen.nl/wijken. Zo heeft de gemeentelijke informatie een
duidelijke afzender.”
Als bestuurslid van LPB ziet ze veel gemeenten worstelen met de actualiteit en volledigheid van wijkinformatie op internet. “Het is een hell-ofa-job om informatie actueel en volledig op internet te krijgen. Naast het
wijkmanagement zijn communicatie, beleidsmedewerkers en projectmanagers actief in de wijk. Informatie aanleveren op wijkniveau zit nog niet
altijd tussen de oren.”
Basis voor co-creatie
Van de Wetering vindt dat gemeenten meer actief informatie kunnen
ontsluiten. Communicatie van gemeenten vindt nog te veel plaats aan het
einde van het proces, ziet ze. “Een voorbeeld. De Raad had een voorstel
aangenomen over betaald parkeren. Ik heb op een gegeven moment getwitterd: ‘Het project gaat van start over vier maanden in die wijken.’ Daar was
de communicatieafdeling niet blij mee, want het communicatieplan was niet
af.” Van de Wetering pleit voor een cultuuromslag. “We moeten opener en
transparanter communiceren: dus ook tussenproducten en achtergrondinformatie delen en niet pas naar buiten treden als alles afgetimmerd is.” En dat
kan: “Ik schat dat ik 98 procent van mijn werk openbaar kan maken, daar
is niets geheims aan. Zo geef je burgers dezelfde informatie, je neemt mensen serieus en geeft ze de mogelijkheid echt mee te denken. Die ontwikkeling is nog pril.” Een volgende stap is het inrichten van gemeenschappelijke
werkomgevingen in de wijk, waar professionals en burgers kunnen samenwerken, ziet Van de Wetering. “Haarlem is daarmee bezig.” (Daarover meer
in iBestuur magazine 4 van oktober 2012, ‘Participatie als Haarlemmerolie’.)
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Liesbeth van de Wetering, stadsdeelcoordinator bij de gemeente Groningen en
bestuurslid van het Landelijk Platform voor
Wijkgericht Werken (LPB): “Ik schat dat
ik 98 procent van mijn werk openbaar kan
maken, daar is niets geheims aan.”
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Mensen die
interactie
willen, zitten al op
Facebook of
Hyves

VerbeterdeBuurt is een particulier initiatief dat de drempel tot het
melden van ideeën en problemen wil verlagen en samen met bewoners
buurten wil verbeteren. Zo’n 75 procent van de gemeenten is inmiddels
aangesloten op dit platform. Bewoners kunnen onderhoudsproblemen in de
openbare ruimte melden via internet of via de smartphone-app. Daarnaast
hebben de meeste gemeenten een eigen digitaal loket voor deze meldingen. Kristin van der Veen van VerbeterdeBuurt vertelt: “Inmiddels zijn
22.000 meldingen doorgestuurd naar gemeenten, daarvan hebben 1600 de
status afgemeld.” In de praktijk zijn dat er meer, verwacht Van der Veen:
”Gemeenten kunnen ook via eigen systemen of mail terugkoppeling aan
de melder verzorgen.” Naast problemen kunnen er ook ideeën gemeld
worden. “We zien daarin een behoorlijke toename. Ideeën sturen we door
naar de gemeente als minimaal tien mensen het idee online steunen.” De
mate waarin ideeën worden opgepikt, verschilt per gemeente. “Sommige
gemeenten zien het als een manier om prioriteiten aan te brengen, andere
hebben er meer moeite mee.”
Platform bieden
Een relatief nieuw medium in de wijk zijn burenhulpsites. De gemeente
Haarlem bijvoorbeeld biedt met BUUV.nu een platform waarmee bewoners
hulp kunnen vragen (of bieden) en hun eigen sociale netwerk in de buurt
kunnen uitbreiden. Op de website staan onder meer oproepen van oudere
bewoners voor hulp bij het onderhoud van hun tuin en van mensen met
een geestelijke beperking die een maatje zoeken. Soortgelijke initiatieven zijn Tijdvoorelkaar in Utrecht en Goedeburengezocht in Almere. Deze
initiatieven laten een andere manier van organiseren zien. In plaats van
hulp te bieden biedt de gemeente een platform waarmee burgers dat zelf
kunnen organiseren.
Websites wijkraden
Wijk-, bewoners- of dorpsraden zijn ingesteld door de gemeente. Ze
adviseren het college van B&W over de ontwikkeling van de wijk. Verschillende bijdragen over wijkwebsites op Ambtenaar 2.0 gaan over websites
van wijkraden. Veel gemeenten hebben de technische en redactionele realisatie daarvan ondersteund. De opzet verschilt: van het plaatsen van de
vergaderstukken tot communicatie in meer toegankelijke nieuwsberichten.
Er is een aantal interactieve wijkradenwebsites, zo biedt hetven-veghel.nl
besloten discussiefora voor bewoners in de wijk.
Ook Groningen heeft de bewonersraden intensief ondersteund. Met wisselend succes, ziet Van de Wetering. “Sommige zijn heel succesvol, andere
leiden een meer kwijnend bestaan. Dat hangt samen met de positie van
zo’n raad in de wijk en de communicatievaardigheden van de leden. Sommigen hebben het digitaal communiceren goed onder de knie, anderen
minder.” Wat bijdraagt aan het succes is ook te berichten over initiatieven uit de wijk zelf, ziet ze. “Dus niet alleen berichten over wat er speelt
rond betaald parkeren, maar ook over evenementen en initiatieven in de
buurt.”
Veel wijken kennen websites van bewoners zelf. Sommige websites
(bijvoorbeeld BuurtBuzz.nl) bieden de mogelijkheid voor bewoners om
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met elkaar te communiceren, een virtueel sociaal netwerk exclusief voor
de wijk. Andere zijn gericht op het verspreiden van wijknieuwtjes. Wendy
Kremer is oprichter en webbeheerder van de wijkwebsite van de Utrechtse
wijk Lombok: Lombox.nl. Twaalf jaar geleden begonnen zij en haar partner
nieuwtjes over de wijk te verzamelen en te delen. “Later wilden we dat
ook met filmpjes doen. Omdat dat niet kon via de telefonische internetverbinding, zijn we een burgerinitiatief voor glasvezel gestart.” Inmiddels
kent Lombox drie poten: de website, het glasvezelbedrijf en zonne-energie. Het motief veranderde: “We willen als sociale ondernemers de sociale en economische kwaliteit van de wijk versterken.” Als webbeheerder
plaatst Kremer nieuws. “Dat is erg breed: van een dansgroepje dat optreedt
tot een bericht van de wijkraad over woningsplitsing. De stukjes worden
aangeleverd door bewoners, bedrijven en professionals.” Interactiemogelijkheden op de website ziet zij niet zitten. “Mensen die dat willen, zitten
al op Facebook of Hyves. Onze website is een kladblok van nieuwtjes: je
deelt informatie met je buren. Verder moeten mensen het zelf oppakken.
Mensen die kiezen om in deze wijk te wonen, steken zelf graag de handen
uit de mouwen.”
Steun van professionals
Eigen wijkmedia zijn belangrijk voor de sociale samenhang, maar ze
komen niet in alle wijken van de grond. Marise Bout is als sociaal ondernemer gericht op (virtuele) ‘community building’: “Cruciaal voor bewonerssites is het ‘eigenaarschap’ van bewoners en de aanwezigheid van ambassadeurs in de wijk.” De gemeente kan daarin wel een rol spelen, vindt zij.
“Je hebt soms professionals nodig om initiatieven een duwtje te geven.
Niet door het als gemeente over te nemen, maar door bewoners de kans te
geven het zelf te doen en ondersteuning te geven wanneer dat nodig is.”
Kremer ziet dat gemeenten het vaak te groot maken. “Bewoners krijgen
dan les om reportages te maken en artikelen te schrijven. Daar gaat alle
energie in zitten. Maar juist het beheer van een site vraagt veel. Geef
vooral anderen de mogelijkheid artikeltjes aan te leveren. En wees praktisch. De gemeente heeft bijvoorbeeld veel informatie over instanties in de
wijk. Bewerk dat dan tot een toegankelijk tekstje en lever foto’s aan.”

Het is een
hell-of-a-job
om informatie actueel
en volledig
op internet
te krijgen

Fish where the fish are
Op sociale netwerken als Hyves en Facebook zijn verschillende wijkcommunity’s te vinden. Van de Wetering merkt dat die sites belangrijker worden in haar werk. “Een voorbeeld: in één van mijn buurten was
het lastig mensen te betrekken. Eén van de actieve bewoners had een
post over onze wijkschouw op de wijkgroep op Facebook geplaatst. Daar
kwamen veel reacties op, waardoor ik kon participeren in de discussie. De
discussie barstte dus niet los via de platformen die wij als gemeente aanbieden op de tijd die wij gepland hadden, maar ’s avonds om tien uur op
Facebook. We zullen dus flexibel moeten zijn: ‘Fish where the fish are.’”
Communiceren via de gemeentelijke website, rss-feeds bieden aan
andere sites, bewonersraden faciliteren, bijeenkomsten in zaaltjes organiseren én communiceren via mail, Twitter en Facebook. “Je bereikt steeds
een andere groep. Het is niet of-of, maar én-én.”

Nummer 5 - januari 2013

A7

Conversations for a Smarter Planet: 21 in a Series

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

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

IBM, het IBM logo, ibm.com, Smarter Planet en het planeeticoon zijn internationaal geregistreerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. Andere product- of servicenamen kunnen handels- of servicemerken van
IBM of anderen zijn. Een actuele lijst van IBM handelsmerken is op internet beschikbaar op dit adres: “Copyright and trademark information” op www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. © International Business Machines Corporation 2012.
Alle rechten voorbehouden.
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Foutenmakers moet je
liefdevol opvangen
S

Sibout Nooteboom
Ministerie van BZK,
Het Nieuwe Werken
bij het Rijk.
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inds het programma Vernieuwing Rijksdienst, ten tijde van
Balkenende IV, besteedt de rijksdienst
aandacht aan Het Nieuwe Werken. Een
grote stap is gezet, maar toepassing van
het principe ‘transparant, tenzij’ maakt
databeveiligers onrustig. De Rijksdienst
heeft meer dan 100.000 medewerkers en
dan is het lastig om centraal te sturen op
de manier van werken. Het grote aantal
activiteiten zoals interactieve sessies,
managementbijeenkomsten, open dagen
van rijksorganisaties in de Week van Het
Nieuwe Werken onlangs laat echter zien
dat het overal in het Rijk ‘bruist’.
Centraal in het Rijk geven de directeuren bedrijfsvoering van alle ministeries, verenigd in de Interdepartementale
Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR), de
richting aan hoe de bedrijfsvoering zich
zou moeten ontwikkelen om HNW goed
te kunnen faciliteren. De interessantste
wending is in mijn ogen dat de bedrijfsvoering minder krampachtig wil omgaan
met beveiliging van digitale gegevens.
Samenwerkingsprocessen over grenzen
heen, ook buiten het Rijk, kunnen dan
soepeler verlopen.
Voorwaarde is wel dat medewerkers
die met gegevens omgaan, zelf de risico’s
kunnen inschatten en technisch kunnen beheersen en daar ook de middelen
voor krijgen. Daar zet de ICBR dan ook
op in. Het is een flinke verandering van
organisatiecultuur, maar daarmee zal
de productiviteit en samenhang van de
werkprocessen sterk kunnen toenemen.
Ook de ‘lekrisico’s’ zullen de facto afnemen omdat meer nadruk komt te liggen

op eigen verantwoordelijkheid.
De gedachtegang daarachter is dat
door het huidige blinde vertrouwen op
centrale technische borging van gegevens
juist veel gebeurt buiten dat beschermde
virtuele domein om. Veel ambtenaren
gebruiken Gmail, Dropbox en Google Docs
ook voor hun werk, maar doen dat nu op
een onhandige manier en ongereguleerd,
met alle risico’s van dien. Voor de beveiligers binnen het Rijk is die de menselijke
factor best wennen, maar ze moeten er
wel rekening mee houden.
De grootste vraag is echter of het
primaire proces, bestaande uit de 100.000
rijksambtenaren die beleid maken en
uitvoeren, het zelf aandurft. Wil het primaire proces liever krampachtig de schijn
van veiligheid ophouden of – zoals de
bedrijfsvoering wil – omschakelen naar
beheerste risico’s en grotere productiviteit? Bij mensenwerk zal er onvermijdelijk
regelmatig iets misgaan: iemand die in de
trein zijn bluetooth vergeet uit te zetten,
iemands privémail met werkgegevens die
wordt gehackt. Maar dat is juist goed,
mits de individuele ‘foutenmaker’ liefdevol wordt opgevangen.
Immers, waar gehakt wordt, moeten spaanders mogen vallen. De media
en beroepsklagers zullen er een stok in
zien om de overheid mee te slaan, maar
het is een gecalculeerd risico: van het
incident wordt geleerd. Voorwaarde is dat
het aantal spaanders zo klein mogelijk is.
Als het primaire proces alle spaanders wil
vermijden, wordt er namelijk helemaal
niet meer gehakt. Dat kan niet de bedoeling zijn.
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Iedereen zijn eigen
Rijksmuseum
Fotografie Ivar van Bekkum
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Tussen de wintercollectie en de bijouterie van de Bijenkorf
in Eindhoven stuitte het winkelend publiek afgelopen
november op de Rijksstudio, een tijdelijke ‘winkel’ waarmee
het Rijksmuseum zijn gedigitaliseerde collectie van ruim
125.000 schilderijen en tekeningen onder de aandacht brengt.
Alle gedigitaliseerde werken die in www.rijksmuseum.nl/
rijksstudio te vinden zijn mogen door particulieren worden
gebruikt om posters, muismatten, schilderijen, gordijnen of
behang mee te maken. Maar ook apps vervaardigen op basis
van de digitale collectie is door het museum mogelijk gemaakt
door het vrijgeven van metadata.
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Het Rijksmuseum begon tien jaar geleden met het scannen
van zijn collectie. Ruim 250.000 werken zijn inmiddels gedigitaliseerd, waarvan de helft – schilderijen van zeventig jaar
en ouder die auteursrechtenvrij zijn – online beschikbaar is.
Voor de ontwikkeling ontving het Rijksmuseum
anderhalf miljoen euro van de BankGiroloterij. Het is niet de
verwachting dat het museum de kosten van de Rijksstudio
gaat terugverdienen. Het vergroten van de bekendheid
van het cultureel erfgoed is het voornaamste doel. Het
Rijksmuseum is het eerste museum ter wereld dat op deze
grote schaal zijn collectie vrijgeeft.
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‘2.0’ innoveert de
overheidsorganisatie
De overheid kan wel
degelijk aansluiten
bij de dynamiek in
de samenleving en
innovatiekansen
verzilveren. Dat bewijzen
de kandidaten voor
de verkiezing van de
Overheidsorganisatie
2.0 van het Jaar, die
is gewonnen door
Rijkswaterstaat.

Door Marc de Rooij
Beeld Stockfresh/Blinkerd
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D

e verkiezing van de Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar is geororganiseerd om overheidsorganisaties te stimuleren met ‘2.0’ aan de
slag te gaan en degene die dat al doen in het zonnetje te zetten. En zoals
oals
medeorganisator Tom Verhoeve tijdens de uitreiking nog eens onderstreepte,
eepte,
is er daarbij van gebakken lucht geen sprake meer. Symbolisch prikte hij
voorafgaand aan de finale een ballon met gebakken lucht door.
De verkiezing van Rijkswaterstaat
De verkiezing heeft laten zien dat de veranderkracht van 2.0 leeft bij
ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeenten. Ruim twintig organisaisaties hebben zich ingeschreven, waarvan er negen wisten te overtuigen met
enthousiasme, goede voorbeelden en concrete resultaten. De verhalen van
deze negen organisaties zijn terug te lezen op verkiezing.ambtenaar20.nl.
.nl.
Ruim 900 mensen hebben hun stem uitgebracht. Daaruit volgden drie finalisfinalisten: het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijkswaterstaat en de OVERgemeenten. Een jury, bestaande uit Menno Lanting (leiderschapstrateeg),
Davied van Berlo (oprichter Ambtenaar 2.0) en Sebastiaan van ’t Erve (wethouder 2.0 in Amersfoort) hebben uiteindelijk Rijkswaterstaat gekozen tot
winnaar. De vraag van juryvoorzitter Davied van Berlo of de vele praktische
initiatieven van Rijkswaterstaat nu ook leiden tot een cultuurverandering
konden Arnold Koning en André Schoorlemmer van Rijkswaterstaat bevestigend beantwoorden. “De cultuur buiten RWS verandert en dan verander je als
open organisatie onvermijdelijk mee. Maar de ondersteuning vanuit de top
van de organisatie versnelt de verandering zeker!” De winnaar kreeg als symbolische prijs het eerste exemplaar uitgereikt van het boek Wij, de Overheid
van Davied van Berlo.
De kracht van 2.0
Een van de rode draden die de titelkandidaten laten zien is dat 2.0 meer
is dan het gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en Yammer. Je
kunt die media aan de website en het intranet van de organisatie koppelen
als je de interne communicatie wilt versterken, burgers beter wilt betrekken bij het beleid en digitale dienstverlening wilt verbeteren. Maar deze
basis bezitten de negen titelkandidaten allemaal. Het verschijnsel 2.0 is
fundamenteler. De verhalen van de titelkandidaten maken, ieder met eigen
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Voo geen van de titelkandidaten geldt dat
Voor
ze net zijn begonnen met ‘2.0’; ze plukken
de vruchten van jaren van investeren. Niet
primair in geld, maar in visie, lef, ruimte en
pri
mensen. Daarbij geven de organisaties die
me
vooroplopen
in Nederland de volgende tips:
voo
Maak de politieke en ambtelijke top
sponsor. Zij voelen vaak juist de onzekerspo
heid en de risico’s. Neem ze mee en laat
hei
ze ervaring opbouwen. Zij zijn het gezicht
naar medewerkers en burgers. Kleine tusnaa
senstappen met concrete resultaten helpen
sen
hierbij.
hie
Heb lef. Innovatie is onzeker. Probeer
deze onzekerheid niet met extra regels
dez
en randvoorwaarden te verminderen. Geef
medewerkers en burgers ruimte. De ervaring
me
is d
dat dit zelden tot ongelukken leidt en
innovatoren met weinig budget veel resulinn
taat kunnen behalen.
taa

accenten, zichtbaar hoe. Zo laten de OVER-gemeenten Molenwaard en Den
Haag zien op welke wijze de eigen organisatiestructuur kan veranderen. Van
verticale naar horizontale verbindingen via shared-serviceconcepten tot een
gemeente zonder stadhuis. Organisatieconcepten vanwaaruit het efficiënter
werken mogelijk is, dichter bij de burger/klant.
Rotterdam, AgentschapNL, Rijkswaterstaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken laten zien dat het mogelijk is de interne werkwijze dermate transparant te maken dat burgers en professionals begrijpen wat wordt
beoogd, dat ze begrip krijgen voor de problematiek, dat het draagvlak voor
beleid en uitvoering toeneemt en dat cocreatie van beleid daadwerkelijk
mogelijk is.
Dat 2.0 ook kan leiden tot verrassende innovaties op terreinen waar
je het niet verwacht laten Breda en Eindhoven zien. In Breda laten medewerkers elkaar en de organisatie groeien. Iedereen bezit kwaliteiten, maar
het gaat erom of je erin slaagt iedereen ook mee te laten doen. Opleiden,
coachen en motiveren kunnen medewerkers ook zelf. Vanuit dezelfde principes kan de relatie met de inwoners worden opgebouwd. Eindhoven maakt
een mooie verbinding tussen cultuur & design en 2.0. Innovatieve oplossingen worden met inwoners en MKB gevonden voor concrete problemen in de
stadsontwikkeling.
Lessen en tips
Zeer waardevol zijn de ervaringen van de titelkandidaten als het gaat om
geleerde lessen over hoe je omgaat met een tegenstribbelende organisatie
(onbekend maakt onbemind), technische drempels, risico’s en onzekerheid.
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Maak de top
tot sponsor,
heb lef en
een lange
adem
Heb een lange adem. Medewerkers en
burgers moeten geboeid en verbonden
worden. Cocreatie vraagt voldoende volgers
(letterlijk) en het vertrouwen bij die volgers
dat er geluisterd wordt en er ruimte is voor
innovatieve oplossingen. Bepaal als organisatie je eigen koers en houd deze voor
langere tijd vast.

Marc de Rooij is lid van Ambtenaar 2.0
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De blik moet
naar buiten
De overheid bezuinigt op publieke organisaties, terwijl
de roep om een goed presterende overheid alleen maar
toeneemt. In plaats van de blik naar binnen te keren om
te bezuinigen en de organisatie te verkleinen, moeten
we vooral kijken hoe de overheid veel creatiever kan
presteren, vindt Roelof van Netten.

“N

Door Floor van Deursen
Beeld Hielco Kuipers
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atuurlijk is er nog veel winst te boeken als het gaat om dienstverlening door te investeren in de e-overheid. Voor het realiseren van complexe maatschappelijke opgaven is echter ook een offensieve
visie op een presterende i-overheid nodig, een overheid gekenmerkt door
informatiestromen en -netwerken.” Roelof van Netten, secretaris/directeur
van de regio Holland Rijnland, een samenwerkingsverband van en voor
vijftien gemeenten in het hart van de Randstad, heeft een uitgesproken
visie op de manier waarop overheden kunnen samenwerken. Gebruikmaken
van sociale netwerken zoals Pleio is daarbij cruciaal. “Hoe kunnen we veel
slimmer gebruikmaken van informatie die al binnen het domein van de
overheid aanwezig is? Maar ook: hoe benutten we de enorme creativiteit
die binnen overheidsorganisaties aanwezig is optimaal?”
Vernieuwende ideeën komen tot stand als je ze met elkaar uitwisselt,
vindt Van Netten. “Een idee borrelt op in je hoofd maar vaak is interactie
met anderen nodig om het idee verder te brengen. Je praat er met elkaar
over en laat je inspireren door de kennis, ervaring en visie van anderen. Zo
kan het antwoord op jouw vraag ook de sleutel zijn voor de oplossing van
iemand anders’ vraag.”
Die anderen, dat kunnen collega’s zijn maar ook mensen die je niet
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Roelof van Netten, secretaris/directeur van de regio Holland Rijnland vindt
dat we moeten kijken hoe de overheid creatiever kan presteren.

kent en die vergelijkbare ideeën, interesses, ervaringen en kennis met je
delen. “Die mensen ontmoet je niet zomaar op straat of op je werk. Je
hebt een plek nodig waar je elkaar treft, inspireert en ideeën met elkaar
deelt. Tijdens de verlichting in de 17de en 18de eeuw waren de koffiehuizen de inspiratieplek waar ideeën tot leven kwamen omdat ze met
elkaar gedeeld werden. Die koffiehuizen waren daarom de generators van
innovatie en creativiteit. Tegenwoordig zijn dat de socialenetwerksites op
internet.”
Ambtenaren zijn net mensen
Van Netten vindt het maar raar dat we op kantoor gedwongen worden
te werken in een strak keurslijf van werkoverleggen en projectgroepvergaderingen, terwijl we privé gewend zijn op een heel andere manier te
communiceren. “Jonge ambtenaren hebben op de universiteit of op hun
hbo-opleiding geleerd in groepsverband te co-creëren en te werken met
een platform als Google Docs. Vervolgens transformeren we jong talent binnen de kortste keren door van ze te verwachten dat ze gaan werken zoals
wij dat al decennia doen. Creëren door solo te schrijven en het product te
mailen aan betrokken collega’s en je afdelingshoofd. Zij reageren vervolgens klassiek door aan te geven wat niet klopt en wat ontbreekt.” Als de
overheid creatief wil zijn, zijn aanpassingen aan de verwachtingen van
jonge generaties nodig, stelt hij.
Ook aan goede voorzieningen ontbreekt het. Doken tot voor kort USBsticks op met vertrouwelijke overheidsinformatie op plaatsen waar die niet
hoort, nu is het wachten op een incident waarbij vertrouwelijke Nederlandse overheidsinformatie uitlekt doordat een ambtenaar gebruikmaakt
van een Amerikaanse cloudvoorziening.
“Het is toch bizar dat we in Europa nog geen equivalent van bijvoor-
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beeld Sugarsync of Dropbox kennen?
Waarom investeren we als overheid miljoenen in ICT-programma’s, maar nauwelijks
in een veilige overheidscloud voor onze
mensen?
Hetzelfde geldt voor Facebook: een
sociaal platform dat voorziet in een
enorme behoefte en aansluit bij hoe mensen via internet met elkaar willen communiceren. Het zou toch mooi zijn als we
zo’n intuïtief platform, nog veel meer dan
nu, ook gaan gebruiken voor het uitwisselen van onze ideeën, voor innovatie
en voor inspiratie in ons werk? Alleen
denk ik niet dat Facebook geschikt is om
virtuele samenwerking van gemeenten
of departementen te accommoderen. Een
platform als Pleio is daar bijvoorbeeld veel
geschikter voor. Ik pleit er dan ook voor
dat gemeenten, departementen en andere
overheden samen investeren in het verder
uitbouwen van een virtueel overheidsplein
waar de uitwisseling van ideeën in een
stroomversnelling kan komen.”
Maximaal benutten
De volle potentie van ambtenaren en
de samenleving moet worden benut om
de overheid creatiever te laten presteren, is Van Nettens overtuiging. “Dus niet
alleen het beste uit onze medewerkers
halen, maar ook optimaal profiteren van
de ideeën uit de samenleving. Klassieke
lijnorganisaties lenen zich daar niet voor.
De ambtenaar van morgen moet met gezag
opereren in virtuele netwerken, maar
ook in zelfsturende teams die over de
eigen organisatiegrenzen heen werken.
Zo kunnen ze met andere ambtenaren,
maatschappelijke organisaties, burgers en
ondernemers werken aan de opgaven waar
we voor staan. We zullen ons werk dan
ook zo moeten inrichten dat mensen hun
creativiteit kwijt kunnen en niet geremd
worden om vernieuwend te denken en te
handelen. Alleen zo krijgen we een creatieve overheid met een groter en sneller
aanpassingsvermogen.”
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Met Pleio kan
het kabinet
bruggen slaan!
Gemeenten samenvoegen is eigenlijk helemaal niet nodig.
Met ICT-oplossingen als Pleio bereik je dezelfde doelen.

Door Mathieu Paapst
Beeld Han de Grooth
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In het regeer- en gedoogakkoord van Rutte I stond welgeteld één
regel over ICT, één regel over internet en geen enkele keer het woord privacy. Hoe anders hangt de vlag er twee jaar later bij. Op 29 oktober 2012
presenteerden Mark Rutte en Diederik Samson het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’, versie 1.0. In dat akkoord komt het woord internet weliswaar
niet meer voor, maar het bevat wel heel veel voornemens die betrekking
hebben op de toepassing van ICT door ambtenaren. Alvorens een van die
plannen te bespreken, moet ik eerst constateren dat er in andere delen
van het akkoord juist nog niet is gedacht aan ICT-oplossingen, terwijl dat
wel voor de hand zou liggen. Denk aan de samenvoeging van gemeenten
tot regio’s met minimaal 100.000 inwoners en de samenvoeging van provincies en waterschappen tot vijf landsdelen met een zogeheten gesloten
huishouding.
Die schaalvergroting is nodig om meer te kunnen doen met minder
geld. Er komen namelijk minder ambtenaren, waardoor vooral in kleinere overheidsorganisaties op bepaalde beleidsterreinen een aanzienlijk
en onaanvaardbaar kennisgebrek zal ontstaan. Kleine gemeenten zullen immers niet alle expertise meer in huis kunnen hebben, waardoor
een samenvoeging noodzakelijk wordt. Zo verdedigde althans de kersverse minister van Binnenlandse Zaken Plasterk in november 2012 de
beoogde schaalvergroting. Daarnaast krijgen die nieuwe megagemeenten
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de opdracht om de mogelijkheden te benutten om bewoners van wijken,
buurten en dorpen te betrekken bij zaken die hen raken. Het lijkt bijna
een contradictio in terminis (potjeslatijn van juristen om een ogenschijnlijke tegenstelling mee aan te duiden): een enorm grote en daardoor vaak
logge ambtelijke en bestuurlijke organisatie die daarentegen wel dicht bij
de burger staat.
Kennis delen
Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om het streven van het kabinet te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het door Ambtenaar 2.0 geïnitieerde Plein Overheid, ook wel bekend als Pleio. Pleio is een platform waar
overheidsinstanties online kunnen samenwerken. De software achter Pleio
is open source, het maakt gebruik van open standaarden en het gebruik is
gratis. Organisaties mogen zelf voortbouwen op het platform en kunnen
daarmee de functionaliteit van Pleio vergroten. Door dit weer als open
source beschikbaar te stellen aan anderen is er sprake van een zeer goede
besteding van gemeenschapsgeld.
Binnen een Pleio-groep is het mogelijk om kennis te delen, gezamenlijk beleid te maken of online te vergaderen. Dat kan binnen de overheid,
maar het is ook mogelijk om burgers toe te laten tot een groep. Bij deze
vorm van eParticipatie kunnen burgers zelf ideeën aandragen, debatteren
en meeschrijven aan bijvoorbeeld een conceptbeleidsplan. De ambtenaren vervullen daarbij vaak een rol als moderator. In bestuursrechtelijke
zin moet daarbij opgemerkt worden dat op het online handelen van deze
ambtenaren de Algemene wet bestuursrecht en de geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur in de meeste gevallen gewoon
van toepassing zijn.
Een en ander zal zeker het geval zijn indien naast de naam van de
ambtenaar ook de aanduiding van de functie wordt weergegeven. Binnen
een dergelijke omgeving vertegenwoordigen de ambtenaren het bestuursorgaan waarvoor ze werkzaam zijn. Handelingen van de ambtenaar zijn
dan te beschouwen als handelingen van het bestuursorgaan. Indien een
ambtenaar een toezegging zou doen tegenover een burger, en deze burger
mocht erop vertrouwen dat de gewekte verwachting zou worden nagekomen, dan eist het zogeheten vertrouwensbeginsel dat de gerechtvaardigde
verwachting, indien enigszins mogelijk, moet worden gehonoreerd.
Online ambtenaren
Overheidsorganisaties zullen aan de online aanwezigheid van ambtenaren veel meer aandacht moeten gaan schenken, niet alleen in het kader
van mandaatregelingen, maar ook door communicatietrainingen aan te
bieden. De komende jaren zullen ambtenaren namelijk nog veel meer dan
nu al het geval is, online gaan communiceren met burgers en bedrijven.
Die kunnen volgens het kabinet uiterlijk in 2017 alle zaken die ze met
de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal
afhandelen. In het bestuursrecht zal bovendien het digitaal procederen tot
de mogelijkheden gaan behoren. Nu is hier natuurlijk sprake van nevenschikking: ook de traditionele manier van contact met de overheid blijft
vooralsnog mogelijk.
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Desalniettemin kan het straks dus
voorkomen dat een burger geen enkel
fysiek contact meer heeft met een ambtenaar van een plaatselijke organisatie.
De burger kan straks online meepraten
bij de voorbereiding van een beleidsstuk,
en kan via DigiD een vergunning aanvragen, waarna bij afwijzing van die vergunning een traject van bezwaar en beroep
bij de rechter ook volledig op afstand kan
plaatsvinden. De inhoudelijke behandeling van dit soort vergunningsaanvragen
en van bezwaar- en beroepschriften hoeft
door dat digitale karakter natuurlijk niet
meer te gebeuren door een ambtenaar
die werkzaam is op de fysieke locatie van
een gemeente. Dat kun je dan ook anders
organiseren. Door beter gebruik te maken
van de aanwezige kennis bij ambtenaren,
bijvoorbeeld door de inzet van Pleio, is die
samenvoeging van gemeenten eigenlijk
helemaal niet meer nodig. Helaas is over
de toepassing van Pleio niets opgenomen
in het akkoord, een gemiste kans.

Mr. Mathieu Paapst is ICT-jurist en iBestuurskundige, en werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen.
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