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Wat?
iBestuur Congres 2019:
In the Dutch Mountains
Waar?
Nationaal Sportcentrum
Papendal, Arnhem
Wanneer?
3 juli
van 11.00 uur tot 20.00 uur
Wie?
maximaal 750 bestuurders en
beslissers uit de overheid en
ICT-sector
In the Dutch Mountains
Het thema van het congres is bergbeklimmen.
Op naar de Nederlandse digitale top.

Dresscode: vrijetijdskleding!
Niet alleen boeiende sprekers, break-out’s en
workshops maar ook ontspanning! Zoals clinics
klimmen en boogschieten.

Publiek - privaat
Dé gelegenheid waar bestuurders en beslissers –
overheid en bedrijfsleven – elkaar ontmoeten, bijpraten
en kennis op doen. Wat doet ertoe? Wat speelt er?
Hoe moet ik daar mee aan de slag in mijn organisatie?

ibestuurcongres.nl
Founding partners

Meer dan 50 break out-sessies, van
één-op-één tot een gymzaal vol.
Met lunch én diner!
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Kort voor het sluiten van dit nummer wierp Mark Zuckerberg in The
Washington Post overheden wereldwijd de handschoen toe: de verantwoordelijkheid voor
zelfregulering als het gaat om zaken als privacy, gegevensbescherming en bijvoorbeeld
nepnieuws is te groot om aan big tech zelf over te laten. Mister Facebook wil ‘een actievere
rol voor overheden en wetgevers’! Dat laten we ons geen twee keer zeggen, toch? Niet
toevallig staat de publieke disruptie centraal in dit nummer van iBestuur magazine.
Meeliften op de explosieve expansie van Facebook, WhatsApp en Twitter was een prettig
eenvoudig alternatief voor de grotendeels falende eigen digitale communicatie-ambities van
de overheid. Net zoals het koketteren met hippe platformen als Uber en Airbnb een fijne free
ride leek naar de deel-economie. Een innovatieve overheid zijn was nog nooit zo makkelijk.

Helaas, het bleek je reinste Faust. Knuffel-tech werd
datavampier! En maatschappelijke ontwrichting is ons deel. De overheid krijgt daar
nauwelijks grip op. De staatssecretaris die vier jaar terug de vakbekwaamheidseis uit
de Taxiwet schrapte, krijgt nu als wethouder te maken met vier dodelijke ongelukken
veroorzaakt door Uber-chauffeurs. Amsterdam wordt voor bewoners onleefbaar en

Het iBestuur Congres 2019 is een
initiatief van:

• Vereniging van Nederlandse

Gemeenten
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat
• Ministerie van Justitie en
Veiligheid
In samenwerking met ECP,
Nederland ICT en iBestuur

onbetaalbaar, met dank aan Airbnb, dat zich aan overleg, regels en boetes weinig gelegen
laat.
Als het gaat om digitale communicatie moet het kwartje nog vallen. De Belastingdienst
bijvoorbeeld is niet meer via e-mail te bereiken: ‘Er zitten risico’s aan e-mailen’. De fiscale
webcare-teams vissen uw vragen tegenwoordig uit de publieke berichtenstroom van Twitter
en Facebook. Andere uitvoerders, departementen en gemeenten doen niet anders. Alsof
daar geen risico’s aan zijn verbonden. Bovendien verleent de overheid zo Facebook, Twitter
en WhatsApp ten onrechte het aureool van nutsvoorziening.

De Raad van State oordeelde onlangs dat WhatsApp-berichten
onder de Wet openbaarheid van bestuur vallen en dus moeten worden opgeslagen. Want
hoewel iedereen de mond vol heeft van datagedreven werken, blijkt dat de communicatie

Publieke partners
Belastingdienst, ICTU, Logius, RDW,
Rijkswaterstaat, provincies Noord-Brabant en
Zuid-Holland, Wigo4it
Private partners
Dataiku, CGI, Equinix, IBM, Microsoft, Oracle,
Pegasystems

via sociale media nauwelijks wordt bewaard. Althans, niet door de overheid. Wel door de
datavampiers natuurlijk! Die leven daarvan.
Ik zou zeggen: oppakken die handschoen!
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Technologie heeft ons veel moois gebracht, zegt
Europarlementariër Sophie in ‘t Veld (D66). Maar het wordt tijd
dat de EU–lidstaten bewuster leren omgaan met het verzamelen
en delen van persoonsgegevens en de waarde ervan leren
kennen. Anders is Europa straks slechts een continent van
500 miljoen melkkoeien die geld verdienen voor niet-Europese
bedrijven. Zonder daar iets voor terug te krijgen.
Wat zijn uw grootste zorgen op het gebied van privacy?
“Politie, justitie en opsporingsdiensten mogen in dit land over een grote
hoeveelheid burgergegevens beschikken. Aan het verzamelen en koppelen
van die gegevens zitten nog wel voorwaarden, maar steeds minder. Burgers
geven hun privacy weg. Het argument ‘ik heb toch niets te verbergen’ is
onzin. Zolang er geen reden is om jou van iets te verdenken moet de overheid
je gewoon met rust laten. Europa heeft een enorme neiging om alle gege-

Sophie in ’t Veld over de macht van de overheid

‘Eerst burgers
beschermen,

Door Karina Meerman
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

6

dan data’

vensbestanden aan elkaar te koppelen. Daarbij zetten we werkelijk de sluizen
open voor de Amerikanen. En Amerika is een hartstikke mooi land, maar
wel een land met de doodstraf en een zwaar gepolitiseerd rechtssysteem.
Als Amerika nu het lidmaatschap van de EU zou aanvragen, voldoet het niet
aan de normen. Ondertussen onderschatten mensen hoe China een politieke
speler aan het worden is. In China hebben ze niet eens woorden voor privacy,
bij wijze van spreken. Daar zijn we heel naïef in. We zijn in Europa alleen
maar bezig elkaar onderling te wantrouwen en te kibbelen in plaats van onze
gezamenlijke belangen te behartigen in de wereld. We zijn totaal uit het oog
verloren dat Europa nog maar heel klein is in de wereld. Sinds de Europese
eenwording in de jaren vijftig is ons aandeel in de wereldbevolking gekrompen van 15 procent naar 7 procent. We zijn nog steeds een grote economie,
maar dat is geen vaststaand feit. We krimpen en vergrijzen.”
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 at vindt u van het argument dat we veiliger zijn wanneer
W
overheden meer over ons weten?
“Zijn er risico’s in deze wereld? Ja. Zijn er hele boze mensen die hele boze dingen doen? Ja, absoluut. Moeten we ons
daartegen wapenen? Ja. Maar al met al leven we in het veiligste
tijdperk ooit en doen we ongeveer hetzelfde als in de middeleeuwen: we bouwen een enorm dikke muur om ons heen
en denken dat die het kwaad buiten houdt. De reden waarom
gegevens worden verzameld schuift geleidelijk op. Need to
know gaat richting nice to know. ‘Oh, die gegevens zijn ook
best handig voor andere doeleinden!’ Mensen gaan hiertegen

moeten worden. We betalen met onze persoonsgegevens. Als
we met geld zouden betalen waren we veel beter in staat af te
wegen hoeveel het ons waard is. Nu hebben we geen idee.”

 at is het aandeel van Europese technologie in de
W
wereld?
“Volgens een KPMG-rapport is slechts 12 procent van alle
grote digitale platforms in handen van Europa, met een financiële waarde van slechts 2 procent. Het overgrote deel van de
platforms is in handen van de Amerikanen en een groeiend
deel van de Chinezen. En wij zijn daar met handen en voeten aan gebonden. Wij zijn totaal afhankelijk van Facebook,
Amazon, Google. En China rolt Huawei uit. Allemaal fantastisch, we moeten dat niet allemaal uitsluiten of afschaffen,
maar we moeten ons realiseren dat we als continent volledig

 ensen zijn gewend geraakt aan ‘gratis’ online diensten.
M
Hoe gaan we voor diensten laten betalen in ruil voor meer
privacy?
“Maak het zichtbaar. Neem de Europese PNR-richtlijn die
er opeens lag, waarbij lidstaten verplicht zijn om passagiersgegevens op te slaan van hun burgers. EU-lidstaten zijn niet
verplicht ze uit te wisselen, dus waarom slaan we ze dan op?
Daarbij is het onduidelijk geregeld wie dat betaalt. Kosten
komen deels bij bedrijven terecht, in sommige landen betalen
de overheden en komt er wat subsidie vanuit Europa bij. Dat is
totaal onvindbaar in de begroting. Stel dat we een debat hebben in de Tweede Kamer en de vraag is of wij twintig miljoen
uitgeven aan het opslaan aan passagiersgegevens of aan de
zorg. Dan wordt het een politieke vraag. Nu doet die vraag zich
helemaal niet eens voor.
De vingerafdruk op identiteitskaarten en paspoorten is al
jaren verplicht, maar die vingerafdrukken worden niet gelezen
omdat daar de apparatuur nog niet voor is. Laat staan dat
de gegevens uitgewisseld worden. Waarom dan toch? Er zijn
natuurlijk bedrijven die daar gruwelijk veel geld mee verdienen, dat is hun van harte gegund, maar bijna niemand vraagt
naar de geldelijke waarde van de datastromen.”

Al zou je als heremiet naakt in de
woestijn lopen, dan nog is er een
satelliet die meekijkt
in verzet komen, denk ik, maar dan is er al veel schade berokkend. Nu al zijn er regeringen van EU-lidstaten die gegevens
misbruiken tegen ngo’s die kritisch zijn op de regering. Waar
houdt dat op? Ik hoor weleens ‘ja maar dat zijn Oost-Europese
regeringen’, maar zo zit het niet in elkaar. Regeringen zijn niet
ondemocratisch omdat ze Oost-Europees zijn, maar omdat alle
garanties worden afgebroken en dat doen we met z’n allen.”
 verheden die persoonsgegevens stelen, regeringen die data
O
misbruiken: soms klinkt het te fantastisch om waar te zijn. Is
het allemaal wel echt?
“Al zou je als heremiet naakt in de woestijn lopen, dan nog
is er een satelliet die meekijkt. We zijn niet meer onzichtbaar,
nooit. Ik ben geen doemprofeet, ik vind wat technologie brengt
fenomenaal en ze draagt ook heel veel bij aan democratie. Maar
we zijn ons te weinig bewust van de macht die wij overheidsinstanties hebben gegeven. De overheid werkt voor ons, niet
andersom. Wij moeten die macht ook kunnen controleren en
terughalen, maar die grens zijn we al voorbij.”
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afhankelijk zijn van bedrijven buiten Europa. Bedrijven die
geen belang hebben bij een sterk Europa. Facebook bepaalt hoe
wij de wereld zien en die blik op de wereld is niet gunstig voor
Europa. ”

 aarom onderhandelt Europa met de VS over de Cloud Act?
W
Wat zou er gebeuren wanneer we nee zeggen?
“De kern van de Cloud Act is dat bedrijven in Europa
verplicht worden mee te werken met het overhandigen van
gegevens over een persoon, op verzoek van justitie in de VS.
Dat is rechtstreeks in strijd met onze Algemene Verordening
Persoonsgegevens (AVG). Wat bedrijven zouden moeten zeggen
is: ‘Daar werken wij niet aan mee vrienden, richt je maar tot
de rechter hier in Europa want zo hoort dat.’ Deze verzoeken
moeten niet via bedrijven lopen maar via de daarvoor bestemde
MLAT’s, de mutual legal assistance treaties.
De Amerikanen hebben de Cloud Act aangenomen en de
Commissie heeft nu een Europees voorstel op tafel gelegd voor
de zogeheten e-Evidence richtlijn. Politie en justitie van lidstaten kunnen Europese bedrijven dan vragen om persoonsgegevens. Ik ben niet tegen het principe, want ik zie dat het hard

I s die Amerikaanse en Chinese dominantie in technologie
nog terug te draaien?
“Dat moeten we niet willen. Wat we moeten is de grote
jongens veel steviger aanpakken en dat betekent belasting
betalen. Het is toch te gek voor woorden dat we een continent van 500 miljoen melkkoeien zijn, die geld verdienen voor
Mark Zuckerberg waarover hij nauwelijks belasting betaalt.
En wij krijgen daar niets voor terug in de vorm van publieke
voorzieningen. We zouden moeten weten hoeveel geld onze
gegevens waard zijn voor de bedrijven die ze doorverkopen.
Het Europees Parlement werkt aan een ePrivacy-Verordening.
Alle adverteerders en uitgevers en media schreeuwen moord en
brand: ‘Dan kunnen we geen gratis diensten meer aanbieden!’
Niemand biedt gratis diensten aan, die term zou verboden
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Droom
K l o u s

nodig is dat politie en justitie op Europees niveau kunnen opereren, maar dan moeten daar ook garanties tegenover staan.
Een burger moet bijvoorbeeld naar de rechter in zijn eigen land
kunnen gaan om het aan te vechten. De Commissie heeft er
een handje van om voorstellen te doen die in het belang zijn
van de rechtshandhavers en de beveiligers. De rechtsbescherming van de burgers gaat naar de tweede rang.
Het punt is dat ik wel kan stemmen op Europese rechtsbescherming, maar niet op een Amerikaanse wet. Waarom
onderhandelt de Europese Commissie dan nu met de VS over
e-evidence? Gebruik de bestaande regeling van rechter tot
rechter. Is dat te langzaam en te bureaucratisch? Maak het
beter. Hier wordt de rechtsbescherming van de burger er tus-

touwtjes in handen houden als Europa, dan zullen we over de
harmonisatie van belastingen moeten praten. En de culturele
verschillen en belangen? Die zijn in Europa marginaal vergeleken met die van Europa en de rest van de wereld. Bijna iedereen houdt van voetbal. De culturele verschillen weerhouden
mensen in de voetbalwereld er niet van om overal in de wereld
te bewegen. En hoor je criminele bendes ooit zeuren over culturele verschillen? Nou dan.”

Droomwereld
F

outen maken is heel menselijk. En
het is sociaal volstrekt geaccepteerd om de oorzaak buiten jezelf te leggen. Wie te laat op een vergadering komt,
hoeft alleen maar iets te mompelen over
een flinke file. Maar computers zijn geen
mensen en we verwachten dan ook dat zij
geen fouten maken. Als ze dat wel doen
is de schok groot: als de radarcontroles
van de KLPD verkeerd zijn afgesteld is dat
voorpaginanieuws.
Ook rondom cyber security hing lange
tijd de teneur dat we moesten streven naar
100 procent zekerheid. Onze data mogen
onder geen beding op straat komen te liggen en de beveiliging moest dat garanderen. Dat leidde tot steeds verdergaande
beveiligingsmaatregelen. Inmiddels draait
de wind en beseft men steeds beter dat 100
procent zekerheid niet haalbaar is en dat
pogingen om dat toch te halen waarschijnlijk te kostbaar en gebruiksonvriendelijk zijn. Veel organisaties realiseren zich
inmiddels dat ze gehackt kunnen worden
of dat misschien ongemerkt al zijn. Het is
business as usual geworden. Precies daarom focussen ze zich met gezond boerenverstand op het beheersen van de risico’s.
Net zoals een juwelier bewust keuzes maakt
over inbraakbeveiliging en accepteert dat
bepaalde risico’s niet uit te sluiten zijn.

Waarom wilt u een minister van data?
De combinatie straks tussen kunstmatige intelligentie en
het internet-der-dingen gaat ervoor zorgen dat alles om ons
heen informatie kan verzamelen. Daar hebben we een minis-

De rechtsbescherming van de burgers
gaat naar de tweede rang
senuit gesloopt en ik vind dat schandalig. En de Commissie
doet dat op verzoek van de Europese regeringen. Deze dingen
worden tot onze grote ergernis uitonderhandeld tussen ambtenaren - en niet in de Tweede Kamer. Niemand krijgt er lucht
van tot het er is. En wat als er straks een Russische Cloud Act
komt of een Chinese of een Saoedische? Vinden we het dan nog
steeds een goed idee?”
Moeten we meer investeren in Europese bedrijven?
“Sowieso. Het geld is er wel, maar feitelijk zijn we nog
steeds 28 nationale markten met dikke muren eromheen van
nationale regelgeving en nationale fiscaliteit. Wie daarover
begint krijgt de wind van voren over nationale soevereiniteit
en identiteit. Door daar aan vast te houden wordt het voor
Europese bedrijven onmogelijk om te groeien. Zij worden
weggekocht door Amerikanen en Chinezen. Willen wij zelf de
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ter van data voor nodig. We hebben toch ook een minister van
landbouw? Laat alles rondom data niet over aan techneuten,
dit is een ethische discussie. Daarom hebben we ook een Internet Bill of Rights nodig waarmee de burger ook naar de rechter
kan stappen, want uiteindelijk moeten we mensen beschermen
en geen data.”
Wat wilt u de Nederlandse ambtenaar meegeven?
“Probeer gewoon kritisch te denken en als burger, niet als
ambtenaar. Ambtenaren bij de Europese Commissie zijn echt
ongelofelijk brave hardwerkende toegewijde mensen, maar ze
gaan klakkeloos mee in de logica van ‘dit is noodzakelijk, dit is
belangrijk, dit is prachtig omdat het kan’. Stel dat die nieuwe
bevoegdheden jouw buurman treffen, jouw broer, jouw kind of
jouzelf. Als het heel dichtbij komt, vind je het dan allemaal nog
zo’n goed idee?”

Sander Klous
Hoogleraar Big Data
Ecosystems , UVA
en partner bij KPMG
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pelijk vertrouwen dat algoritmes deugdelijk zijn. Want als een stukje computercode
voortaan gaat bepalen of je kind op een
bepaalde school wordt geplaatst of dat je
wel of niet een uitkering krijgt, dan is de
hoogste zorgvuldigheid geboden.
Echter, net zomin als dat bij cyber security het geval is, zullen ook algoritmes ons
geen droomwereld met absolute zekerheid
binnen leiden. Zelfrijdende auto’s zullen
soms crashen, wervingsalgoritmes zullen
kandidaten niet altijd eerlijk behandelen.
Ook nu zullen we weer uitkomen op het
beheersen van risico’s. Vragen die daarbij essentieel zijn: welke algoritmes zijn
echt impactvol? Hoe kunnen we de schade
beperken bij ongewenste uitkomsten?
Welke beheersingsmaatregelen hebben we
nodig en wat mogen die kosten? Precies
zoals die juwelier zijn afwegingen maakt.
Als we dat goed doen kunnen algoritmes op tal van vlakken verbetering
brengen. Maar ze zullen niet foutloos zijn.
Het is zaak dat we ons dat tijdig realiseren,
zeker nu er ook wordt gewerkt aan wet- en
regelgeving voor toezicht op algoritmes.
We kunnen niet vroeg genoeg beginnen
met het managen van verwachtingen ten
aanzien van de prestaties van algoritmes.
Nu dus.

Nu algoritmes steeds meer taken van
de mens overnemen ontstaan ook op dat
gebied verwachtingen ten aanzien van de
prestaties van die algoritmes. Men beseft
dat het essentieel is voor het maatschap-
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 De overheid
moet voor eigen
kanalen zorgen
Digitale
communicatie

Hip en laagdrempelig: Facebook,
WhatsApp en Twitter worden massaal door
gemeenten ingezet om te communiceren
met hun inwoners. Tegelijkertijd groeit de
kritiek op big tech. Tweede Kamerlid
Kees Verhoeven (D66) wil dat
de overheid deze kanalen
niet langer inzet voor
communicatie met
de burger. Dat wekt
immers de indruk
dat die een soort
nutsfunctie hebben.

Door Erik Bouwer
Beeld Barry Hage

O

te begrijpen waarom de Rijksoverheid, zbo’s en gemeenten zo graag gebruikmaken van Facebook, WhatsApp en
Twitter, moeten we een stapje terug in de tijd. Herinnert u zich
het overheidsprogramma Antwoord nog? De gemeente moest
in 2015 het primaire aanspreekpunt voor de burger zijn als die
in contact wil komen met de overheid. Want een zelfredzame
burger is er het meest bij gebaat als overheidsdienstverlening zo
dichtbij mogelijk plaatsvindt. Balie, telefonie en online dienstverlening zouden in 2015 op uniforme wijze georganiseerd en
geïntegreerd moeten zijn. Maar de meeste gemeenten slaagden
er niet in de vooraf ontworpen blauwdruk en het opgelegde tijdschema te volgen. Het programma werd voortijdig afgebroken.
Ondertussen werden gemeenten ingehaald door een nieuwe
werkelijkheid. Door de snelle opkomst van de smartphone
gingen consumenten massaal gebruikmaken van social media
en communicatieapps. Inmiddels heeft WhatsApp in Nederland
11,5 miljoen gebruikers, Facebook is goed voor 10,8 miljoen accounts (met name bij jongeren loopt
het gebruik terug), en Instagram
telt 4,1 miljoen gebruikers
(en groeit door).1

[1]Nationale Social Media Onderzoek 2018 van NewCom
[2] D
 imension Data 2019 Global Customer Experience Benchmarking Report
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Bedrijven, die tot dan toe hadden ingezet op dienstverlening via
telefoon en selfservice, voegden de digitale contactkanalen op
grote schaal toe onder het motto ‘je moet daar zijn waar je klant
is’. Met enige vertraging werd deze strategie ook toegepast door
overheden. Niet alleen ministeries en gemeenten, maar ook
bewindslieden, volksvertegenwoordigers en zelfs wijkagenten
maken nu actief gebruik van social media. Gemeente Amsterdam
is bereikbaar via de balie, de telefoon, via e-mailformulieren,
Twitter en WhatsApp. Bij de Belastingdienst en UWV kun je
terecht via telefoon, e-mail, Twitter en Facebook. Wil je contact met de politie, dan kan dat via balie, telefoon, Twitter en
Facebook. Zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt naast
bezoek en telefonisch contact ook Twitter aan. ‘Texting’ is hot:
vormen van instant messaging (zoals WhatsApp en webchat)
zijn in gebruik bij een kwart van de Nederlandse publieke instellingen, aldus cijfers uit de wereldwijde benchmarkstudie van
Dimension Data (2019).2 Driekwart van de publieke instellingen
wil binnen een jaar actief aan de slag met messaging.
Kanaalstrategie
Uit datzelfde onderzoek van Dimension Data blijkt dat
bedrijven alweer toe zijn aan de volgende stap en expliciete
keuzes maken. Zo willen ze het volume aan telefoonverkeer
met ruwweg de helft reduceren en de inzet van geautomatiseerde dienstverlening via online selfservice, IVR (interactive
voice response) en virtuele agenten (zoals Amazons Alexa)
flink vergroten. Bedrijven als ABN AMRO en Samsung zijn
nog explicieter in hun klantcontactstrategie. Ze zijn
gestopt met e-mail, omdat dat kanaal als te bewerkelijk wordt gezien. Daarnaast kijken bedrijven
reikhalzend uit naar intelligente chatbots,
die de eenvoudige vragen van klanten
geautomatiseerd kunnen afhandelen.
Waar het bedrijfsleven kritischer
wordt over kanaalkeuze, heeft de helft
van de Nederlandse publieke instellingen nog steeds geen formele kanaalstrategie geformuleerd. Wie wel een strategie voor
digitale interactie met burgers en bedrijven heeft,
wil ruwweg een kwart van het telefonisch contact
vervangen door geautomatiseerde dienstverlening, aldus
Dimension Data.
Die cijfers zijn opmerkelijk, want veel gemeenten zijn nog
lang niet klaar met de realisatie van de digitale overheid. In
2013 kwam toenmalig minister Plasterk (BZK) met een visiebrief, die je zou kunnen zien als een reanimatiepoging van het
programma Antwoord: uiterlijk in 2017 zouden zowel bedrijven als burgers al hun zaken digitaal met de overheid kunnen
afhandelen. In 2013 was dat volgens een onderzoek van Ernst
& Young nog 57 procent voor burgers en 16 procent voor bedrij-
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ven. Deloitte constateerde dat vrijwel alle gemeenten wel al het laaghangend
fruit hadden binnengehaald: denk aan een digitale melding openbare ruimte
of het invoeren van een centraal telefoonnummer (zoals 14-010 of 14-020).

Big tech
heeft niet
alleen de
consument
maar ook de
burger en de
overheid al
lang in een
wurggreep

D66-motie
Wanneer digitalisering als geheel hapert, komt het goed uit als je aan de
voorkant van je organisatie kunt verbeteren. Daarom kunnen we allemaal
twitteren en WhatsAppen met de gemeente of het UWV. Maar de Tweede Kamer
dreigt nu roet in het eten te gooien. Volgens Tweede-Kamerlid Kees Verhoeven (D66) maakt big tech (bedrijven zoals Facebook, Amazon en Google) zich
schuldig aan schending van privacyregels, het verspreiden van nepnieuws,
belastingontduiking en het uitbuiten van werknemers. In een recente initiatiefnota reikt Verhoeven daarom maar liefst veertien voorstellen aan om de
macht van techreuzen in te perken via het mededingingsrecht.
Met het aanpakken van big tech zou ook gekeken moeten worden naar de
inzet van digitale kanalen als Facebook, Twitter en WhatsApp in de communicatie tussen burger en overheid, zegt Verhoeven tegen iBestuur. “Dat overheden
die kanalen toepassen, wekt de indruk dat ze een soort nutsfunctie hebben.”
Wanneer je als overheid wilt laten zien dat communicatie met burgers veilig en
onafhankelijk moet zijn, dan moet je niet via deze platforms te werk gaan, stelt
hij. “In onze onlangs verschenen techvisie hebben we onder meer uitgelegd dat
de overheid niet meer via WhatsApp en Facebook met de burger moet communiceren. De overheid moet hiervoor eigen kanalen ontwikkelen. Bij de behandeling van de nieuwe Wet digitale overheid door Tweede Kamer, dienen we hier
wellicht een motie over in. Ik verwacht dat zo’n motie wel op een meerderheid
kan rekenen.”
Big tech bewaart alles
Politieke retoriek of niet, de zorgen van D66 zijn niet onterecht. Facebook, Instagram en WhatsApp zijn onderdeel van één familie uit het geslacht
big tech. De kans is groot dat Facebook deze kanalen gaat integreren, waarmee de kans toeneemt dat tot nu toe versleutelde data van WhatsAppberichten leesbaar worden voor Facebook. In Duitsland heeft het federale kartelbureau Facebook al verboden om de gegevens van gebruikers te combineren van
de diensten WhatsApp en Instagram.
Het eigendom van social-mediaberichten is problematisch: het ligt
gedeeltelijk bij de app-aanbieders en gedeeltelijk bij de gebruikers. De
aanbieders leggen die eigendomsverhoudingen vast in hun gebruikers
voorwaarden. Volgens de Archiefwet en de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) moet elke conversatie tussen de overheid en burgers in sociale media
naar onderwerp, plaats en inhoud geregistreerd worden. Met name hier
komt de disbalans tot uiting: big tech slaat de conversaties inderdaad op.
Ze bevatten immers commerciële informatie én het is interessant trainingsmateriaal voor bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Maar bijvoorbeeld
gemeente Amsterdam geeft desgevraagd bij monde van Esther de Leeuw,
directeur publieksdienstverlening, aan dat ervoor gekozen is om de socialmedia-interacties niét te archiveren. Daarnaast is het Amsterdamse beleid dat
deze kanalen alleen voor feitelijke, niet-privacygevoelige informatie worden
gebruikt.
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Ook op andere vlakken heeft de overheid geen grip op deze digitale
kanalen. Big tech bepaalt de eigenschappen van de software, en gaat over de
computercapaciteit en opslag voor het omvangrijke dataverkeer. Het merendeel van de digitale communicatie van de overheid met individuele burgers is
gericht op het zenden dan wel op het doorsturen van mensen naar het juiste
loket, maar het presenteren van informatie wordt door algoritmes bepaald. Er
is geen controle op toegang en geen controle op identiteit. Volgens Bas Filippini van Privacy First zetten gemeenten kanalen als Facebook en Twitter óók
in om de drempel te verlagen voor burgers om contact op te nemen. “Burgers
delen vervolgens vaak onbewust persoonlijke informatie via deze kanalen,
soms op verzoek van bijvoorbeeld gemeenten.” Ook al schrijven richtlijnen
voor ambtenaren voor dat via social media geen persoonsgegevens of privacygevoelige zaken moeten worden gedeeld. Daarnaast wijst Filippini erop dat de
digitale kanalen van big tech geen maximale bewaartermijn hanteren.
Scheef
Techjurist Menno Weij begrijpt wel dat de politiek de dominante rol van
big tech wil terugdringen. “Het initiatief van Kees Verhoeven past in een
zichtbaar wordende Europese trend om succesvolle (vooral Amerikaanse)
techbedrijven aan te pakken”, stelt Weij. “Het voorstel komt op mij vooral
over als een reactief initiatief, waarbij big tech de dupe wordt van het eigen
succes. Waarbij de overheid dus zelf aan dat succes heeft bijgedragen, door
via hun social-mediakanalen met de burger te communiceren. Dat voelt eerlijk gezegd toch een beetje scheef.”
Daarnaast is in de gebruiksvoorwaarden en privacy policies van Facebook, WhatsApp en Twitter vastgelegd wat ze met data mogen doen. “Dat dat
veel is, moge duidelijk zijn. Het verdienmodel is datadriven. Maar daarmee
is niet gezegd dat ze met alle inhoud van communicatie tussen overheid en
burger aan de haal kunnen gaan. Zo zijn berichten via WhatsApp bijvoorbeeld
end-to-end encrypted, waardoor WhatsApp zelf de inhoud van die berichten
niet kan zien. Maar op metaniveau krijgen Facebook, WhatsApp en Twitter
ongetwijfeld interessante inzichten mee. Daar schuilt denk ik ook vooral het
risico: de grip van big tech op de overheid.”
Wurggreep
Big tech heeft, zonder dat overheden dat doorhebben, niet alleen de
consument maar ook de burger en de overheid al lang in een wurggreep. Die
wurggreep lijkt nu nog nauwelijks voelbaar, maar gemeenten worden steeds
meer datadriven. Grote steden zijn druk in de weer met het optuigen van
smart cities, waarbij slimme prullenbakken en burgers die meldingen doorgeven met hun smartphone slechts voorbeelden zijn. Ook hier wordt nauw
samengewerkt met technologieleveranciers, groot en klein.
Als het gaat om dagelijks klantcontact, zijn er voldoende oplossingen
denkbaar waarbij big tech kan worden ‘omzeild’ – de door Verhoeven genoemde
nutsfunctie waar ook Bas Filippini van Privacy First voor pleit. Hij treft
Verhoeven aan zijn zijde: “Dat je een ingewikkelde vorm van versleuteling of
andere technologie inkoopt bij een gespecialiseerd bedrijf, dat snap ik. Je
hoeft als overheid niet alles zelf te doen of te bouwen. Maar zoiets simpels
als communiceren via digitale kanalen, dat moet je als overheid zelf kunnen
realiseren.”
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Kunstmatige
intelligentie (AI)
duikt overal op,
terwijl de gemiddelde
Nederlander geen
idee heeft wat het is.
Sinds 1 januari is er de
Nationale AI-cursus;
online, gratis en voor
alle Nederlanders. De
initiatiefnemer wil de
goegemeente niet bang
maken, maar future
proof. “Anders krijgen
we een heel raar land.”

“Z

eer toegankelijk, Jip en Janneke en inspirerend”, zo noemt secretaris-generaal Erik Gerritsen van VWS de cursus. Hij was een van de
eersten die erover twitterde. Gerritsen denkt dat de cursus behulpzaam kan
zijn bij het bepalen welke rol de overheid moet spelen om de ontwikkeling van
AI te voorzien van publieke waarborgen.
“Te veel mensen hebben geen duidelijk of een verkeerd beeld bij kunstmatige intelligentie. Als je er niets over weet, kun je er ook geen kritische vragen
over stellen”, aldus initiatiefnemer Jim Stolze. “En als haast niemand weet
wat het is, krijgen we een heel raar land.”
Stolze is sinds 1984 werkzaam in de ICT en laat zich graag kenschetsen als
een entrepre-nerd. Hij bouwt met zijn bedrijf Aigency zelflerende systemen en
werkt voor het wereldwijde technologienetwerk Singularity University. “Als ik
op een verjaardag of in een boardroom vertel waarmee ik me bezighoud, roept
dat bij velen beelden, emoties en meningen op. Made in Hollywood: ze komen
hoofdzakelijk voort uit de filmindustrie en science fiction. De feitelijke kennis over AI is heel gering. Zelf heb ik een dure cursus gevolgd om zicht te
krijgen op de ontwikkelingen op dit gebied. Iemand uit mijn netwerk zei: joh,

De Nationale AI-cursus

Heel Holland
heb je daar 2500 euro voor betaald? De Finnen kunnen een heel behoorlijke
cursus volgen die gratis wordt aangeboden door de overheid!” Dat maakte
Stolze nieuwsgierig. De Finse cursus bleek heel degelijk: passend bij een
eerstejaars bachelor computer science. Hij is ontwikkeld door de universiteit
van Helsinki en draagt de naam Elements of AI. Inmiddels heeft één op de
honderd Finnen de cursus gevolgd.

Door Cyriel van Rossum
Beeld Nationale AI-cursus
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Eigen draai
Het Finse idee verdient navolging, vond Stolze en hij wijdde er een
column aan in het Financieele Dagblad. De vele reacties die hij daarop kreeg
bevestigden hem in zijn overtuiging dat AI te veel het terrein was van een
‘kleine technologische elite’ en dat Nederland toe was aan een scholing naar
Fins voorbeeld. “Voor ik het wist was ik kartrekker”, aldus Stolze. Hij besloot
om de cursus niet integraal over te nemen, maar er een eigen draai aan te
geven. “De Finse cursus is wat zwaar en academisch. Ik wilde er meer lucht in
brengen met filmpjes, interviewtjes, animaties en quizjes.”
De module is in zeven hoofdstukken verdeeld en duurt ongeveer acht

Tech-ondernemer
Jim Stolze is initiatiefnemer van
de Nationale AIcursus: “Het zou
heel geweldig zijn
als één procent
van de bevolking
aanhaakt.”

 ‘kunstmatig intelligent’
uur. Wie ook de bibliotheek aan bonusmateriaal doorneemt, is er algauw twaalf
uur zoet mee. Het doorlopen van alle hoofdstukken wordt bekroond met een heus
diploma. Het aantal gediplomeerden loopt inmiddels langzaam op naar de 10.000.
“Het zou heel geweldig zijn als - net als in Finland - één procent van de bevolking
aanhaakt”, aldus Stolze.
Goodwill
De totstandkoming van de Nationale AI-cursus heeft geen tonnen gekost. “We
hebben het Robin Hood-model gevolgd”, vertelt Stolze, “We zijn langsgegaan bij een
aantal potentiële geldschieters. Wouter Kolk, CEO van Ahold/Delhaize, vond het zo
belangrijk dat de cursus ‘eigenlijk door iedereen in zijn bedrijf zou moeten worden
gevolgd’.” Verder wist de initiatiefnemer financiële steun te verkrijgen van KPN en
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project is dankzij
goodwill van de grond gekomen. De cursus werd in elkaar gezet door cybereducatieexpert Elephant Road, de Stichting AI for GOOD – die zich richt op niet-commerciële
organisaties – en het kenniscentrum ICAI. Ook de wetenschap liet zich niet onbetuigd: experts van de universiteiten van Delft, Leiden, Nijmegen, Amsterdam en
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Online cursus
De Nationale AI-cursus is een gratis online
cursus over de basisprincipes van AI. De
module is verdeeld in zeven hoofdstukken
en duurt ongeveer acht uur. Er is ook een
bibliotheek met bonusmateriaal.
De cursus is als app te vinden op
https://app.ai-cursus.nl/home

Meerdere antwoorden mogelijk.
Wat denk jij?
WAAR

NIET WAAR

Wat denk jij?
WEL AI

PRATENDE ROBOTS

ALGORITMEN

ZELFLERENDE MACHINES

SCIENCEFICTION

HET EINDE VAN DE WERELD

Wat denk jij?
GEEN AI

Brussel lieten zich uitgebreid aan de tand voelen in de talrijke interviews
waaruit de cursus is opgebouwd. “En er kan niet genoeg credits worden gegeven aan de Finnen. Wij zijn ze heel dankbaar”, zegt Stolze, “Als dank zullen
we een aantal van onze interviews met hoogleraren in het Engels opnemen en
terugsturen.”
Onbespoten
“De cursus is een heel goed initiatief, want kunstmatige intelligentie
wordt te veel geassocieerd met angst en utopische beloften”, zegt AI-publicist Bennie Mols. “De makers hebben reële risico’s niet onbesproken gelaten,
maar geven tegelijkertijd tegengas tegen de angst dat AI-systemen zich van
het ene op het andere moment tegen de mensheid zullen keren. Of je wilt of
niet, AI gaat een grote rol spelen. Hoe eerder we de mensen erover informeren, hoe verantwoordelijker ze ermee zullen omgaan.”
Mols ziet wel dat de nadruk in de cursus ligt op fast thinking: het snel
herkennen van patronen in grote hoeveelheden data, waarmee de laatste
jaren de grootste doorbraken zijn bereikt. “De oudere aanpak slow thinking
die decennia werd gevolgd (simpel gezegd computers laten denken door ze
logische processen te laten doorlopen, red.) komt er misschien een beetje
bekaaid van af. Ik ben ervan overtuigd dat een combinatie van beide technieken de toekomst heeft.”
Dat niet de overheid met een voorlichtingscampagne over AI op de proppen is gekomen, maar het Nederlandse volk op de hoogte wordt gebracht door
een particulier initiatief vindt Mols gunstig: “Als grootste data-industrie van
het land wekt de overheid, vrees ik, algauw achterdocht bij de mensen.” Jim
Stolze spreekt in dit verband graag van een ‘onbespoten’ campagne: grote
technologiebedrijven noch de overheid hebben iets in de melk te brokkelen
gehad.
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SUPERINTELLIGENTIE

WEL AI

Wat denk jij?
WEL AI

GEEN AI

Wat denk jij?
GEEN AI

HELEMAAL WAAR!

Frietkraam
Een groot verschil tussen het Finse voorbeeld en de Nederlandse cursus
is dat de laatste verdergaat dan het uiteenzetten van de mogelijkheden en
onmogelijkheden van AI: de ethische en juridische achtergronden krijgen
ook ruimschoots aandacht. Dankzij de dilemma’s die de kijker/lezer worden
voorgeschoteld en vooral ook dankzij medewerking van Marlies van Eck,
onderzoeker bij het Leidse Centrum voor Recht en Digitale Technologie. Zij
schenkt bijzondere aandacht aan AI in de publieke sector. “Het is belangrijk
dat ambtenaren beseffen dat ze niet met onfeilbare systemen werken”, aldus
Van Eck, “Dataspecialisten weten dat het om kansberekeningen gaat. Je kunt
er niet blind op vertrouwen. Wat dat betreft moet je ermee omgaan als met
de weersvoorspelling: je rent ook niet blind het strand op als het weer anders
uitpakt dan de berekeningen lieten zien. Ambtenaren moeten bedacht zijn op
verkeerde beslissingen en daarop durven ingrijpen. Alleen zo kan de rechtsbescherming van de burger worden gewaarborgd.”
Van Eck is ook kritisch over de ‘mantra van de dataverzameling’: “Als de
uitvoering van een bepaalde overheidstaak niet goed loopt, wordt er al snel
geroepen dat er meer data moeten worden verzameld en geanalyseerd. Maar het
gaat om burgers en elke burger is meer dan een stapel data. Er kan ook iets fundamenteel scheef zitten in de processen: daar moet je het eerst naar kijken.”
Van Eck onderstreept het belang van tegenwicht voor de opmars van
zelflerende systemen binnen de overheid. “De overheid moet altijd kunnen
reproduceren hoe ze tot een bepaalde beslissing is gekomen. Als een zelflerend systeem dat niet prijsgeeft, moet je als overheid besluiten om het niet
te gebruiken of het gebruik ervan heel strikt te reguleren.” Wat dat reguleren
betreft is er volgens haar nog veel mogelijk én nodig. “Als iemand een frietkraam wil beginnen, weet de overheid tot in de kleinste details waar hij aan
moet voldoen, maar voor het gebruik van AI zijn nog amper regels.”
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De overheid
moet altijd
kunnen
reproduceren
hoe ze tot een
bepaalde
beslissing is
gekomen
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Nieuwe technologieën raken de fundamenten
van onze samenleving: hoe versterken en
borgen we onze grondrechten en publieke
waarden? De overheid zoekt naar nieuwe
antwoorden op nieuwe vragen. En daar mag
iedereen over meepraten.

D I O

Beleidscoördinator Noor Huijboom
(links) en directie
teamlid Anja Lelieveld van Directie
Informatiesamenleving en Overheid
(DIO).

Publieke waarden en nieuwe technologie

‘Niemand heeft
alle antwoorden’
N

eem artificiële intelligentie (AI), een technologie die
in steeds meer toepassingen opduikt. Die toepassingen hebben een grote impact op ons dagelijks leven, zowel in
positieve als negatieve zin. Zo kan nieuwsselectie op basis van
algoritmes aan de ene kant de communicatie vergemakkelijken, terwijl het aan de andere kant het risico van beïnvloeding
van opinievorming met zich meebrengt. Registratie van gedrag
kan bijvoorbeeld helpen de criminaliteit te bestrijden en het
verkeer in goede banen te leiden, maar dit heeft wel serieuze
consequenties voor onze privacy. En hoe weten we zeker dat een
beslissing, tot stand gekomen met behulp van AI, echt onbevooroordeeld is? Grondrechten als een gelijke behandeling, het
recht om niet gediscrimineerd te worden of het recht op een
eerlijk proces kunnen hier in de knel komen.
Waarden herbezien
Hoeder van onze grondrechten is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Binnen dit
ministerie werkt de Directie Informatiesamenleving en Overheid
(DIO) samen met de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) aan het vormgeven van een informatiesamenleving
waarin publieke waarden stevig verankerd zijn. Anja Lelieveld,
directieteamlid van DIO en verantwoordelijk voor databeleid en
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nieuwe technologie in relatie tot publieke waarden en grondrechten, legt uit: “We leven in een digitale samenleving en de
ontwikkelingen staan niet stil. Als overheid willen we de kansen
en mogelijkheden van digitalisering benutten. Daarbij hoort
ook dat we goed kijken naar de impact van de digitalisering op
onze grondrechten en publieke waarden.” Wat zijn dat precies
voor waarden? Lelieveld: “Publieke waarden worden breed
gedeeld in onze maatschappij. Denk aan veiligheid, kwaliteit
van leven, zelfbeschikking of gelijkheid. Deze waarden veranderen in de loop van de tijd en krijgen steeds een nieuwe invulling.
Nu gebeurt dat onder invloed van de techniek. We moeten onze
publieke waarden dus opnieuw bekijken vanuit het perspectief
van nieuwe technologieën. De minister heeft dat bijvoorbeeld
ook aangegeven in haar reactie namens het kabinet op rapporten van het Rathenau Instituut over technologie in relatie tot

publieke waarden en grondrechten.1 Waar liggen kansen om ze
te versterken? Waar komen ze onder druk te staan? En hoe zorgen we dat onze publieke waarden in nieuwe technologieën zijn
geborgd? Daar zijn we bij BZK mee bezig.”
De digitalisering van overheidsdiensten gebeurt al zoveel
mogelijk ‘waardegedreven’, zegt Lelieveld. “De kwaliteit van de
dienstverlening van de overheid valt onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van BZK. De kwaliteit van dienstverlening moet goed zijn en het is duidelijk dat die dienstverlening
digitaal is. De Agenda Digitale Overheid, NL DIGIbeter, die de
staatssecretaris namens het kabinet zomer 2018 aan de Tweede
Kamer heeft aangeboden, maakt dat ook helder: betrouwbaarheid, veiligheid, transparantie, begrijpelijkheid, toegankelijkheid; het zijn allemaal publieke waarden waar we bij onze digitale innovatie rekening mee houden. Ook inclusie, dat we niemand
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buitensluiten, is heel belangrijk. Net als autonomie, dat mensen
zelf keuzes kunnen maken en informatie kunnen vinden.”
AI meeste impact
Ieder jaar voert DIO onderzoek uit naar welke nieuwe
technologie de grootste maatschappelijke impact heeft en
waarop dus de komende periode de focus moet liggen. Noor
Huijboom, beleidscoördinator bij DIO: “We kijken naar verschillende opkomende technologieën, zoals virtual en augmented
reality, blockchain, persuasive technology, internet of things,
human enhancement en artificiële intelligentie. Criteria zijn de
volwassenheid van de technologie, de verwachte impact op het
leven van mensen en of er beleid of regelgeving voor nodig is.”
Voor 2018 én 2019 kwam AI als eerste uit de bus. Huijboom: “De
adoptie van AI neemt momenteel een hoge vlucht. Het is niet
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Nederlanders over AI
Waar zien Nederlanders de kansen van AI? Waar
maken ze zich zorgen over? En wat verwachten ze van de overheid in de bescherming van
belangrijke publieke waarden bij nieuwe technologie? In het kader van de Maatschappelijke
Dialoog voerde Kantar Public onderzoek uit
onder burgers en ondernemers. Enkele van de
uitkomsten:
• Bijna alle deelnemers aan het onderzoek,
zowel ondernemers als burgers, hebben
weleens met AI te maken gehad, bijvoorbeeld online advertenties afgestemd op hun
zoekgedrag, automatische vertaalprogramma’s, persoonlijke aanbevelingen of digitale
assistenten. Meer dan de helft van de Nederlanders is zowel positief als negatief over de
technologie.
• Ondernemers en burgers twijfelen over de
toelaatbaarheid van AI. Het draagvlak is het
grootst voor toepassingen die de veiligheid
en de kwaliteit van leven vergroten. Minder
draagvlak is er voor gepersonaliseerde advertenties, strafbepalingen en beïnvloeding van
verkiezingen.
• AI kan zwaar werk overnemen, werk efficiënter maken en maatschappelijke problemen
oplossen, zeggen de respondenten over de
inzet van AI door de overheid. Maar ze zijn
ook bezorgd over de privacy, verkeerde beslissingen, onherstelbare fouten of de uitsluiting
van mensen. Digivaardigen zien meer voordelen dan minder digivaardigen. Die laatste
groep maakt zich echter ook minder zorgen.
• Wat betreft de behoefte aan beleid, regelgeving, informatie – voor burgers staat de
bescherming van privacy op één. Het opstellen van wetten en regels staat op de tweede
plaats, de behoefte aan informatie over AI en
de gevolgen op drie.
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meer weg te denken, je ziet in allerlei sectoren toepassingen
ontstaan en er wordt internationaal veel in geïnvesteerd. Hoe
groot de impact op publieke waarden is, blijkt ook uit onderzoek door bijvoorbeeld de Universiteit van Utrecht2, de WRR3,
Harvard University4 en het Rathenau Instituut5.” Als voorbeeld
van een AI-toepassing met een positieve impact noemt Huijboom de inzet in de zorg; daar kan AI bijdragen aan een betere
kwaliteit van leven. “Er zijn bijvoorbeeld goede ervaringen met
huidkankerdiagnose op basis van AI, waarmee je miljoenen beelden in seconden kunt vergelijken. Het herkennen van patronen
en het zelflerend vermogen maken AI tot een zeer krachtige
technologie.” Maar er zijn ook AI-toepassingen die een ongewenste invloed hebben. Zo haalde Amazon de media met een
AI-systeem dat cv’s van sollicitanten beoordeelde. Er was een
vooroordeel ingeslopen – op basis van de data waarmee het was
gevoed had het systeem aangeleerd om de voorkeur aan mannelijke sollicitanten te geven. Huijboom: “Zo speel je discriminatie
in de hand en moet je AI dus niet gebruiken. Je moet rekening
houden met foutmarges in AI-systemen, bij complexe beslissingen die grote gevolgen voor het leven van individuen hebben, is
altijd menselijke tussenkomst nodig.”
Regelgeving verfijnen
De grondslag voor de bescherming van onze rechten en
publieke waarden ligt vast in regelgeving, zoals de grondwet
en verdragen, licht Paul Van Sasse van Ysselt (CZW) toe. Maar
dat is niet voldoende, stellen Van Sasse-van Ysselt en Lelieveld, de vraag is hoe we met die regelgeving omgaan. Lelieveld:
“Neem transparantie als publieke waarde. Over transparantie
in de besluitvorming zijn onder meer dingen vastgelegd in de
Wet openbaarheid van bestuur, de Algemene wet bestuursrecht
en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als
overheid moeten we die wetgeving verfijnen met richtlijnen
die bepalen hoe je er invulling aan geeft in relatie tot nieuwe
technologie. Hoe communiceer je bijvoorbeeld als organisatie?
Hoe geef je een betekenisvolle uitleg? Dat is niet klip en klaar.”
Een van de manieren om meer inzicht te krijgen, is onderzoek
naar de kennis en houding van burgers en ondernemingen
ten aanzien van AI (kader). De uitkomsten van dit onderzoek
liggen mede aan de basis van de kabinetsvisie ‘AI en ethiek’,
waarmee BZK een kader wil scheppen voor een maatschappelijk
verantwoorde inzet van AI. De visie is naar verwachting rond de
zomer klaar. Via het platform ‘de Maatschappelijke Dialoog over
publieke waarden en nieuwe technologieën’ wordt daarnaast het
gesprek op gang gebracht tussen burgers, overheid, bedrijfsleven, wetenschappers en andere spelers (kader). Ook de jeugd
wordt niet vergeten, met een speciaal ontwikkeld lesprogramma
met Donald Duck. Daarin duikt de beroemde eend samen met de

D I O

Maatschappelijke dialoog aanjagen
Inspireren, informeren en antwoord geven op concrete vragen: dat is de bedoeling van het platform de Maatschappelijke
Dialoog publieke waarden en nieuwe technologie. Onderwerp van gesprek is de bescherming en versterking van grondrechten en publieke waarden bij digitalisering. Dat gesprek wordt allereerst met burgers gevoerd, onder meer via fysieke
bijeenkomsten, burgerpanels met debatten in ‘lagerhuisstijl’ en digitale platforms. In tweede instantie richt de dialoog
zich op technologiebedrijven, overheden, de wetenschap en het maatschappelijk middenveld, zoals klankbordgroepen
en belangenorganisaties. Dat gebeurt bijvoorbeeld via bijeenkomsten, gesprekken en de publicatie van interviews en
verhalen. Zo helpt de Maatschappelijke Dialoog beleid te voeden, kennis en ervaring uit te wisselen en bewustzijn en
draagvlak te creëren.

Gereedschapskist voor
verantwoord innoveren
In de Agenda Digitale Overheid, NL DIGIbeter staat
dat het ontwikkelen van wetgeving, beleid en voorzieningen binnen de overheid nadrukkelijk ook de
ethische aspecten meeneemt. Een digitale toolbox
moet overheidsorganisaties helpen de bescherming
van publieke waarden en grondrechten proactief
in te bouwen bij technologische innovaties. Doelen
van deze toolbox zijn meer bewustzijn creëren rond
de impact van innovatie op onze grondrechten en
publieke waarden en concrete handvatten geven voor
een maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van
voorzieningen, vanuit de zeven principes voor ‘ethics
by design’.

hoogste groepen van de basisschool de wereld van de technologie in (kader). Tot slot helpt de ontwikkeling van een ‘toolbox’
overheidsorganisaties ethisch verantwoord innoveren in de
praktijk te brengen (kader).
Lelieveld: “Alle onderwerpen zijn nieuw en niemand heeft
alle antwoorden. We moeten onderzoek doen, het debat aanjagen met verschillende groepen in de samenleving en ons beleid
en onze regelgeving aanscherpen met de dingen die we daaruit
leren.” Ook internationale samenwerking is essentieel. “Als je de
rechten van mensen wilt borgen in regels, stopt dat niet bij de
grens. We moeten de impact van nieuwe technologieën binnen
een Europese context bekijken en aanpakken. Ook daar zijn we
vanuit het ministerie van BZK mee bezig, samen met iedereen
die mee wil werken en denken”, besluit Lelieveld.
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Donald Duck gaat digitaal
Ook de nieuwe generatie moet bij de
Maatschappelijke Dialoog over publieke
waarden en tech worden betrokken. Hun
leven zal immers van het begin tot het
einde doorspekt zijn met technologie.
Bovendien vormen kinderen een kwetsbare groep; van de consequenties van
hun onlinegedrag zijn ze zich niet altijd
bewust. Daarom is er een speciale Donald
Duck met bijbehorend lesprogramma
ontwikkeld, bedoeld voor kinderen in
groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. ‘Donald Duck
duikt in de digitale wereld’ biedt een leuke manier om
over nieuwe technologieën, waarden en rechten te
leren en te praten.

[1] Kabinetsreactie op de rapporten ‘Opwaarderen. Het borgen
van publieke waarden’ en ‘Mensenrechten in het robottijdperk’, juni 2018
[2] Onderzoek Universiteit Utrecht Algoritmes en grondrechten:
https://www.uu.nl/nieuws/boek-algoritmes-en-grondrechten
[3] WRR big data in een vrije en veilige samenleving: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2016/04/28/
big-data-in-een-vrije-en-veilige-samenleving
[4] Harvard human rights AI: https://cyber.harvard.edu/
publication/2018/artificial-intelligence-human-rights
[5] Rathenau Opwaarderen: https://www.rathenau.nl/nl/
digitale-samenleving/opwaarderen
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kertijd moesten we van alles regelen. Een rolstoel, een speciaal
bed, een plek op een medisch kinderdagverblijf. Je komt in een
wereld terecht waar je niets vanaf weet en waarin niemand je
wegwijs maakt. Je moet alles zelf uitzoeken. Je gaat van loket
naar loket en wordt van het kastje naar de muur gestuurd.
Begrijp me niet verkeerd, iedereen is van goede wil, maar de
meeste medewerkers wisten zelf ook niet hoe ze ons moesten
helpen. Er is niemand die het hele verhaal kent. Als ouder ben
jij degene die alle informatie van al die zorgloketjes aan elkaar
moet rijgen.”

We moeten van
inside-out naar
outside-in
Yuri Versluis met zijn zoon: ”De overheid heeft de zorg nu zo geregeld dat het optimaal is ingericht voor de overheid zelf, maar het zou
optimaal moeten zijn voor degene die zorg nodig heeft.”

Als de overheid de persoonlijke klantreis voor kinderen
met een zorgvraag centraal zou stellen, zou dat ouders - en
de overheid zelf! - veel tijd en frustratie schelen. Dat is de
stellige overtuiging van Yuri Versluis van Blueriq die zelf
een meervoudig gehandicapte zoon heeft.
Door Marlies Ruijter
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E

en emotionele en organisatorische rollercoaster. Zo
omschrijft Yuri Versluis de zorg voor zijn zoon in de eerste
jaren na de geboorte. “Toen mijn zoon geboren werd, was niet
meteen duidelijk dat er iets met hem aan de hand was. Langzamerhand kwamen we erachter dat hij door een chromosoom
afwijking zowel geestelijk als lichamelijk ernstig beperkt is. We
wisten dat dit het begin was van een loodzwaar proces. Om zijn
situatie kort te schetsen; hij is nu vijftien jaar, maar wat hij kan
is vergelijkbaar met een kind van negen maanden.
Op emotioneel vlak krijg je natuurlijk van alles te verwerken,
maar op organisatorisch gebied komt er ook veel op je af. We
zaten nog midden in het medisch traject ‘wat is er precies aan
de hand, wat zijn de verwachtingen voor de toekomst’; tegelij-

Dieptepunt
Zorgverzekeraars, zorgkantoren, het CIZ, gemeentelijke
zorginstanties, SVB, CAK. Het is maar een greep uit de vele de
organisaties waar Yuri en zijn vrouw mee te maken kregen. “Je
moet zoveel regelen, maar het lijkt erop of niemand met elkaar
samenwerkt. Iedereen werkt op z’n eigen eilandje, doet zijn
best om het op zijn eilandje goed te regelen, maar heeft geen
oog voor de reis van de ouder. Dat is ontzettend frustrerend.
En ondertussen zit je met een ernstig gehandicapt kind dat 24
uur per dag zorg nodig heeft. Dit hele traject voelde alsof je van
een glijbaan gaat en steeds als je denkt dat je aan het einde
bent, komt er weer een stuk. Het dieptepunt was toen we een
brief kregen over de leerplicht van onze zoon, hij was toen tien:
waarom we hem niet op een basisschool hadden in geschreven? In deze brief werden we streng toegesproken, er werd al
gedreigd met de leerplichtambtenaar en kinderrechter. Die brief
deed zo’n pijn. Natuurlijk hadden we onze zoon dolgraag naar
school gestuurd, natuurlijk wilden wij dat hij zou kunnen leren,
vrienden zou kunnen maken en zou kunnen sporten. Nu werden
we weer eens stevig met onze neus op de feiten gedrukt. Ik
moest nota bene zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar om het verhaal nog eens uit te leggen. Onbegrijpelijk als je
bedenkt hoeveel informatie er over onze zoon toen al was bij de
gemeente.”
Gepokt en gemazeld
Inmiddels is Yuri ‘gepokt en gemazeld’ en kent hij zijn weg in
het ambtelijke zorgcircuit. “Mijn vrouw en ik hebben onze draai
gevonden in de zorg voor onze zoon. Het is zwaar, maar we doen
het met liefde. Nog steeds moeten we veel voor hem regelen en
nog steeds is dat allemaal nog even gecompliceerd. Bij iedere
beleidswijziging mag ik alle formulieren opnieuw invullen.
Informatie die we nodig hebben krijgen we niet en informatie die we niet nodig hebben krijgen we wel. Laatst was mijn
zoon gevallen en hadden we meer uren fysiotherapie nodig dan
gebruikelijk. Dat leidde weer tot talloze telefoontjes naar talloze instanties. Iedereen snapte wat we wilden, maar het paste
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niet in het systeem. We hadden er recht op en in theorie zou het
moeten kunnen, maar in het totaal lukte het niet. Zo kan ik nog
wel even doorgaan. Maar inmiddels zijn we ervaren ouders en
weten we hoe die wereld in elkaar zit. Als het moet, bedenken
we zelf een creatieve oplossing.”
Yuri mag dan inmiddels aan de situatie gewend geraakt zijn,
gelaten is hij niet. “Ik maak me er nog steeds druk over, omdat
ik weet dat veel andere ouders in hetzelfde schuitje zitten, maar
ook omdat ik weet dat het zoveel beter kan. De overheid heeft
de zorg nu zo geregeld dat het optimaal is ingericht voor de
overheid zelf, maar het zou optimaal moeten zijn voor degene
die zorg nodig heeft. We moeten van ‘inside-out’ naar ‘outsidein’ denken. Dat kan onder meer door over te stappen naar centrale regie op een klantdossier: één startpunt voor de klantreis
met een dossier waar bevoegde medewerkers van alle benodigde
instanties en de ouders op kunnen inloggen, acties uitvoeren
en informatie kunnen delen. Dit proces wordt dan ondersteund

“Je moet zoveel regelen, maar
het lijkt erop of niemand met
elkaar samenwerkt. Iedereen
werkt op z’n eigen eilandje”

door één regisseur: een aanspreekpunt, iemand die het overzicht houdt en proactief kan optreden, ook als het even niet
binnen de standaard past. Deze efficiënte manier van werken
scheelt de overheid zelf uiteindelijk ook veel tijd.”
Achttiende verjaardag
“Mijn zoon wordt dit jaar zestien, we kruipen naar zijn achttiende verjaardag. Zodra hij volwassen wordt veranderen alle
regels met betrekking tot zijn zorg. Ik zie de bui al hangen:
dan beginnen we weer van voren af aan met de administratieve
rompslomp. Het is nog tweeënhalf jaar. Ik hoop dat tegen die
tijd de eerste tekenen van de verandering zichtbaar worden. Wat
zou het mooi zijn als ik een halfjaar voordat hij achttien wordt
een bericht krijg met daarin een overzicht van alle wijzingen en
een actielijst. Proactief in plaats van reactief. En dat alles wat
over hem bekend is niet opnieuw hoeft te worden ingevuld. Een
utopie? Nee, hoor. De techniek is er, nu alleen de wil en besluitvaardigheid nog.”
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Het ‘nieuwe’ Oracle Public Sector zet vol in op de cloud. En daarmee
lijkt het bedrijf de juiste snaar te raken. “Lange tijd waren
overheidsorganisaties huiverig voor IT-oplossingen in de cloud,
maar we voelen dat het tij aan het keren is.”
Door Marlies Ruijter

‘Cloud raakt in een
stroomversnelling’
O

racle en de cloud: bij velen in de publieke sector misschien niet de meest voor de handliggende combinatie.
Maar Oracle Public Sector heeft een ander gezicht gekregen.
Letterlijk en figuurlijk. Jantine Scheele (Director Applications)
en Rene Coppens (Director Technology) zijn samen verantwoordelijk voor de frisse wind die door de gelederen van het bedrijf
waait. Scheele: “De tijd van het traditionele licentiemodel ligt
achter ons. We richten ons op de toekomst: dienstverlening vanuit de cloud. Dit houdt in dat er geen specifieke Oracle-producten meer bij onze klanten hoeven staan, maar dat klanten een
soort abonnementen afsluiten op onze clouddiensten. We gaan
dus van een leveringsmodel naar een dienstverleningsmodel.
Voor ons als leverancier betekent dit dat we op een andere, veel
intensievere manier samenwerken met onze klant. We moeten
de ‘business’ van onze klant heel goed snappen om van toegevoegde waarde te kunnen zijn.”
Rene Coppens - sinds een halfjaar werkzaam bij Oracle - ziet
dat er ook daadwerkelijk grote stappen in die richting zijn gezet.
“Toen ik in dienst kwam bij Oracle, merkte ik al snel dat we
hiermee al veel verder zijn dan ik wist. Ook in de overheidsmarkt
begint dat besef door te dringen. Mooi om te zien dat deze
koersverandering zo snel zijn vruchten afwerpt.”
Scheele en Coppens werken intensief samen. Coppens:
“We werken niet met oogkleppen op binnen onze eigen silo’s.
Integendeel. Onze wederzijdse accountmanagers werken goed
samen en zorgen ervoor dat we met een goed geïntegreerde
oplossing naar buiten komen.”
Meeliften
Werken vanuit de cloud betekent dat programma’s en data
altijd en overal beschikbaar zijn. Maar er zijn meer voordelen
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voor organisaties die kiezen voor cloudoplossingen.
“IT-beheer wordt een stuk eenvoudiger”, legt Scheele uit.
“Je hoeft als organisatie geen eigen IT-landschap meer te ontwikkelen. Je plugt immers in op een bestaand netwerk. Zo leg
je dus veel meer verantwoordelijkheid neer bij je leverancier, bij
ons dus. Je hoeft ook geen updates meer uit te voeren, want wij
zorgen dat alles up-to-date is. Bovendien lift je gemakkelijk mee
op allerlei innovaties: de autonome database, machine learning,
AI, et cetera. Daar hoef je als organisatie zelf dus geen geld en
energie meer in te steken. Gevolg: meer focus op je kerntaken.”
Coppens: “Nog een belangrijk voordeel - zeker voor
overheidsorganisaties - is dat je clouddiensten gemakkelijk kunt
op- en afschalen. Er zijn veel uitvoeringsorganisaties met een
of twee belangrijke jaarlijkse pieken in hun systeembelasting.
Als je daar op de traditionele manier je IT zou inrichten, zit je de
rest van het jaar met grote overcapaciteit. Werk je in de cloud,
dan huur je gewoon meer capaciteit in op momenten dat het
nodig is.”
Dat overheidsorganisaties nog terughoudend zijn om over
te stappen op de cloud begrijpen Rene Coppens en Jantine
Scheele wel. Coppens: “Ook al zijn cloudservers uitermate goed
beveiligd, je brengt toch je data van binnen naar buiten. Het
is niet meer dan logisch dat juist de overheid daar secuur en
zorgvuldig mee omgaat. Bovendien is er nog veel onwetendheid als het gaat om de cloud. En onbekend maakt nu eenmaal
onbemind. Maar het mooie van de cloud is dat je ook niet alles
in een keer hoeft over te zetten. Dat kan in verschillende fases
worden aangepakt. Je kunt kiezen voor een public of een private
cloud. Of een mengvorm: de hybride cloud. Momenteel zien
we veel overheden voor dat laatste kiezen. Zo heeft een grote

Rene Coppens (Director Technology) en Jantine Scheele (Director Applications) van Oracle: “We moeten de ‘business’ van onze klant
heel goed snappen om van toegevoegde waarde te kunnen zijn.”

overheidsdienst er recent ervoor gekozen om hun Ontwikkel &
Test-omgeving vanuit de cloud te runnen. Terwijl hun productie
vooralsnog op de traditionele manier wordt verzorgd.”
Marktverschuiving
Als grote internationale speler voelt Oracle verschuivingen in
de markt altijd vroeg aan. Het bedrijf ziet nu een grote versnelling
in de keuze voor cloudoplossingen. Jantine Scheele: “In Engeland
zagen we dat zo’n twee, drie jaar geleden de cloud in een stroomversnelling kwam. Mede door stimuleringsmaatregelen vanuit de
overheid gingen lokale overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen massaal over op clouddiensten. Wij verwachten dat dit
op korte termijn ook in Nederland gaat gebeuren.”
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“Ik merk nu al dat er een grote executiekracht op gang
komt”, vult Rene Coppens aan. “Organisaties die al jaren tegen
het idee van de cloud ‘aanhikken’, zie ik nu knopen doorhakken.
Ik denk dat Oracle een grote rol kan gaan spelen in de transitie van traditionele IT naar cloud-IT. Oracle is in Nederland de
laatste tijd erg succesvol met onze cloud-oplossingen, gesterkt
doordat we ook wereldwijd tot de absolute cloudtop behoren.”

Interesse?
www.oracle.com/nl
jantine.scheele@oracle.com
rene.coppens@oracle.com
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Galileo, het andere ‘GPS’

Geen concurrentie, maar vriendelijke competitie
M

et afmetingen van slechts drie bij drie bij een halve millimeter
is dit elektronische chipje niet bepaald indrukwekkend. Zijn
staat van dienst is dat des te meer. De chip leidt wereldwijd het verkeer in
goede banen, zorgt ervoor dat je moeiteloos het nieuwe adres van je vriend
vindt en voorkomt dat je verdwaalt tijdens die lange bergwandeling. Hij
is bovendien betrokken bij de aansturing van energie- en informatienetwerken en het verifiëren van banktransacties door middel van accurate
tijdstempels.
Was navigeren op basis van satellieten eerst vooral een militaire aangelegenheid, sinds de jaren 90 heeft het een hoge vlucht genomen. Vanaf
1994 kun je zelf als particulier gebruikmaken van het Amerikaanse Global
Positioning System (GPS). Je zet je ontvanger aan, wacht op satellietsignalen en binnen een paar minuten weet je jouw locatie tot op enkele meters
precies. In een wereld vol smartphones en navigatieapparatuur is de term
‘GPS’ synoniem geworden voor satellietnavigatie.
Maar dat is iets te kort door de bocht. In 2016 kwam het Europese
satellietnavigatiesysteem Galileo online. Als onafhankelijke ‘backup’ voor
GPS, maar ook als een systeem dat de navigatiewereld naar een nieuw plan
kan tillen. Het zorgde (in combinatie met GPS) voor een plaatsbepaling
met een nauwkeurigheid van een paar centimeter, waarmee verbeterde
toepassingen in zicht kwamen. Voor landbouwmachines die precies weten
waar ze een gewas planten tot zelfrijdende auto’s die aan de hand van
satellieten bepalen of ze binnen of buiten de lijnen rijden. Voor het snel
checken van kadastrale grenzen tot volledig automatisch navigerende
drones.
Was Galileo in 2016 met negen operationele satellieten nog geen volwaardig systeem – het werkte niet overal en niet erg precies – nu is dat met
22 actieve satellieten anders. Er is wereldwijde dekking en een precisie die
nu al beter is dan die van GPS. Galileo bepaalt je locatie tot op anderhalve
meter precies.
Er is nog een groot verschil: anno 2019 maken er daadwerkelijk mensen
gebruik van Galileo. In 2016 ondersteunde nog geen enkel consumentenapparaat Galileo. Inmiddels vinden Galileo-ready chips in rap tempo hun
weg naar bijvoorbeeld de nieuwste smartphonemodellen. Zeker een miljard
mensen zouden momenteel al gebruikmaken van het Europese systeem.
Vaak zonder dat ze dat weten.

Nooit financierde
de Europese
Commissie
zo’n duur en
complex project als
het satellietnavigatie
systeem Galileo. Na flinke
kostenoverschrijdingen en
vertragingen nadert het
project zijn ontknoping:
om de aarde draaien nu
22 satellieten die je overal
in de wereld exact vertellen
waar je bent. Maar waarom
investeert Europa eigenlijk in een eigen
systeem naast het Amerikaanse GPS-systeem?

Door Roel van der Heijden
Beeld ESA
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Combineren
Voor Galileo is deze fase betrekkelijk rustig vaarwater, na stormachtige periodes. Het project dat in 2003 definitieve goedkeuring kreeg van
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de Europese Commissie stond vier jaar later al op losse schroeven vanwege de
trage voortgang. Toch besloten de verantwoordelijke ministers ermee door te
gaan. Uiteindelijk is Galileo zeker vijf jaar later klaar dan gepland en heeft het
twee tot drie keer meer gekost dan de oorspronkelijke schattingen.
Ook waren er technologische hobbels. Belangrijke atoomklokken aan
boord van satellieten gingen stuk en in 2014 werden twee satellieten in een
verkeerde baan gelanceerd. Toch vormde dat geen serieuze bedreiging voor
Galileo. Iedere satelliet heeft drie reserveklokken en de verkeerd gelanceerde
satellieten kunnen met een softwareaanpassing nog steeds (een beetje) bijdragen aan het systeem.

Hoe werkt Galileo?
Op een hoogte van ruim 24.000 kilometer trekken 22 satellieten (plus
enkele reservesatellieten) iedere
veertien uur een rondje om de aarde.
Iedere satelliet zendt continu een
radiosignaal naar de aarde. De satellieten zijn zo gepositioneerd dat je in
theorie altijd zeven tot tien satellieten kunt ontvangen; in de praktijk
lukt dat niet altijd door bijvoorbeeld
de aanwezigheid van heuvels of
gebouwen. Voor een plaatsbepaling
zijn minimaal vier satellieten nodig.
Dat gaat zo: de ontvanger vergelijkt
signalen van verschillende satellieten. Daarmee bepaalt hij hoe lang de
signalen er vanaf de satellieten over
deden om (met de lichtsnelheid) het
apparaat te bereiken. Hieruit volgt
direct de afstand tot die satellieten,
de precieze locatie en een zeer nauwkeurige tijdbepaling.

Paul Verhoef is directeur navigatie bij de ESA en stuurt binnen de ruimtevaartorganisatie zo’n 500 mensen aan die samen Galileo ontwikkelen. Hij
bleef altijd kalm. “Het is één ding als de politiek iets wil, het is iets anders om
zo’n complex en duur technologieproject snel en binnen budget te leveren.
Maar in vergelijk met GPS zijn we snel geweest, en de kosten zijn daarmee
vergeleken ook veel lager.” Met de technische prestaties van Galileo is Verhoef
tevreden, en die worden nog steeds beter. De betaalde dienst levert straks
een precisie tot ongeveer twintig centimeter. Juist de combinatie van Galileo
met GPS (en andere systemen) heeft voordelen. Niet alleen de precisie gaat
verder omhoog, tot enkele centimeters, maar ook de betrouwbaarheid. “Rij je
door een stad met hoge gebouwen dan heb je doorgaans zo’n 45 procent van
de tijd ‘zicht’ op genoeg GPS-satellieten,” aldus Verhoef. “In combinatie met
de Galileo-satellieten haal je 95 procent.”
Militaire oorsprong
Het prijskaartje voor Galileo staat momenteel op zo’n tien miljard euro
dat de Europese Unie volledig betaalt. Dat astronomische bedrag heeft alles
te maken met de benodigde infrastructuur in de ruimte en op de grond.
Wereldwijd zijn er zo’n twintig stations en controlecentra die het satellietnetwerk aansturen. Zij checken de posities van de satellieten en controleren de
atoomklokken aan boord.
Maar wat heeft Europa nu precies gekocht? Er was toch al GPS? Dat werkt
voor particulieren al 25 jaar naar behoren. Als je het de betrokkenen zelf
vraag – zo ook Paul Verhoef – dan hoor je het argument dat Galileo een ‘civiel
project’ is, voornamelijk bedoeld voor burgers en bedrijven. Dat in tegenstelling tot GPS, GLONASS en BeiDou, de respectievelijk Amerikaanse, Russische
en Chinese tegenhangers. Dat zijn systemen met een militaire oorsprong en
bijbehorende militaire doeleinden. In theorie kunnen militairen bewust met
de plaatsbepaling knoeien om een vijand om de tuin te leiden.
De vraag is of dat gevaar reëel is als er zoveel personen en bedrijven –
waaronder in deze landen zelf – vertrouwen op zo’n systeem. Sabotage treft
ook hen. De Amerikanen geven inmiddels aan dat ze hun systeem niet zullen
verstoren, sterker nog, dat dit met de nieuwste generatie GPS-satellieten niet
eens kan.
Volgens Verhoef is er meer. “Het gebruik van satellietnavigatie neemt
nog steeds toe en is onderweg naar vier tot vijf miljard gebruikers. Uitval van
een systeem levert grote problemen op. Het is volgens mij essentieel dat je
een back-up hebt.” Bekijk je het plaatje economisch dan worden de belangen
andermaal duidelijk, volgens Verhoef. “Wij hebben berekend dat zo’n tien
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procent van de totale wereldwijde economische activiteit afhankelijk is van
satellietnavigatie. Dat komt op het conto van de logistieke wereld en door het
synchroniseren van energie- en informatienetwerken die gebruikmaken van
de accurate tijdbepaling uit satellietnavigatie. Je hebt het over een bedrag in
de orde van een biljoen euro, een één met twaalf nullen.”
Maar wacht. Een vrachtwagen kan ook zonder navigatie rijden. Is het
terecht om het belang van satellietnavigatie hiermee te rechtvaardigen? “De
logistiek stort niet volledig in. Maar stel je voor, de transportsector presteert door een storing zo’n 0,1 procent slechter. Dat gaat nog steeds over
een enorm bedrag. Ik denk dat het miljard dat we per jaar uitgeven in die zin
eigenlijk wel meevalt.”
Galileo-exit
Hoe staat het oudere GPS-kamp tegenover de opkomende Galileo-club?
Volgens Verhoef zijn het geen concurrenten maar is er sprake van ‘vriendelijk
competitie’. “Ook GPS blijft in ontwikkeling. Waarschijnlijk hebben zij over
een tijdje een betere precisie. En daarna wij weer”, zegt hij. Maar er is goed

Tien procent van de
wereldwijde economische
activiteit is afhankelijk
van satellietnavigatie
overleg, dat begon al voor de ontwikkeling van Galileo. De partijen waren
al vroeg in gesprek om de systemen op elkaar aan te laten sluiten. Maar de
samenwerking houdt ergens op. Niet álles wordt gedeeld, bijvoorbeeld de
technologie waarmee een deel van de signalen worden versleuteld.
Galileo werd door de Europese Commissie besteld in een tijd dat brexit
een scenario uit een horrorfilm leek. Inmiddels weten we beter. Tot frustratie van Groot-Brittannië betekent een vertrek uit de Europese Unie ook een
Galileo-exit.
Praktisch heeft dat tot gevolg dat er geen infrastructuur voor Galileo op
Brits grondgebied mag staan. De stations op onder andere de Falklandeilanden en Ascension zijn ontmanteld. “We mogen geen geheime encryptietechnologieën gebruiken op plekken waar buitenlandse inlichtingendiensten
erbij kunnen”, zegt Verhoef. “Overigens waren het juist de Britten die betrokken waren bij de ontwikkeling van die standaarden.”
Waar ziet Verhoef nog verbetering? “Wat betreft bekendheid is er veel te
winnen voor Galileo”, zegt hij. “Mensen denken dat ze GPS gebruiken, terwijl
ze feitelijk op Galileo vertrouwen. Die boodschap moeten we nog zien over te
brengen.”
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Galileo 2.0

Een smartphone die verbinding maakt met satellieten van
verschillende navigatiesystemen
(middelste scherm).
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De eerste Galileo-satellieten werden in 2011 gelanceerd. Met een levensduur
van zo’n twaalf tot dertien jaar zijn ze over enkele jaren al aan vervanging
toe. Paul Verhoef en ESA-collega’s denken nu na over de tweede generatie
satellieten. Deze zou betere atoomklokken gebruiken voor een hogere precisie, maar ook sterkere zenders. Dat laatste is belangrijk voor kleine ontvangers met een laag vermogen. De nieuwe satellieten worden waarschijnlijk
groter en zwaarder, wat uitdagingen voor de lancering naar een voldoende
hoge baan oplevert. Wellicht krijgen de satellieten een extra aandrijving
zodat ze op eigen kracht voldoende hoogte krijgen.
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Elke dag ervaren we de voordelen van computers
en informatietechnologie. De huidige computers
helpen en entertainen ons, ze stellen ons in staat om
ons met mensen over de hele wereld te verbinden,
en maken het mogelijk om grote hoeveelheden
data te gebruiken voor het oplossen van moeilijke
problemen en het aansturen van complexe systemen.

E

Quantum Computing:
klaar voor de eerste stap?

IBM’s Q Lab voor quantum computing. Beeld: IBM
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r zijn echter problemen die de huidige systemen nooit
zullen kunnen oplossen. Problemen die zo groot en
complex zijn dat we gewoonweg niet genoeg rekenkracht op
aarde hebben om ze aan te kunnen pakken. Voorbeelden van
zulke complexe problemen zijn onder andere te vinden in mobiliteitsvraagstukken, weer, water en klimaat, agricultuur en de
energietransitie. Maar we kunnen ook dichter bij huis blijven. Zo
is cafeïne een belangrijk onderdeel van koffie. Dit is een relatief
eenvoudig molecuul, maar het doorrekenen van alle mogelijkheden van hoe dit molecuul eruit kan zien is zo omvangrijk dat de
huidige supercomputers dit niet met 100 procent nauwkeurigheid kunnen. Met andere woorden: de werkzaamheid van cafeïne begrijpen we nog steeds niet helemaal. Altijd goed om dit in
gedachten te houden bij uw volgende kop koffie.
Een ander voorbeeld van verrassende complexiteit is het
aantal mogelijkheden bij het plaatsen van mensen rond een
tafel. Met tien mensen zijn er al meer dan 3,6 miljoen mogelijkheden (voor de wiskundig ingestelde mensen onder ons is dit de
uitkomst van 10 faculteit (10!) ). Bij honderd mensen loopt het
aantal mogelijkheden al op naar een getal met 157 nullen…
Nieuwe manier van computing
Om kans te maken dergelijke complexe problemen te kunnen
oplossen, hebben we een nieuwe manier van computing nodig:
één waarvan de rekenkracht exponentieel groeit. Het goede
nieuws is dat de natuur zelf ons de mogelijkheid biedt om deze
rekenkracht beschikbaar te kunnen maken. De fundamenten
hiervoor werden in het begin van de twintigste eeuw gelegd
door natuurkundigen als Niels Bohr, resulterend in de quantummechanica. Vele wetenschappers hebben zich hier sindsdien
over gebogen (en verbaasd), met Richard Feynman als een van
de belangrijkste voortrekkers. Tijdens een IBM - MIT conferentie
in 1981 stelde hij voor dat, om de natuur beter begrijpen, we
computers zouden moeten bouwen op basis van de quantum
mechanica-gereedschappen die de natuur ons biedt.
Meer dan 50 jaar vooruitgang op het gebied van wiskunde,
materiaalwetenschap en computerwetenschap heeft quantum
computing veranderd van theorie naar realiteit. Tegenwoordig
zijn echte quantumcomputers toegankelijk via de cloud en vele
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Zelf aan de slag
Meer dan 40 organisaties, waaronder academische
instellingen, onderzoeksinstellingen en start-ups, zijn
binnen het IBM Q Netwerk aan de slag gegaan op het
gebied van quantum computing. Voorbeelden hiervan
zijn te vinden op de IBM Q Network site: www.research.
ibm.com/ibm-q/network.
Benieuwd hoe quantum computing kan helpen om
de uitdagingen van uw organisatie aan te gaan? Het
mooie is dat iedereen nu al kan beginnen met quantum
computing. Bijvoorbeeld door het lezen van artikelen
op de IBM Q website of het spelen van de Hello Quantum
game op de mobiele telefoon. Deze game geeft inzicht
in hoe qubits zich gedragen. En voor de meer hands-on
ingestelden is er de mogelijkheid om zelf quantumcomputers te programmeren via IBM Q Experience en Qiskit.
• www.research.ibm.com/ibm-q
• helloquantum.mybluemix.net
• quantumexperience.ng.bluemix.net/qx
• qiskit.org

duizenden mensen hebben ze al gebruikt om te leren, onderzoek
uit te voeren en nieuwe problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld
om een beter begrip te krijgen van de basisbouwstenen, de
qubits. De qubit is voor de quantumcomputer wat de bit is in de
‘gewone’ computer. Deze qubits hebben de mogelijkheid om niet
nul of één te zijn (zoals een bit), maar nul én één tegelijkertijd.
Ook kunnen twee qubits met elkaar verstrengeld worden, zodat
ze zich niet meer onafhankelijk van elkaar gedragen. Hiermee
kan de capaciteit van een quantumcomputer verdubbeld worden, elke keer als er één qubit wordt toegevoegd. Fenomenen
die nog steeds niet volledig begrepen worden, maar die wel
gebruikt kunnen worden in deze nieuwe manier van computing.
De verwachting is dat quantumcomputers op een dag
voor doorbraken kunnen zorgen in vele disciplines; in eerder
genoemde voorbeelden, maar ook in materiaal- en geneesmiddelenontdekking, de optimalisatie van complexe systemen en
kunstmatige intelligentie. Maar om die doorbraken te realiseren en om quantumcomputers op grote schaal bruikbaar en
toegankelijk te maken, moeten we nog vele stappen zetten,
bijvoorbeeld in fundamenteel onderzoek en opleiding. Gegeven
de complexiteit en de uitdagingen, is het goed om dat met een
zo breed mogelijke coalitie te doen.
Cor van der Struijf, IBM Q Ambassadeur
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’Migratie naar de
cloud is vooral
een organisatorische
transformatie’
D

e voordelen van de cloud zijn inmiddels genoegzaam
gedocumenteerd. Door digitaal te transformeren zijn
bedrijven en instellingen in staat toegang te krijgen tot de snelle levering van nieuwe producten en diensten. De cloud versnelt
met andere woorden het proces om ideeën om te zetten in concrete activiteiten. Het is door het innoveren en implementeren
van nieuwe businessmodellen dat bedrijven en instellingen echt
kunnen differentiëren. Maar het zetten van de eerste stap is een
uitdaging op zich; typisch een geval van leren lopen alvorens te
kunnen vliegen. Digitale transformatie is praktisch onmogelijk
als je niet precies weet wat er moet worden getransformeerd.
Vergeten servers
Het bestaan van shadow IT (IT-projecten beheerd buiten
en zonder de kennis van de IT-afdeling) kan ertoe leiden dat
organisaties geen duidelijk beeld hebben van de omvang of de
onderdelen van hun IT-landschap. En zelfs wanneer een organisatie dat beeld wel heeft blijkt het vaak moeilijk inzicht te
krijgen in de ontwikkeling van end-to-end business, applicatie
en technologieaspecten. Het ontbreken van een duidelijk beeld
van wat er momenteel is geïnstalleerd en hoe dat nu en in de
toekomst wordt gebruikt, is één van de grootste uitdagingen bij
pogingen om het IT-landschap te verplaatsen naar een cloudplatform. Maarten Veldhuizen: “Ik herinner me een Capgeminiproject voor een wereldwijde organisatie met meer dan 10.000
servers. De klant was verrast, toen bleek dat we letterlijk
‘gevonden’ servers en onbeheerde toepassingen tegenkwamen
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in lang vergeten serverkamers. De cloudmigratie zou veel makkelijker geweest zijn als we dit eerder hadden geweten; het zou
immers bij de planning en het ontwerp van de cloudtransformatie een belangrijke rol hebben gespeeld. Uiteindelijk zijn we
erin geslaagd om al die ‘vergeten’ servers te migreren naar een
cloudplatform. Maar het had een stuk efficiënter gekund.”
Ook de legacy
Geschikte cloudapplicaties zullen vaak afhankelijk zijn van de
traditionele IT-infrastructuur. Doorgaans is 60 tot 90 procent van
de applicaties in het bestaande IT-landschap geschikt. Het migreren van alleen de geschikte cloudapplicaties kan echter ongewenste nieuwe afhankelijkheden creëren, met bijvoorbeeld slechte
prestaties en responstijden tot gevolg. Het uitsluitend migreren
van cloud-native applicaties (die dus al web-enabled zijn) vergroot het risico op een onvolledige migratie. De cloudmigratie
moet dan ook van begin tot eind alle bedrijfsprocessen omvatten, zowel de legacy als de cloud-native applicaties. Het risico is
anders dat er verschillende cloudomgevingen worden gecreëerd
die de business uiteindelijk niet gaat gebruiken. In feite worden
dan digitale silo’s gerepliceerd in plaats van geharmoniseerd, met
als gevolg dat kosten en complexiteit worden verhoogd. Zo wordt
exact het tegenovergestelde bereikt van wat de bedoeling is.
Lastige keuzes
Veiligheid van IT is ook een grote zorg. Cybercrime wordt
steeds geavanceerder. De verschillen tussen silo’s of tussen

C a p g e m i n i

“Als wedstrijdzeiler zoek ik de wolken op om optimaal
gebruik te maken van windschiftingen”, zegt
Maarten Veldhuizen, verantwoordelijk manager voor
clouddiensten voor overheidsorganisaties van Capgemini.
“De geschiedenis van de mens is doorspekt met verhalen
over onze strijd om de wolken te bereiken; van Icarus
tot de gebroeders Wright. Het lijkt nauwelijks toeval
dat vandaag de dag de cloud symbool is voor aspiratie.
De uitdagingen om de cloud te bereiken zijn nog steeds
formidabel.”

cloud services en legacysystemen kunnen kwetsbaarheden
opleveren die criminelen snel kunnen exploiteren. Dit risico
wordt door het bestaan van shadow IT versterkt. Hoe moet je
immers je IT-landschap beschermen als je niet weet wat je moet
beschermen?

Migreren, opereren,
innoveren
De weg naar de cloud is geen eenvoudige. Daarom heeft
Capgemini het Capgemini Cloud Platform (CCP) ontwikkeld, een pakket van clouddiensten en versnellers in
een platform voor eenduidig cloudbeheer. Het CCP geeft
de ondersteuning om deze weg veilig en gestructureerd
te begaan. Capgemini helpt overheidsorganisaties met
het overbrengen van workloads naar de cloud, beheert
een hybride cloudsysteem met meerdere aanbieders
en ontwikkelt nieuwe innovatieve diensten direct in
de cloud. Dit voorkomt dat organisaties afhankelijk
worden van slechts één leverancier of van het platform
zelf. Het CCP combineert de juiste technologie, processen en bedrijfscultuur om overheidsorganisaties te
helpen om de efficiëntie en wendbaarheid van de cloud
te benutten.

Een van de kritieke factoren is de mens. Je moet de juiste
mensen aan boord hebben om de veranderingen door te voeren
en stabiliteit en veiligheid te handhaven. En dat wordt steeds
lastiger. De snelle evolutie van cloud en aanverwante technologieën heeft geleid tot een brain race: gekwalificeerde cloudexperts zijn niet aan te slepen.
Tot slot is er nog de moeilijkheid van het kiezen van de juiste
cloudoplossing. Er is al een overweldigende hoeveelheid keuzes
als het gaat om de vraag welke cloud. Het maken van de juiste
beslissing is alleen maar moeilijker geworden doordat in het verschuivende technologielandschap nieuwe technologieën bijna
wekelijks opkomen. Veldhuizen: “Icarus mag dan de wolken hebben bereikt, zijn gebrek aan vooruitziendheid was zijn ondergang. Het is van essentieel belang dat organisaties die digitaal
willen transformeren hun cloudstrategie in detail plannen en
executeren om te voorkomen dat ze onderweg hun vleugels verbranden en crashen.”
De sleutel tot het doorbreken van de belemmeringen om
naar de cloud te gaan is een doorwrocht begrip van het eigen
IT-landschap in combinatie met een waterdicht migratieplan.
Het veronderstelt een Business Change Management programma
met een goed operationeel model dat de cloud ondersteunt en
met zicht op de benodigde expertise. “De migratie naar de cloud
is meer dan een technische verandering, het is vooral ook een
organisatorische transformatie.”
Maarten Veldhuizen, maarten.veldhuizen@capgemini.com
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Wet open overheid

Uitgeklede Woo goed voor
informatiehuishouding

Zeven jaar nadat GroenLinks een initiatiefvoorstel voor een Wet
open overheid (Woo) indiende, ligt een nieuw voorstel voor advies
bij de Raad van State. Het oude moest grondig worden uitgekleed
om dwarsliggende lagere overheden mee te krijgen. Toch heeft
de Woo mogelijk een positief effect: de overheidsinformatie
huishouding kan eindelijk verbeteren.

Door Peter Mom
Beeld Shutterstock
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en korte schets van het voorafgaande. Aangezien de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) slecht functioneert dient GroenLinks juli 2012
het Woo-voorstel in. Waar de Wob de nadruk legt op passieve openbaarmaking
van informatie (op verzoek), schrijft de Woo bestuursorganen voor dat zij
stukken actief publiceren. April 2016 neemt de Tweede Kamer het initiatief-

voorstel, inmiddels verdedigd door GL én D66, met tweederde meerderheid
aan. Binnen een week verschijnt op de website van de VNG het bericht ‘Eerste
Kamer mag niet instemmen met Wet open overheid’. Die zou onuitvoerbaar en
onbetaalbaar zijn.
De Eerste Kamer wacht met de behandeling op een ‘impactanalyse’. ABDTOPConsult voert twee quickscans uit: bij het Rijk en bij lagere overheden.
Voor beide categorieën worden zowel de invoerings- als de jaarlijkse uitvoeringskosten onder veel aannames ingeschat op ‘waarschijnlijk’ minimaal een
miljard euro. De scans komen in een bijzonder licht te staan als de Open Software Foundation (via een Wob-verzoek) achterhaalt dat het de quickscanners
niet primair te doen was om de impact te analyseren, maar om de wet te blokkeren. Een onderzoeker schreef althans naar een bestuursorgaan: “En bedenk
dat we bezig zijn met een exercitie die mede tot doel heeft om te voorkomen
dat er een wet komt die […] een onbehapbare werklast met zich zou brengen.”
Het regeerakkoord van Rutte III (oktober 2017) voorziet in een overleg
met de indieners om een Woo ‘zonder hoge kosten’ te realiseren. Dat overleg
heeft in 2018 plaatsgehad, tussen kabinet en GL en D66, en ook met de VNG
en de provincie- en waterschapskoepels. De indieners hebben nogal wat con-
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cessies gedaan, blijkt uit het (wijzigings)wetsvoorstel dat begin januari 2019 naar de
Tweede Kamer ging.

Woo geeft
wegwerken
van ernstige
tekort
komingen in
informatiehuishouding
een wettelijke
impuls

Inspanningsverplichting
Zo is het online informatieregister gesneuveld, waarin bestuursorganen moesten aangeven welke documenten ze hebben. De VNG vreesde dat elk mailtje daar in
moest. Het aantal actief openbaar te maken categorieën van stukken is beperkt en
preciezer omschreven. Daarbij komt dat de verplichting tot actieve openbaarmaking
gefaseerd wordt ingevoerd en dat een bestuursorgaan niet meer ‘zoveel mogelijk de
bij hem berustende informatie neergelegd in documenten voor een ieder openbaar’
moet maken, maar daarnaar moet streven, want alleen ‘indien dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is’.
Beperking van de reikwijdte van de Woo gebeurt niet alleen via een kleinere
hoeveelheid documenten, maar ook via een geringer aantal bestuursorganen. VNG,
IPO en Unie van Waterschappen vallen niet meer onder de wet. De VNG sprak in dit
verband van ‘een ontoelaatbare inbreuk op de autonomie van deze private instellingen’. Dat is in zoverre een opmerkelijk statement dat als ‘VNG (Realisatie BV)’ op
TenderNed een aanbesteding publiceert, zij zichzelf daar een ‘publiekrechtelijke
instelling’ noemt.
Beleidsintimiteit
Ander punt, waarop de gemeentenkoepel zich tegemoet gekomen ziet, is de
uitzonderingsgrond ‘intern beraad’ annex ‘persoonlijke beleidsopvattingen’, bij
bestuursorganen een zeer populaire basis om informatie onder zich te houden. De
VNG stelt, in een vorige maand verzonden ledenbrief, tevreden vast dat ‘het regime
van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen onder de Wob onder de
Woo goeddeels gecontinueerd’ wordt. Dit heet ook wel ‘beleidsintimiteit’.
Het aanvankelijke wetsvoorstel is niet alleen uitgekleed, er is ook iets toegevoegd. In plaats van de registerplicht komt de verplichting een of meer ‘contactpersonen’ te benoemen. Die moeten, aldus de memorie van toelichting, ‘op laagdrempelige en klantvriendelijke wijze, bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail’ vragen
beantwoorden en wellicht ook documenten verstrekken, ‘als het er maar een paar zijn
en er geen uitzonderingsgronden aan de orde zijn’. Andere, substantiëlere, maatregel om het gemis van een informatieregister te compenseren, is een wettelijk geregeld meerjarenplan om de informatiehuishouding op orde te krijgen.
Adviesbureaus Ecorys en PBLQ hebben in een ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse’ becijferd dat de totale kosten van implementatie en uitvoering van de aangepaste
Woo over een tijdvak van vijftien jaar uitkomen op 552 miljoen euro. Deze MKBA voorziet ook dat de maatregelen de gemiddelde zoektijd per document met vier minuten
reduceren en dat daarmee de kosten in diezelfde vijftien jaar worden terugverdiend.
De koepelorganisaties hebben zich achter de herziene Woo geschaard, zij het
onder de conditie dat het Rijk hen compenseert voor de uitvoeringskosten. De VNG
stelt dat de MKBA ‘een indicatie van de soorten en omvang van de kosten’ geeft,
maar ‘onvoldoende houvast [biedt] om voldoende inzicht te krijgen in de uitvoeringskosten’. VNG Realisatie doet nu een ‘uitvoeringstoets’. De gemeentenkoepel
noemt rijkscompensatie een ‘harde voorwaarde’.
Achterstand inhalen
De Woo geeft het wegwerken van ernstige tekortkomingen in de informatiehuishouding een wettelijke impuls. Er liep al enige tijd een rijksbreed programma, Rijk
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aan Informatie (RaI), om de informatiehuishouding aan de eisen van de tijd
aan te passen. Dan gaat het vooral om elektronisch opgeslagen informatie. De
Erfgoedinspectie publiceerde in 2005 een alarmerend rapport (‘Een dementerende overheid?’), maar kwam november 2016 in de rapportage ‘Onvoltooid
digitaal’ met nog altijd zorgwekkende waarnemingen. In die tijd zei de manager van een toen aflopend stimuleringsprogramma in iBestuur: “We zouden
na 2016 nog makkelijk twee jaar kunnen doorgaan. Maar met te lang doorgaan verlies je aan effectiviteit. Eens ben je uitgepilot. Dan moet je gewoon
aan de slag.”
Voor zover dat met genoemd RaI-programma nog niet is gebeurd, kan het
aanvangen in het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI), zoals RaI inmiddels heet. Het programma is verantwoordelijk geworden voor het Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding,
dat begin januari met het Woo-voorstel naar de Kamer is gestuurd. Het telt
zeven ‘actielijnen’ (waaronder het archiveren van e-mails en websites) en alle
ministeries participeren in een bijna twintigkoppige stuurgroep.
De Woo-toelichting zegt over het meerjarenplan: “Het plan gaat niet uit
van grote ICT-projecten die lang duren en veel kosten, maar van een stapvoor-stap-benadering, die zichzelf in pilots bewijst en die daarna door andere
overheden kunnen worden overgenomen of wellicht zelfs als standaard
kunnen worden voorgeschreven.” BZK en OCW nemen het voortouw met een
rijksplan, lagere overheden worden geacht, in afstemming met het Rijk, hun
eigen huishouding onder handen te nemen. De indieners verwachten dat
dit minstens acht jaar gaat duren. Een onafhankelijk adviescollege moet de
voortgang bewaken.
Overigens zijn de kosten van deze operatie niet in de Ecorys/PBLQ-raming
meegenomen. De Archiefwetgeving eindelijk naleven kan immers bezwaarlijk
aan de Woo worden toegerekend.

Alle
ministeries
participeren
in een bijna
twintigkoppige
stuurgroep

Centraal platform
Stukken kunnen terugvinden is nog geen actief openbaar maken. Ook
daarvoor loopt een initiatief. Het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP), dat al een centrale voorziening kent voor
bekendmakingen (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties, DROP),
werkt aan een publicatieplatform voor Woo-documenten, het Platform Open
Overheidsinformatie (PLOOI). De minister van BZK stelt uniforme regels op
voor deze, ongevraagd te publiceren, documenten.
Veelgebruikers van de Wob, zoals belangengroepen en media, ervaren de
uitvoering van de wet door bestuursorganen nogal eens als zeer restrictief.
Anders dan het uitgangspunt ‘alles is openbaar, tenzij een uitzonderingsgrond geldt’ komt het in de praktijk vaak neer op ‘niets is openbaar, behalve
als het echt niet anders kan’. De Woo-indieners schrijven dan ook: ”Het is en
blijft belangrijk dat er een cultuurverandering ten aanzien van de omgang
met informatie plaatsvindt bij de overheid.” Een wet kan die niet tot stand
brengen, kregen ze in 2016 in de Tweede Kamer te horen. Klopt, stellen ze,
‘maar de wet kan wel instrumenten bieden om een dergelijke cultuurverandering te bewerkstelligen.’ De relativering volgt enkele zinnen later. Het is wel
‘een proces van lange adem’.
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Luisteren,
innoveren
en leveren

Robot

E n g e l h a r d

Opruimrobot
I

k vind het leuk aan deze tijd dat we
allemaal een beetje wakker worden.
De platformeconomie, de datahandel, de
smart systemen: langzaam beginnen we
nut en nijd te onderscheiden. We worden
denk ik wat realistischer in onze verwachtingen en in onze zorgen. Er is veel debat
over de inzet van artificiële intelligentie,
bijvoorbeeld in de vorm van zelflerende
algoritmes of robots. Algofielen en algofoben botsen. Computers die slimmer worden
dan mensen zijn voor velen zowel droom
als nachtmerrie. Ook zelf heb ik in columns
meer dan eens gewaarschuwd tegen de
black box van automatische besluitvorming. Tegen beslisrobots waarin onzichtbare aannames en vooroordelen verstopt
zitten. Algorithmic accountability reken ik
tot het archief-issue van onze tijd. Op het
Nationaal Archief besloten we daarom zelf
ervaring op te doen met zelflerende algoritmes. Met verassende resultaten.

Samen met energieleverancier Eneco verduurzamen
we de Rotterdamse warmtevoorziening door middel
van blockchain. Ook dat is digitaliseren – onze kracht.

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

Marens Engelhard
Algemeen rijksarchivaris

cginederland.nl
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Als je het mij vraagt zal een archief
steeds meer een grote dataverzameling
worden waarop traditionele ordening
niet meer van toepassing is. De mensen
die vroeger in ieder kantoor documenten
beheerden, zijn allang wegbezuinigd in
een soort vredesdividend van de digitale
tijd. Wij dataproducenten zijn allang niet
meer gedisciplineerd genoeg om alle files
netjes in mapjes te zetten. Veel media - lees
e-mail, WhatsApp, Twitter - zijn domweg
te snel en te informeel om in archiefmappen te worden opgeborgen. Dus zijn we op
het Nationaal Archief gaan experimenteren
door de regels los te laten. Door te ordenen
met inzet van kunstmatige intelligentie.
Kan dat? Hoe dan? Maar vooral: hoe voelt

dat voor medewerkers, voor de collega’s?
Hoe voelt het eigenlijk als een algoritme
jouw telefoon en laptop uitleest? Is dat
bedreigend of behulpzaam? Het is ons
meegevallen. Mensen staan er best voor
open dat een algoritme orde aanbrengt
in de chaos van hun digitale archiefkast,
maar wel onder voorwaarde dat ze zelf af
en toe aan de knoppen mogen draaien. In
ons experiment was iedereen trainer van
het algoritme. Iedereen zag met eigen ogen
hoe het systeem tot zijn oordeel kwam. Dan
groeit het vertrouwen in de opruimrobot,
want het is opeens geen black box meer,
maar eerder een open boek. Het experiment was in dit geval nog simpel. We richtten ons op de ‘ordinaire’ mailbox. De vraag
was: kun je een algoritme leren om onderscheid te maken tussen zakelijke mails,
privémails en ‘ruis’? Welke woorden en zinnen onthullen het verschil tussen bewaren
en prullenbak? Vijftien vrijwilligers hebben
een halfjaar het oordeel van het algoritme
getoetst en bijgesteld. Algauw was de successcore tegen de negentig procent. En
vanaf dat punt begonnen de proefpersonen
toe te geven dat het algoritme het misschien wel beter kon dan zijzelf. Want ook
zij twijfelden weleens: is dit strikt zakelijk
of eigenlijk niet? En dan scheelt automatische selectie ineens veel werk. Bijkomend
voordeel voor de organisatie: het scheelt
net zo’n grote hoop opslagcapaciteit.
Voor ons was de belangrijkste bevinding dat openheid vertrouwen geeft. We
hebben nu al talloze andere toepassingen
in het vizier. Opruim-algoritmes als transparant hulpmiddel, niet als black box. Niet
algofoob of algofiel, maar algovaardig.
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Informatie
beter bewaren,
vinden en delen

“We werken in het digitale tijdperk, maar veel van onze processen zijn nog ingericht alsof we met papier werken. Bovendien
wordt er nog steeds veel papier geproduceerd. Dat wordt dan
wel gescand, maar het is ‘digital made’ en niet ‘digital born’.
Daar willen we wel naartoe, want alleen op die basis kun je eenvoudiger informatiegestuurd gaan werken”, zegt Guiny Kustner,
programmamanager Stukken Beter. Het programma ontplooit
een aantal activiteiten om dit te bereiken. Zo wil het alle medewerkers van het ministerie ontzorgen bij het bewaren van informatie. “We gaan als eerste maatregel, bij organisaties die daaraan willen meewerken, alle e-mail van de individuele mailbox
kopiëren naar een depot bij de IT-leverancier. We verkennen de
mogelijkheid om dat later met meer gegevens en documenten te
doen. Zodat we met slimme technieken bereiken dat informatie
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‘Toegang geven en informatie delen is het
nieuwe hebben’, aldus een hooggeleerde
adviseur van het programma Stukken Beter.
Doel van het programma: van het ministerie van
Justitie en Veiligheid een informatiegestuurde
organisatie maken. De eerste stap: zoveel
mogelijk papier de deur uit. Maar wél met
beleid. Informatiegestuurd werken is geen
digitaal feestje, maar een andere manier van
werken.


Foto: Freek van den Bergh

“H

et is mijn droom dat het ministerie van Justitie en
Veiligheid een informatiegestuurde en datagedreven organisatie wordt. Een organisatie waar informatie goed
wordt bewaard, makkelijk vindbaar is en waar informatie wordt
gedeeld met collega’s, burgers, wetenschap en politiek. Daarvoor is het nodig dat we de wissel omzetten van papier naar
digitaal”, zei Ronald Barendse, plaatsvervangend secretarisgeneraal, op het eerste Informatiefestival van het programma
Stukken Beter. Barendse is opdrachtgever van het programma,
dat vorig jaar van start ging. Doel van Stukken Beter is dat
informatie van het hele ministerie, van kerndepartement tot
organisaties als de IND, NFI, DJI en het Openbaar Ministerie,
duurzaam wordt bewaard zodat deze goed te vinden en te delen
is. Een eerste vereiste daarvoor is dat informatie digitaal wordt
opgeslagen en niet meer op papier.

Door Marieke Vos
Het programma Stukken Beter stimuleert de professionalisering van het i-domein.

beter vindbaar is, terwijl gebruikers daar zelf niets voor hoeven
te doen.”
Professionalisering i-domein
Het programma zet daarnaast in op een professionalisering van het i-domein in brede zin. Door de mensen die zich
binnen het ministerie bezighouden met informatiehuishouding te ondersteunen. “We organiseren bijeenkomsten, zoals
Informatiefestivals, en gaan kennis opbouwen, onder meer door
opleidingen aan te bieden.” Het programma bundelt de binnen
het ministerie aanwezige expertise in informatievoorziening
in een expertgroep, die meedenkt over huidige en toekomstige
vraagstukken als het gaat over duurzaam bewaren, vinden en
delen. Het wil een aantal externe deskundigen op het gebied
van informatiehuishouding, privacy en archivering samenbren-

gen in een Adviesraad Informatiehuishouding. En er komt een
virtueel informatiehuishoudingsincidententeam, om processen
tijdens incidenten te ondersteunen. Kustner: “Dit team, dat
wordt samengesteld uit een pool van informatievoorzienings
experts binnen het ministerie, zal de groepen die in actie komen
als er een incident is ondersteunen bij het verzamelen en archiveren van alle relevante informatie. Zodat iedereen die bij de

We willen van ‘digital made’
naar ‘digital born’
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afhandeling van een incident betrokken is over de juiste informatie beschikt. Daarnaast zorgt dit team ervoor dat alle informatie die wordt gecreëerd bij de afhandeling vanaf het begin
goed wordt gedocumenteerd.”
Een belangrijk onderdeel van Stukken Beter is het wegwerken van de papieren archiefvoorraad. Binnen het hele ministerie
gaat het in totaal om minstens 160 kilometer papieren dossiers
die gearchiveerd moeten worden. “We gaan deze dossiers digitaliseren en onderbrengen in ons e-depot, het Centraal Digitaal
Depot van de Justitiële Informatiedienst. Uiteindelijk, als de
termijnen daar zijn, worden deze overgebracht naar het e-depot
van het Nationaal Archief”, zegt Kustner. De digitalisering
gebeurt door mensen met een arbeidsbeperking. Met behulp
van kunstmatige intelligentie wordt de informatie van metadata
voorzien en opgeslagen in het Centraal Digitaal Depot. Kustner:
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verkeer met het Centraal Digitaal Depot, kortom de structuur is
goed georganiseerd.” Niet dat de IND helemaal niets meer op
papier heeft: recent is zo’n 40 kilometer aan papieren archief
bewerkt en zijn de te bewaren delen overgebracht naar het Nationaal Archief. Wat resteert is 7,5 kilometer die door de IND zelf
wordt gescand en daarna gearchiveerd in het Centraal Digitaal
Depot. Alles wat er nu op papier binnenkomt, wordt gescand in
de ‘scanavenue’ in Ter Apel. En wordt daarna, digitaal, in het
workflowsysteem Indigo ondergebracht en gearchiveerd in het
Centraal Digitaal Depot.

Informatiefestival
Het programma Stukken Beter
stimuleert onder meer de profes
sionaliteit van de informatie
specialisten binnen het ministerie
van Justitie en Veiligheid. Daarvoor
organiseert het programma diverse
evenementen, zoals een Informatie
festival. De eerste was in oktober
2018. Ruim honderd informatie
professionals kwamen bijeen in de
Fokker Terminal in Den Haag. Ze gingen aan de slag in diverse workshops,
onder meer over design thinking en
de inzet van artificial intelligence bij
het CJIB.

Open overheid
Op termijn wil de IND een informatiegestuurde organisatie worden. Erkens: “Zodat we doorlooptijden van procedures
kunnen versnellen en effectiever kunnen werken, omdat we
meer data gebruiken. Zodat we bijvoorbeeld mensen waarvan
de verblijfstitel verloopt een seintje kunnen geven dat ze kunnen verlengen of dat hun titel wordt ingetrokken, bijvoorbeeld
omdat ze geen werk meer hebben. Dat doen we nu op basis van

“We combineren zo twee belangrijke punten uit de bedrijfsvoeringsagenda van Justitie en Veiligheid, namelijk het wegwerken
van archiveringsachterstanden en het inzetten van arbeidsparticipanten. De rijksbrede sharedserviceorganisatie Binnenwerk
van het ministerie van BZK vindt de juiste mensen voor ons.”

informatie te geven, maar ook om achteraf te kunnen aantonen waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. “Bij papieren
archieven is dat handwerk en zeer tijdrovend. Als je informatie
digitaal hebt opgeslagen en goed vindbaar hebt gemaakt, dan
kan dat vele malen sneller.”

Privacy-by-design
De Justitiële Informatiedienst heeft de scanstraat waarin
deze dossiers worden gedigitaliseerd. Algemeen directeur
Wijnand Lodder: “Er is op dit moment geen enkele partij die de
enorme hoeveelheden papieren dossiers die gearchiveerd moeten worden op korte termijn kan wegwerken. Dit is een traject
van jaren, waarin we de productie zullen opvoeren. Techniek
is daarin niet onze grootste uitdaging, wel het vinden van voldoende mensen en schaalbaarheid qua huisvesting.”
De Justitiële Informatiedienst voorziet professionals in de
keten van justitie en veiligheid van de juiste informatie. Dat
kan alleen maar als die informatie digitaal is opgeslagen en
toegankelijk is. “Daarbij gaat het niet alleen om het scannen
en opslaan, maar ook om het goed organiseren van zaken als
security en privacy-by-design en snelle toegankelijkheid van
informatie”, zegt Lodder. De Justitiële Informatiedienst zal
in toenemende mate kunstmatige intelligentie inzetten. “Dat
doen we nu al, bijvoorbeeld door metadata aan documenten toe
te voegen, zoals de datum van een brief.” Het e-depot is niet
alleen in het leven geroepen om professionals snel de juiste

Scanavenue
De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) werkt volledig
digitaal en CIO en directeur dienstverlening Twan Erkens noemt
dat ‘vanzelfsprekend’. Na de verhuizing van de IND naar de Rijnstraat in Den Haag twee jaar geleden kan het zelfs niet anders,
want het kantoor is papierloos. “Er staan hier niet eens kasten
om papier in op te bergen.” De dossiers van de IND zijn opgeslagen in het Centraal Digitaal Depot en toegankelijk voor andere
organisaties uit de vreemdelingenketen. Erkens: “We willen een
datagedreven organisatie zijn en dat kan alleen maar als je volledig digitaal werkt. Het maakt onze dienstverlening efficiënter
en beter. Vroeger moesten mensen een formulier downloaden
en invullen, wij scanden dat in en verwerkten het en stuurden
dan een brief naar de klant. Nu kun je voor veel verblijfsdoelen
een aanvraag online doen en kunnen wij het direct behandelen.
Door de koppeling met andere systemen in de keten kunnen we
bovendien fraude sneller opsporen.” Om dit mogelijk te maken
zijn goede afspraken gemaakt binnen de vreemdelingenketen,
zegt Jurgen Pauwels, archivaris van de IND: “We werken met een
doelarchitectuur, gestandaardiseerd en beveiligd berichten-
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Er staan hier niet eens kasten
om papier in op te bergen
informatie van andere organisaties en dat is veel handwerk,
het kost dus veel tijd.’ Om die omslag te kunnen maken moeten
datamanagement en datagovernance op orde zijn en zijn goede
data scientists nodig. “Informatiegestuurd werken is geen technisch feestje, maar vooral een andere manier van werken. Waarvoor andere vaardigheden nodig zijn. We experimenteren daar
al wel mee, maar op een gegeven moment moet je dit opschalen.
Voordat het zover is, hebben we nog wel wat huiswerk te doen”,
zegt Erkens.
Volledig informatiegestuurd werken blijft dus nog wel even
een wenkend perspectief. Kustner besluit: “We zetten nu weer
een paar concrete stappen daar naartoe. Het begint met het
duurzaam bewaren van informatie. Niet alleen voor onze eigen
processen, maar ook voor de burger. Uiteindelijk werken we
op deze manier aan een open overheid, met data die ook goed
toegankelijk zijn voor de burger. Uiteraard binnen de regels van
de privacy. Dat sluit aan bij wat minister Slob onlangs zei in iBestuur: goed informatiebeheer is een burgerrecht.”

Nummer 30, april 2019

Navigeren in de complexe
informatiewereld
Paul Iske is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and
Economics van de Universiteit Maastricht en
oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Hij adviseert het programma Stukken
Beter en is gevraagd deel te nemen aan de nog te
vormen Adviesraad Informatiehuishouding van
het ministerie van Justitie en Veiligheid. “Grip
krijgen op de digitale informatiehuishouding
is een moving target. Je bent nooit klaar, want
steeds komen er nieuwe data en wet- en regelgeving bij. Daar heeft niet alleen het ministerie van
JenV mee te maken, maar dat treft alle organisaties. Het is een dynamisch en complex werkveld. Ik denk dat het idee dat alle informatie van
het Rijk centraal moet worden opgeslagen, kan
worden losgelaten. Natuurlijk moet je informatie
goed opslaan, maar dat hoeft niet per se op een
centrale plaats. Essentieel is dat informatie goed
toegankelijk is. Een paradigma van het programma Stukken Beter is ‘toegang geven en informatie
delen is het nieuwe hebben’. Je hoeft informatie
niet te hebben, als je het maar kunt delen. Dat is
een belangrijke uitdaging voor elke informatiegedreven organisatie.”
“In deze complexe wereld kun je niet alles in
regels vastleggen. Het is belangrijk om te accepteren dat dingen veranderen en dat dat bovendien
steeds sneller gaat. Dit vraagt om management
by principles in plaats van management by rules.
Principes - het programma noemt dat de nieuwe
paradigma’s - over onder meer de toegankelijkheid van data en in welke context deze gebruikt
moeten worden. Als je dat soort principes voor
informatiemanagement vastlegt, dan kom je
een heel eind. Het is een illusie te denken dat je
volledig grip op informatie krijgt. Controleren
kan niet, het gaat erom dat je kunt navigeren. De
principes van Stukken Beter helpen daarbij.”
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De vele gezichten van het DSO

Te complex voor een digitaal systeem?
2019 is het jaar van de waarheid voor het digitale
onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Bij de
programmaorganisatie die moet zorgen voor tijdige
beschikbaarheid stapelen de deadlines zich op en stijgt
de druk om te ‘leveren’, terwijl heel veel Nederlandse
gemeenten zich nog niet lijken te realiseren
dat ze in actie moeten komen om hun deel
van de afspraken rondom de invoering
van de wet na te komen. En de
verantwoordelijke minister? Die
schetst in de Tweede Kamer
een beeld dat niet door
alle betrokkenen
wordt herkend.

“H

et is vast projectleidersoptimisme”, zegt een softwareontwikkelaar een dag na het Kamerdebat over
de Invoeringswet voor de Omgevingswet op 19 februari. De
avond daarvoor had verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren
(BZK) de Tweede Kamer tijdens het debat losjes laten weten
dat de bouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de
digitale ruggengraat van de Omgevingswet, binnen budget blijft
en geheel volgens planning verloopt. De minister denkt dat de
90 miljoen euro die ze er vorig jaar voor beschikbaar stelde voldoende zal zijn om de kosten van de bouw te dekken, en gaat er
vanuit dat bij de invoering van de wet op 1 januari 2021 het DSO
een basisniveau zal bieden dat vergelijkbaar is met het huidige
dienstverleningsniveau.
Die uitspraken zorgen op verschillende plaatsen voor
gefronste wenkbrauwen. Want in het bestuursakkoord dat de
Rijksoverheid in 2016 met de lagere overheden sloot,
wordt een bedrag van 150 miljoen euro gehanteerd. Bij haar aantreden in 2017
bleek dat Ollongren wél
het dossier

Omgevingswet had gekregen van het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat), maar niet de bijbehorende financiële
dekking. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) stelde in september
2017 vast dat de oorspronkelijke raming van de kosten in het
bestuursakkoord juist te laag was. “Dat geldt zowel voor de kosten voor het bouwen en invoeren van het centrale IT-stelsel (die
voor rekening van het Rijk komen, red.) als voor de structurele
uitvoeringskosten”, aldus het BIT dat waarschuwde dat “de
bouwkosten van de complexe architectuur van het voorgenomen
digitale stelsel 20 tot 60 miljoen hoger zullen uitvallen dan de
begrootte 150 miljoen.” Het BIT adviseerde om de ambities drastisch in te perken. Dat advies is formeel ook opgevolgd, zodat de
minister nu spreekt over een DSO met een basisniveau dat ongeveer overeenkomt met wat er nu al bij de overheid aan digitale
systemen voor het aanvragen van vergunningen en het raadplegen van ruimtelijke gegevens bestaat. De minister tijdens het
Kamerdebat: “We hebben het BIT-advies maximaal benut om het
proces zo in te richten als we het nu hebben ingericht op weg
naar een basis-Digitaal Stelsel. Dus zowel het proces als het uiteindelijke Digitaal Stelsel is helemaal BIT-proof.”
Maar uit de in december 2018 vastgestelde ‘Beheersafspraken DSO-LV Omgevingswet’ blijkt dat het niet bij een basis-DSO
zal blijven. Er wordt ondertussen gewoon doorgewerkt aan
een ’Plan uitbouw DSO’ waarin in de jaren na 2021 vorm moet
worden gegeven aan een scenario waarin het DSO het
mogelijk moet maken om met één klik op de
kaart alle relevante informatie voor
een specifieke plaats op
te halen en

Door Bas Linders
Beeld Shutterstock
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te tonen. Inderdaad, precies datgene wat door het BIT ernstig is
ontraden.
Te complex
Hoogleraar grondbeleid bij de TU Delft, Willem K. Korthals
Altes, maakt zich zorgen over de hoge ambities van het DSO.
“Je ziet dat die ambities ook na de adviezen van het BIT blijven
leven. Er is kennelijk een aantal mensen dat daardoor geïnspireerd is en die dat niet willen loslaten. Dat is een redelijk groot
gevaar; dat je iets wilt maken dat te mooi is om waar te zijn, dat
je het mooiste nastreeft en daardoor het werkbare niet realiseert. Werkbaar is wat we nu al kennen in de vorm van ruimtelijkeplannen.nl, het omgevingsloket( OLO) en de module
voor milieuregelgeving (aimonline). Dat zijn basisdingen die je
nodig hebt om te weten op welke plek welke regels gelden. PDF’s
waarop je zelf kunt lezen wat er geldt op die locatie en die je zelf
kunt interpreteren. Modules om vergunningen aan te vragen.
Dat is er dus allemaal al, al moet ik zeggen dat ik dat soms ook
als de hoogste vorm van bureaucratie ervaar; dat je webformulieren moet invullen met verplichte velden waarop je niet kunt
invullen wat je daar zou willen invullen. Zo’n systeem staat dat
maar in beperkte mate toe en vanuit democratisch oogpunt is
het een beetje dubieus als de ontwerper van een ICT-systeem
bepaalt hoe en welke procedure er gevolgd moet worden. Dat
zou niet de bedoeling moeten zijn. Daar kan dus nog wel wat aan
worden verbeterd. Maar dat is wat anders dan de belofte doen
dat je als DSO toe wilt naar een situatie waarin je niet alleen te
zien krijgt welk beleid op een bepaalde plaats geldt, maar dat je
dan ook nog te zien zou moeten krijgen wat er daarnaast nog
aan relevante informatie voor die plek is. Overwegingen van
andere rechthebbenden? Gedrag van de huidige gebruikers? Ik
noem maar een paar zaken. Dat is gewoon een veel te complex
vraagstuk om een digitaal systeem voor te bouwen. Dan ontstaat
ook weer de neiging om het simpeler te maken, maar dat leidt
dan weer tot uitkomsten die verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd en die juridisch allerlei problemen kunnen geven. Bij
de ICT voor de Omgevingswet moet je onomwonden kiezen voor
een pragmatisch systeem, los van al die ronkende ambities.”
Vraagtekens
Verbazing is er ook bij softwareleveranciers die voor de taak
staan om hun software voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) of hun gemeentelijke zaaksystemen geschikt te
maken voor het aansluiten op het DSO. Ze zetten vraagtekens
bij het optimisme van de minister over de invoeringsdatum
van 1 januari 2021. Ze moeten immers niet alleen gaan werken
met drie totaal nieuwe standaarden voor de uitwisseling van
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Ambtenaren ondersteunen minister Ollongren tijdens het
Kamerdebat op 19 februari.

gegevens, maar zijn ook afhankelijk van de plannen die bijvoorbeeld de 355 gemeenten moeten maken om hun organisatie
‘Omgevingswetproof’ te krijgen. Die plannen zijn er bij heel veel
gemeenten nog niet. Uit een rapport over de invoering van de
Omgevingswet van Kantar Public blijkt dat in april 2018 ‘het
opstellen van een plan voor de digitaliseringsopgave de minst
gedane voorbereidingsactiviteit bij gemeenten was’. Slechts 9
pocent gaf aan dat al te hebben gedaan. Nu - een jaar later - is er
het eindrapport van een strategische ICT-markttoets die begin
dit jaar is uitgevoerd in opdracht van het programma Omgevingswet van het ministerie van BZK. Daarin zeggen de marktpartijen (softwareleveranciers) “dat ze merken dat aansluiten op
het DSO niet altijd als prioriteit staat op de agenda’s van overheden. Hierdoor is bij veel marktpartijen nog niet helder wat zij
moeten gaan ontwikkelen. De marktpartijen vragen die helderheid en een gevoel van urgentie bij de bevoegde gezagen.”
De minister lijkt een heel ander en rooskleuriger beeld te
hebben van de situatie. In het Kamerdebat van februari zegt ze
op de vraag of gemeenten, provincies en de waterschappen in
voldoende mate zijn aangehaakt: “Wat ik net al zei, ze zijn zeer
betrokken. De koepels, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Provincies (IPO) en de Unie van Waterschappen
(UVW), zijn ook ongelofelijk behulpzaam bij de ontwikkeling
(…) als wij zo doorwerken zijn we ruim op tijd voor de inwerkingtreding gereed. Dan hebben de andere overheden genoeg
tijd om hun systemen aan te passen en hebben we er ook in voldoende mate mee kunnen oefenen.”

gen, maar dan is nog wel de vraag of het kwalitatief beter is dan
het OLO dat we nu hebben en waar ook al veel kritiek op is.” Een
onderzoeksrapport van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen,
dat Ollongen onlangs naar de Eerste Kamer stuurde, beschrijft
die kritiek als volgt: ‘OLO bevat zoveel informatie dat vooral
onervaren initiatiefnemers (pariculieren ) door de bomen het
bos niet meer zien, de informatie moeilijk te begrijpen vinden
en niet weten of bepaalde informatie in OLO wel op hun vraag of
situatie van toepassing is’. Verschillende softwareleveranciers
pleitten voor uitstel om niet overhaast te hoeven starten met
een combinatie van DSO, gezamenlijke gemeentesoftware en
gemeentesystemen die onvoldoende zijn getest en uitgeprobeerd. “Er komt sowieso een paar jaar lang een situatie waarin
oude en nieuwe digitale systemen naast elkaar zullen moeten
bestaan, dus het zou een slecht idee zijn als er vanwege prestige
een slechte startsituatie zou worden afgedwongen waar iedereen nog heel lang last van zal krijgen. Je hoeft niet bang te zijn
dat de zaak dan stilvalt, er zijn inmiddels voldoende partijen
zeer serieus mee bezig, ook bij de leveranciers.”
Hoge druk
Hoe kan het dat de minister op het punt van het DSO een wel

erg roze bril op heeft? Ze wordt met informatie gevoed door de
projectorganisatie die namens VNG, IPO en UVW de implementatie van de Omgevingswet begeleidt. De druk om resultaten te
leveren is daar hoog. Er blijkt veel voor nodig om de bulk van de
355 gemeenten in beweging te krijgen. Wat ook niet helpt is dat
de invoering van de Omgevingswet al twee keer is uitgesteld als
gevolg van complexe wetgevingsvraagstukken. Het budget voor
de programmaorganisatie is in 2024 op. Softwareleveranciers
die meedoen aan pilots melden iBestuur dat er bij het rapporteren van de ervaringen niet altijd plaats is voor wat er misging en
niet is gehaald. Aanbevelingen om zaken te veranderen worden
soms op budgetaire gronden afgewezen. Vooraf geplande ‘mijlpalen’ worden wel gehaald, maar soms met - zoals een leverancier het uitdrukt - ‘houtje-touwtje-oplossingen.”
Korthals Altes: “Het probleem met die grote overheidsprojecten is dat de objectieve beoordeling van de merites eigenlijk
uitblijft. Zo’n project wordt een doel op zich en daardoor worden
ook de presentatie van de successen en de pretenties niet meer
evenwichtig gewogen. Je kunt ook heel moeilijk goede en
slechte voorstellen van elkaar onderscheiden omdat ze allemaal
vanuit dezelfde projectorganisatie komen en je dus de informatie die wordt verstrekt niet helemaal kunt vertrouwen.”

Bij de Omgevingswet
moet je kiezen voor een
pragmatisch systeem,
los van al die
ronkende ambities

Niet overhaast
Een softwareleverancier zegt over het halen van de deadline
van januari 2021: ”Op basaal niveau gaan we het er wel in krij-
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Het kabinet Rutte-III zet stevig in op
digitalisering van de overheid. En Nederland
doet het Europees gezien ook helemaal niet
slecht. Maar het kan altijd beter. Bijvoorbeeld
door te leren van de koploper, Denemarken, én
van een achterhoedespeler, Italië.

Waar staat de
Nederlandse
digitale overheid?
D

enemarken is het best gedigitaliseerde land in de Europese Unie. Dat
blijkt uit de Digital Economy and Society Index (DESI-index), een
rapport dat in mei 2018 door de Europese Unie is gepubliceerd. De DESI-index
meet vijf aspecten van digitale prestaties: internet connectiviteit, digitale
vaardigheden, gebruik van internetdiensten, integratie van digitale technologie en digitale publieke diensten (eHealth en eGovernment). Het Scandinavische land heeft niet alleen een sterke digitale basis, maar blijft ook op
het gebied van digitale vooruitgangskracht koploper in Europa. Digitalisering
wordt dan ook sterk gestimuleerd door de Deense overheid. Elke paar jaar
wordt er een nieuwe digitale strategie gepresenteerd die concrete initiatieven
uitlicht en erop gericht is te blijven doorgroeien. Er is een speciaal agentschap
binnen het ministerie van Financiën dat toeziet op de uitvoering van deze strategie, de Agency for Digitisation. En los van de strategische inspanningen van
de centrale overheid, zijn er ook andere factoren die bijdragen aan dit succes.

Door Erik Boerma, Mark Elstgeest
en Laura Steenbrink
Beeld Shutterstock

52

Doel, geen middel
De wil om te veranderen zit niet alleen bij de centrale overheid, maar komt
ook vanuit organisaties zelf. Organisaties zien digitalisering niet als doel,
maar als middel om flexibel en dynamisch te blijven. Vanuit dit perspectief
worden digitale transformaties dus geen doel op zich, maar een manier om
aan te sluiten bij externe digitale ontwikkelingen. En dat gebeurt niet één
keer; de organisaties en administraties worden zo ingericht dat ze dat continu kunnen blijven doen.

Digitaal, tenzij
Daarnaast is de algemene tendens in Denemarken ‘digitaal,
tenzij’. Publieke dienstverlening aan de burger is in eerste
instantie digitaal en er is voldoende hulp als het niet lukt. Dit
gaat volgens het 80/20-principe: 80 procent van alle pogingen
moet digitaal goed gaan. De Deense variant van MijnOverheid,
borger.dk, is volgens dit principe ingericht. Dit heeft ertoe
geleid dat Denemarken op het gebied van digitale dienstverlening plaats drie bezet op de DESI-index.
Tot slot draagt ook een uitgebreide, en vooral veilige, uitwisseling van gegevens tussen organisaties bij aan het digitale
succes. Daardoor scoort het land hoog op bijvoorbeeld eHealth
en het verklaart waarom borger.dk zo goed werkt: de burger
heeft toegang tot gegevens van verschillende dienstverleners
en kan informatie ook uitwisselen.
Lessen voor Nederland
De Deense aanpak is gericht op het vergroten van draagvlak
voor de digitale transformatie met twee middelen. Ten eerste:
verandering stap voor stap doorvoeren (iteratief) zodat je snel
verbeteringen kunt doorvoeren. Ook onze ervaring is dat je als
organisatie het beste een iteratieve aanpak kunt hanteren die
van kleine veranderingen uitgaat. Je hebt dan de mogelijkheid
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om continu te blijven verbeteren en geleerde lessen meteen
in de praktijk te brengen. Bovendien brengen grote veranderingen een verhoogd risico op mislukkingen met zich mee. Mislukkingen die je natuurlijk liever ziet aankomen of vermijdt.
De tweede factor om draagvlak te creëren is het vergroten van
eigenaarschap bij de organisaties zelf; als je de verantwoordelijkheid zo ‘laag’ mogelijk belegd is de kans groter dat de
verandering blijvend is.
Italië onderaan
Italië opereert met de op vier na laagste score in de DESIindex 2018 in de achterhoede als het gaat om digitale publieke
diensten. Gemiddeld kiest 58 procent van de EU-burgers voor
digitaal. In Italië is dat 30 procent. Wat opvalt is dat Italië
achterblijft met het verbeteren van online dienstverlening
door de overheid. Bij de meeste landen is daarin een opgaande
lijn te zien, maar in Italië is er tussen 2016 en 2017 nauwelijks
verbetering zichtbaar.
Gebrek aan eHealth services
Italië scoort - net als Nederland overigens - niet goed op
de beschikbaarheid van online gezondheidszorg en online
gezondheidsgegevens. Bij de koplopers, Finland en Estland,
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gebruikt meer dan 50 procent van de burgers eHealth-services.
In Italië ligt dat onder de 25 procent.
Oorzaken
Het ontbreekt aan digitaal leiderschap en politiek commitment voor de langere termijn. Daarnaast is er gebrek aan kennis, goede ICT’ers en digitale vaardigheden. Bovendien kost
processen digitaliseren en implementeren nu eenmaal tijd. Met
de vele politieke wisselingen is er geen executiekracht om de
situatie te verbeteren. Inmiddels is er wel een Digitale Transformatie Team door de overheid benoemd en wordt verbetering
hopelijk ingezet.
Les voor Nederland
Digitalisering vraagt om een lange adem van het leiderschap en om koersvast te blijven. De belangrijkste en vaak
lastigste stap is de implementatie van de verandering. De leiders van organisaties moeten het juiste voorbeeld geven door
een gerichte stip op de horizon te creëren en daaraan vast te
houden.

Blueriq voor de centrale overheid

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

Make it personal

Digitale overheid in Nederland
Op 13 juli 2018 presenteerde het kabinet haar Agenda
Digitale Overheid, NL DIGIbeter onder de noemer ’slimmer,
toegankelijker en persoonlijker‘. Slimmer houdt in dat er flink
wordt geïnvesteerd in innovatie en experimenten met nieuwe
technologieën, en dat hierbij de hulp wordt ingeschakeld van
ondernemers en kleine marktpartijen.
Ook voor de doelstelling ’toegankelijker’ wil de overheid samenwerken met het bedrijfsleven om digitaal minder
vaardigen te ondersteunen en gebruik te maken van pilots
en testomgevingen. Het persoonlijker maken van de digitale
overheid betekent dat de burger meer regie krijgt en centraler
komt te staan. Bijvoorbeeld door het vergroten van de digitale
dienstverlening en door bij elke dienst de leefwereld van de
burger als vertrekpunt te nemen.
Dit plan komt uiteraard niet uit de lucht vallen. De digitalisering van de overheid gaat minder snel dan voorzien in de
voorganger van NL DIGIbeter, het programma Digitaal 2017.
Het regeerakkoord van Rutte-II schreef voor dat in 2017 de
burger al haar zaken digitaal met de overheid zou moeten
kunnen afhandelen. Uit een onderzoek dat I&O Research in
2018 uitbracht, blijkt dat deze doelstelling bij lange na niet is
bereikt.
Interessant hierbij is de vraag of we in Nederland te kritisch
op onszelf zijn of dat onze plannen te ambitieus zijn. In de
DESI-index staat Nederland op de vierde plaats en dus in de
Europese top. Bovendien hebben we een sterke groei doorgemaakt ten opzichte van het gemiddelde van de EU-landen. Als
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we inzoomen op het onderwerp digitale overheid, staat Nederland op de zesde plaats. Het rapport kent zelfs een bijzondere
vermelding toe aan de openheid van de Nederlandse overheid.
Het enige vlak waarop Nederland echt onder het gemiddelde
scoort, is de digitale dienstverlening aan bedrijven.
Drie succesfactoren
In de vergelijking met Denemarken en Italië, vragen we
ons af hoe we bij Denemarken langszij kunnen komen en hoe
we lessen kunnen trekken uit de uitdagingen waar ze in Italië
tegenaan lopen. Wij zien drie succesfactoren voor het omgaan
met digitalisering: koers houden, iteratief werken en het zorgen voor oplossingen die écht gedragen zijn. Iteratief werken

De vraag is of
we in Nederland
te kritisch op
onszelf zijn of dat
onze plannen te
ambitieus zijn
gaat eigenlijk hand in hand met ervoor zorgen dat een oplossing daadwerkelijk gedragen wordt. Dit geldt voor een organisatie, maar je kunt dit ook breder trekken naar de overheid als
geheel. Als je er bij een digitale transformatie voor zorgt dat je
medewerkers en burgers zo snel mogelijk het voordeel van de
tansformatie laat inzien, heeft die veel meer kans van slagen.
Erik Boerma is rechter bij de rechtbank Oost-Brabant en
portefeuillehouder toezicht bij IVOrechtspraak. Ook is hij voorzitter
van de commissie monitor Wsnp, een rapport dat jaarlijks door de
raad voor rechtsbijstand wordt opgesteld over de werking van de
wet schuldsanering natuurlijke personen. Mark Elstgeest en Laura
Steenbrink zijn consultant bij adviesbureau Morgens en specialisten in digitale transformaties.
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‘Betere samenwerking tussen

Nederland heeft veel te winnen
bij snelle en verdergaande
digitalisering. De overheid kan
daaraan in belangrijke mate
bijdragen, maar ziet het tekort
aan ICT’ers steeds verder
toenemen. Door de vergrijzing
is de uitstroom groot en
de instroom van nieuwe
talenten beperkt. Betere
samenwerking tussen het
Rijk en het hoger onderwijs
moet daar verandering in
brengen.
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overheid en
hoger onderwijs biedt kansen’
Aanpak tekort ICT-professionals
en vergroting kennisopbouw

B

lockchain, big data science, artificial intelligence. Om
de digitale ambities van de overheid waar te kunnen
maken, zijn er in de toekomst veel ICT’ers nodig. En dat is een
uitdaging als je bedenkt dat de vraag naar ICT-professionals binnen de overheid nu al groter is dan het aanbod. Marcel Staring,
Programmamanager Programma Versterking HR ICT Rijksdienst
bij UBR, is hier al een tijd mee bezig. “De overheid digitaliseert
in snel tempo en dat is maar goed ook. Digitale technieken veranderen de wereldeconomie. Het is dus belangrijk dat Nederland
niet alleen meekomt, maar zelfs voorop blijft lopen. Bovendien
kunnen we met digitale technieken problemen in de samenleving te lijf gaan. Kortom, een tekort aan goede ICT’ers binnen de
overheid is een maatschappelijk probleem.”
De Rijksdienst heeft grote moeite met het aantrekken en
behouden van voldoende ICT’ers. Staring: “Dat komt grotendeels door de krapte op de arbeidsmarkt, maar deze problematiek wordt versterkt door het feit dat het Rijk een tamelijk
vergrijsd personeelbestand heeft. Het aantal ICT’ers van 55
jaar en ouder is bij het Rijk bijvoorbeeld 32 procent, terwijl dit
Nederland-breed 19 procent is. Er komen te weinig jonge ICT’ers
voor in de plaats. De overheid is bij studenten onvoldoende in
beeld als aantrekkelijke ICT-werkgever. Ze zien de overheid als
groot, log, bureaucratisch, traag, stoffig en niet innovatief. We
moeten van dat imagoprobleem af. We horen van ICT’ers die wel
bij de overheid werken juist positieve geluiden. Projecten waar
je binnen de overheid aan werkt doen ertoe; je werkt aan een
maatschappelijk belang. We werken wel degelijk met de nieuwste technieken aan boeiende vraagstukken. De Rijksoverheid is
de grootste ICT-werkgever van Nederland. Bovendien zijn bij de
overheid de doorstroom- en ontwikkelmogelijkheden groot. Dat
verhaal moeten we tussen de oren van studenten krijgen.”
Naast deze kwantitatieve uitdaging is er ook een kwalitatieve. “Als er één ding typerend is voor ICT is dat veranderingen
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heel snel gaan. Dat is niet altijd bij te benen. Er is daarom een
grote behoefte aan bij- en omscholing van eigen medewerkers.”
Geven en nemen
Tijd voor een omslag dus. Staring ziet de oplossing voornamelijk in een betere samenwerking tussen de overheid en het
hoger onderwijs. “We kunnen veel voor elkaar betekenen”, legt
hij uit. “Natuurlijk vindt er nu ook samenwerking plaats, maar
die is vaak ad hoc en bilateraal. De samenwerking die wij voor
ogen hebben gaat veel verder. De twee ecosystemen, die nu
nog op zichzelf staan, moeten veel meer in elkaar overvloeien.
Als overheid verwachten wij ieder jaar weer een instroom van
afgestudeerde ICT-starters en kennis. Maar dat is te eenzijdig.
Je kunt niet alleen nemen, je moet ook geven. Bijvoorbeeld
door langdurig te investeren in onderwijs, en onderzoekprojecten en gastdocenten te leveren. Zo komen we al vroeg in beeld
bij ICT-studenten en zien ze dat de overheid wél een interessante werkgever is. Tegelijkertijd helpen we het onderwijs en
onderzoek ermee vooruit. De overheid is als geen ander in staat
om een brug te slaan van het onderwijs naar de praktijk. Het
onderwijs kan zich door de structurele samenwerking concreet bezighouden met de problematiek van nu. Er zijn genoeg
onderzoeksgebieden. Denk aan robotica in de zorg, de inzet van
artificial intelligence of toekomstige mogelijkheden rond kwantumcomputers. Dit kan bijdragen aan een innovatieve overheid,
waardoor Nederland als ICT-kennisland internationaal voorop
kan lopen. Ook het bedrijfsleven kan van deze samenwerking
profiteren.”
Verhouding onderwijs - onderzoek
Marcel Staring schreef met Gerard Barkema een discussiestuk over betere samenwerking van hbo en wo met Rijksoverheid op ICT-gebied. Dit is een breed gedeeld visiestuk, waarin de
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urgentie van de problematiek en de potentie van een nauwere
samenwerking tussen Rijksdienst en het hoger onderwijs worden aangegeven.
Gerard Barkema is hoogleraar Informatica en vicedecaan
Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Barkema
onderschrijft het idee dat samenwerking met de Rijksoverheid
nodig is om het hoger onderwijs vooruit te helpen. Barkema:
“Het aantal universitaire informaticastudenten groeit nog altijd,
maar die groei zien we niet terug bij het aantal hooggekwalificeerde docenten. Integendeel. De interesse voor een carrière
aan de universiteit neemt af onder academici. Dat heeft onder
meer te maken met de verhouding onderwijs en onderzoek. Om
een academische carrière aantrekkelijker te maken, zou het aantal uren dat je college geeft en het aantal uren dat je onderzoek
doet ongeveer 50-50 moeten zijn. Dat is nu in veel gevallen 80
procent onderwijs, 20 procent onderzoek. Het aantal studenten
groeit en daarmee het budget voor onderwijs, maar het budget
voor onderzoek blijft achter. Door het tekort aan docenten is
er voor sommige informaticaopleidingen al een numerus fixus
aangevraagd. Het omgekeerde van wat je wilt.
In het hbo zien we soortgelijke problemen. Daar zit de uitdaging voornamelijk in het vinden van docenten met up to date
ICT-kennis en ontwikkelde didactische vaardigheden. De ontwikkelingen in het vakgebied gaan zo snel dat een deel van de
huidige hbo-docenten moeite heeft zich continu bij te scholen.
De instroom vanuit de universitaire onderzoekswereld, evenals
zij-instromers vanuit het werkveld is gering. Je ziet dat hboopleidingen aspirant ICT-studenten inmiddels ontmoedigen om
aan de opleiding te beginnen.”
Toegepast onderzoek
Een ander probleem dat Barkema blootlegt is de focus van
de universitaire wereld op fundamenteel onderzoek in plaats
van toegepast onderzoek. “De keuze voor fundamenteel onderzoek is niet vreemd, het levert immers meer prestige op. Prijzen,
publicaties in vooraanstaande wetenschappelijk tijdschriften,
enzovoorts. Universiteiten hebben dit nodig om internationaal erkenning te krijgen. Het gaat hier vaak om fundamenteel
onderzoek met een sterke wiskundige inslag. Onderzoek op
basis van modellen, niet op basis van de realiteit. Je kunt fantastisch onderzoek doen naar 5-dimensionale modellen, maar
de echte wereld is niet 5-dimensionaal. De focus op fundamenteel onderzoek zorgt ervoor dat veel informaticastudies niet
aansluiten bij de behoefte van de Rijksoverheid en dus ook niet
bij de behoefte vanuit de samenleving.”
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Versterking HR-ICT
Rijksdienst
De samenwerking tussen rijk en hoger onderwijs op
ICT-gebied is een van de projecten uit het programma
Versterking HR-ICT Rijk. Het programma wordt in
opdracht van CIO Rijk uitgevoerd vanuit het I-Ecosysteem UBR en richt zich op het versterken van de positie
van het Rijk als ICT-werkgever en is één van de prioriteiten in de Strategische I-agenda Rijksdienst.

Gerard Barkema (hoogleraar), Marcel Staring (UBR) en Cor-Jan
Jager (CIO Rijk).

Promovendi
werken drie dagen
voor het politielab
en twee dagen aan
hun promotie
onderzoek
Staring en Barkema bepleiten meer aandacht voor toegepast
onderzoek. Barkema. “Je kunt de tijd die je stopt in 5-dimensionale modellen ook besteden aan bijvoorbeeld verbeteringen van
het spoornet. Een intensievere samenwerking met de Rijksoverheid kan dit soort onderzoeken stimuleren. De overheid en de
universiteiten moeten die samen opzetten. Daar moet wel bij
worden aangetekend dat dit toegepast onderzoek wel wetenschappelijk uitdagend blijft.”

• Rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie op ICT-gebied.
Hiermee positioneert de Rijksoverheid zich als aantrekkelijke ICT-werkgever en wil het een langetermijnrelatie opbouwen met ICT-professionals.
• Het rijksbrede I-Traineeship (met de stromingen ICT,
Data en vanaf september ook Cyber), waarmee wordt
geïnvesteerd in talent voor op het Rijk relevante
ICT-gebieden.
• Het Rijks ICT Stagebureau, dat ICT-studenten plaatst
op passende stageplekken bij het Rijk.
• Het Virtueel Matchingsteam, dat zich richt op het
matchen van ICT’ers met interesse in het Rijk aan een
passende rijkswerkgever.
• I-Flow. Dit richt zich op om- en bijscholing naar
ICT-functies waaraan de Rijksdienst behoefte heeft.
Zittend personeel of nieuwe instromers krijgen via
om- of bijscholing kansen op een volgende stap in
hun carrière of door omscholing kansen op een
carrièreswitch in of naar de ICT.

Politielab
Barkema kent voorbeelden van toegepast onderzoek dat de
samenleving vooruithelpt. “Mooi voorbeeld vind ik de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en de politie. Drie
promovendi van de UU doen onderzoek hoe je met artificial
intelligence het aangifteproces kunt professionaliseren. Burgers kunnen via internet zelf aangifte doen, deze promovendi
ontwikkelen software die aangiftes niet alleen kunnen lezen,
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maar ook snappen. De software kan om meer informatie vragen
en onduidelijkheden wegnemen, zonder tussenkomst van een
persoon. Bovendien kan de software aangiftes razendsnel
analyseren; ‘het afgelopen jaar is het aantal overvallen in de binnenstad met 26 procent toegenomen, overvallen vinden voornamelijk ’s ochtends voor 10.00 uur plaats.’ De promovendi werken
drie dagen in de week voor het politielab en twee dagen aan hun
promotieonderzoek op de universiteit. Werk en onderzoek lopen
hier volledig in elkaar over.”
Steun uit de sector
Het discussiestuk over betere samenwerking van hbo en
wo met Rijksoverheid op ICT-gebied valt in goede aarde. Dat
blijkt onder meer uit de adhesieverklaringen vanuit vrijwel alle
ministeries, de Manifestgroep en van vele hogescholen en universiteiten, de bètadecanen en hbo-I Raad. Betekent dit dat de
noodzaak om dit maatschappelijke probleem aan te pakken nu
echt doordringt?
“De steun is inderdaad groot”, zegt Cor-Jan Jager, Programmamanager Versterking HR ICT Rijksdienst en Coördinerend
beleidsmedewerker ICT-werkgeverschap Rijk bij CIO Rijk. “De
steun komt uit de breedte, maar ook van hogerhand. Dat zorgt
voor slagkracht. Maar enige terughoudendheid is hier ook op z’n
plaats. Het gaat om steun op hoofdlijnen. En ik zeg altijd: iedereen is voor wereldvrede, de devil zit ‘m in het detail. Met andere
woorden, de wil is er, nu moeten we nog uitzoeken hoe we dit in
het vat gaan gieten.”
Een stuurgroep - onder voorzitterschap van Hans Schutte,
directeur-generaal van DUO - gaat onderzoeken wat de beste
manier is om de samenwerking tussen Rijksoverheid en hoger
onderwijs vorm te geven. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers op hoog niveau vanuit beide partijen. Jager: “De
stuurgroep zal verschillende scenario’s onderzoeken. Ze kijken
bijvoorbeeld of het wenselijk is om op een beperkt aantal ICTdeelgebieden te investeren; cybersecurity, of juist robotica of
big data science. En moet dat vervolgens landelijk worden aangepakt, of regionaal, afgestemd op de onderwijsinstellingen en
het bijbehorende bedrijfsleven in die regio? Moet zo’n
investering plaatsvinden door bijvoorbeeld het inrichten van
een lectoraat of leerstoel, of zijn er betere manieren? Natuurlijk
gaat de stuurgroep ook kijken naar samenwerkingsverbanden
tussen overheid en onderwijs die goed gaan. Denk aan de langdurige en intensieve samenwerking tussen TU Delft en Rijks
waterstaat. Wat steeds bovenaan staat is dat de samenwerking
van beide kanten toegevoegde waarde heeft. Dat is de sleutel
tot succes.”
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Samen veilig
verbonden

Big man
H

et mooie van werken als interimmer binnen de i-overheid is dat je
van de ene interessante functie naar de andere overstapt. Zo ben
ik nu tijdelijk CIO Rijk en draai ik vanuit die functie mee in het CIO-stelsel.
Goeie plek om aan innovaties te werken en deze rijksbreed te verbinden, zou
je zeggen. Echter, de i binnen dit stelsel staat voor ‘information’ en niet voor
‘innovation’. Daar is in de praktijk gewoonweg te weinig tijd voor. Dat merk
ik in m’n eigen agenda. En in die van anderen. Maar de wil en de ambitie zijn
er overduidelijk wel. Er ontstaat een gezamenlijk beeld dat we die ruimte
moeten creëren. Wat zou helpen is meer gestandaardiseerde dienstverlening
af kunnen nemen, verbeterde dataportabiliteit en besparing van kosten.
Zomaar drie beloftes van clouddiensten. Ik moet hierbij wel steeds denken
aan een oude indianenwijsheid die ik lang geleden in Zuid-Amerika eens
tegenkwam: ‘Man cannot have both head in the cloud and feet on the ground at
the same time - unless very big man.’
Ja, de overheid is groot - maar hier wordt ‘groots‘ bedoeld. Zijn wij in staat
onze kerntaken te ondersteunen met clouddiensten en deze tegelijkertijd een
veilig en robuust fundament te geven? De twee benen die daarvoor nodig zijn
vragen naar mijn idee om een hybride aanpak. Een veilig deel kan natuurlijk
zonder meer in een public (ook wel private) cloudoplossing verzorgd worden.
Immers open data of documenten die openbaar worden gemaakt hebben veel
baat bij een gebruiksvriendelijke en snelle ontsluiting. Wat meer spannende
data kunnen ook in de cloud worden gedeeld, maar dan binnen de muren van
onze eigen of specifiek voor de overheid ingerichte datacenters.

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

Diederik van Leeuwen
Directeur Domein
Internationaal & Veiligheid bij UBR|I-Interim Rijk
en mede-initiatiefnemer
van de Rijks Innovatie
Community
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De vraag voor de CIO’s en CTO’s van de overheid is ondertussen allang niet
meer of we de cloud in gaan, maar meer hoe. Er lopen al diverse clouddiensten
en cloudpilots binnen de Rijksoverheid. Dat gaat de komende tijd alleen maar
meer worden. Een goede zaak als de beloftes van clouddiensten ook waargemaakt gaan worden. Dan hebben we straks meer ruimte voor echte innovatie
en de maatwerkoplossingen die altijd nodig zullen blijven. Maar houd beide
benen op de grond. Immers, als alles standaard geregeld kan worden in de
cloud, waar is de overheid als uitvoerder dan nog voor nodig? Tijd voor een
heldere visie op onze nog zwevende cloud.
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Geen excuus meer
met de flappenhapper
Een geblokkeerde pinpas of niet genoeg
contant geld op zak? Bij het betalen van
openstaande boetes is dat geen excuus meer.
Politie en marechaussee innen openstaande
vorderingen contant, via pin of creditcard: alles
is mogelijk. Een betaalvoorziening koppelt
systemen aan elkaar en zorgt voor een efficiënte
administratieve afhandeling.
Door Marieke Vos

Z

e staan in politiebureaus, bij de marechaussee in Arnhem
en op de luchthavens van Schiphol en Eindhoven:
in totaal 258 ‘flappenhappers’. Ze hebben een omslachtig
betaalproces een stuk efficiënter gemaakt. Politiemensen innen
openstaande boetes op straat, bijvoorbeeld bij (verkeers)
controles. Ze nemen, als mensen contant betalen, dat geld mee
naar het bureau. Ze loggen in bij de flappenhapper, selecteren
op het touchscreen om welke openstaande boete het gaat en
voeren het geld in. De achterliggende technologie zorgt ervoor
dat in het systeem van het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) de boete als ‘betaald’ wordt aangemerkt. De volgende
dag staat het geld op de rekening van het CJIB.
Aad den Boer, projectleider Direct Betalen bij het ministerie
van Justitie en Veiligheid, vertelt hoe dit proces voorheen ging:
“Politiemensen stopten op het bureau het geld in een kluis,
hielden een lijstje bij om welke boetes het ging en eens in de
zoveel tijd ging iemand van de administratie de verschillende
bureaus langs om het geld te verzamelen. Dan werd er contact
gelegd met het CJIB, uitgezocht om welke boetes het ging en
werd het geld bij een bank afgestort en overgemaakt aan het
CJIB. De afhandeling was kortom heel veel werk. Dat was voor
ons een reden om dit proces te automatiseren.” In 2015 werden
de eerste flappenhappers in de politiebureaus geplaatst. Sinds
kort is er ook een mobiele variant, een robuuste tablet met een
pinapparaat. De marechaussee werkt hier sinds januari mee
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en de verwachting is dat politie er in het voorjaar mee aan de
slag gaat. “Politiemensen zijn hierdoor minder tijd kwijt aan
administratie, omdat ze de transactie in één keer afhandelen.
We hebben uitgerekend dat dit kan leiden tot 60 fte meer blauw
op straat.”
Berichtenrotonde
Het ministerie werkt voor de betaalvoorziening samen
met G4S en CGI. G4S, opdrachtnemer van het project, zorgt
kort gezegd voor de financiële afhandeling. CGI zorgt voor het
berichtenverkeer en de koppelingen met de achterliggende
systemen. Bart Degenhart, manager bij G4S: “Op het moment
dat een betaling is gedaan, wordt er via de berichtenrotonde
een bericht gestuurd naar het register van het CJIB dat de boete
is betaald en krijgen wij een bericht in onze betaalapplicatie.
Daarin staan kenmerken zoals het boetenummer, maar nooit
persoonsgegevens. Wij betalen het bedrag aan het CJIB. Als de
burger de boete met pin of creditcard heeft betaald, dan krijgen
wij dat de volgende dag bijgeschreven. Het contante geld uit de
flappenhappers halen we regelmatig op met onze geldwagens.”
CGI onderhoudt een berichtenrotonde die de verschillende
systemen met elkaar laat communiceren. In totaal worden acht
systemen via deze berichtenrotonde met elkaar verbonden. Bas
van Staalduinen van CGI: “Qua ICT is het niet supercomplex om
dit te organiseren. Wat het bijzonder maakt is het grote aantal
organisaties dat erbij betrokken is en die allemaal andere eisen
stellen aan hoe hun systemen worden ontsloten. Daarbij komt
dat wij per se wilden dat politie en marechaussee met hun eigen
inloggegevens kunnen inloggen, om het zo gebruiksvriendelijk
mogelijk te maken. Dat is gelukt: zij loggen in met hun eigen
gegevens, wij checken dat met de systemen van hun organisatie
en verlenen toegang. Het is best uniek dat dat kan met een
extern systeem dat redelijk losstaat van de infrastructuur van de
politie en de marechaussee.”

Ook de marechaussee
op Schiphol werkt
met het systeem
om openstaande
vorderingen efficiënt
te innen.

Contant blijft
Wat was de crux om de betaalvoorziening werkend te
krijgen? Aad den Boer: “Het allerbelangrijkste is dat iedereen
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hetzelfde beeld heeft van het resultaat. Wij hadden dat met
ons projectteam. Dat leidde ertoe dat er nu een systeem staat
met apparaten die iedereen snapt, zonder dat er uitgebreide
instructie voor nodig is.” Het is verleidelijk om in een project
als dit de scope uit te breiden, zegt hij: “Er waren allerlei ideeën
over wat er nog meer zou kunnen. Bijvoorbeeld een controle of
biljetten gestolen zijn. We hebben ons beperkt tot de dingen
die echt noodzakelijk waren en ons redelijk aan het programma
van eisen gehouden. We kunnen altijd later nog kijken hoe we
het kunnen uitbreiden, maar voor nu is de basis gelegd en werkt
het.”
Er gaan aanzienlijke geldstromen door het systeem, vertelt
Bart Degenhart: “Ongeveer twee miljoen euro per maand in
totaal. De verhouding pin en contant is ongeveer 50-50.”
Aad den Boer besluit: “Je zou denken dat het ouderwets is,
met contant geld betalen. Maar wij hebben te maken met
een categorie mensen die boetes pas op het laatste moment
betaalt en dat doen ze voor een groot deel contant.” In die zin
past de betaalvoorziening goed in de actuele discussie over
een inclusieve overheid die alle mogelijke kanalen, en dus ook
manieren van betalen, voor burgers openhoudt.
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Hoe ontstaat het Capgemini eﬀect? Samen met onze klant creëren we inzicht in het IT-landschap.
Ons Capgemini Cloud Platform, een pakket van diensten en versnellers, geeft ondersteuning om
deze weg veilig en gestructureerd te begaan.
Wij helpen overheidsorganisaties met het overbrengen van werk naar de cloud, beheren een
hybride cloudsysteem met meerdere aanbieders en ontwikkelen nieuwe innovatieve diensten
direct in de cloud. We voorkomen tevens dat u afhankelijk wordt van slechts één leverancier of
van het platform zelf.

Ondek het Capgemini eﬀect
www.capgemini.nl/cloud
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IT-landschap nu en in de toekomst is
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BURGERPARTICIPATIE ALS
BRON VOOR DATAGEDREVEN
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‘In the Dutch Mountains’ is het thema van het iBestuur Congres.
Een intrigerend thema, vind ik. Want zoals het op de congressite staat: ‘Bergbeklimmen
heeft veel gemeen met de realisatie van de iOverheid, want het gaat over samenwerken,
afhankelijkheden en vertrouwen.’ Een bergbeklimmer moet samenwerken met zijn maat
die hem zekert. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat de afspraken over ‘extra touw geven’
helder zijn en worden nagekomen. Bij de iOverheid gaat het om samenwerking tussen de
diverse overheidslagen én tussen overheid en markt. Om goed samen te kunnen werken
moet je elkaar kennen en daarvoor moet je elkaar regelmatig ontmoeten, zoals gebeurt
op het iBestuur Congres. Dat is een belangrijke reden waarom wij als VNG, vanuit VNG
Realisatie en VNG Informatiesamenleving, initiatiefnemer zijn van het congres.

Bij het realiseren van de iOverheid gaat het erom dat
we samen zoeken naar oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Als
gemeenten werken we daaraan, samen met partners vanuit de overheid en de markt. Het
is mijn stellige overtuiging dat alleen door onze kennis te bundelen, we tot innovatie van
onze dienstverlening komen. Common Ground, een nieuwe informatiekundige visie die op
het iBestuur Congres volop aandacht zal krijgen, gaat ons in staat stellen om innovatiever
te zijn. Dankzij Common Ground worden, kort gezegd, applicaties en gegevens van elkaar

Hoort u in uw gemeente ook klachten over te hard rijden in een woonwijk,
over zwerfvuil op straat, over kapotte straatverlichting of andere klachten?
Verbeter de leefbaarheid van uw gemeente door inzicht
vanuit de meldingen van deze klachten.

losgemaakt. Zodat gegevens voor allerlei toepassingen gebruikt kunnen worden. En we dus
met verschillende partners, vanuit overheid én markt, kunnen innoveren.

Bergbeklimmen lijkt mij een fantastische sport, en het moment
dat je op de top staat de ultieme beloning. Maar zoals voor veel sporten geldt: de weg er
naartoe is minstens net zo mooi. Laten we binnen de iOverheid die top, ons doel, in het
oog houden en samen hard werken én genieten van de weg daar naartoe. Op het iBestuur
Congres gaat dat zeker lukken.
Hugo Aalders
directeur VNG Realisatie

MEER WETEN?
Lees het hele artikel ‘De burger
als informatiebron‘ in deze uitgave
van iBestuur magazine.
www.imagem.nl/burgerparticipatie
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iBestuur impact uitgelezen?
Draai ‘m om en lees het magazine! Vijfenzestig pagina’s
bestuur in informatie(technologie) op het hoogste niveau.
Een interview met Europarlementariër en
iBestuur-columnist Sophie in ‘t Veld over de bescherming
van persoonsgegevens en Europa, artikelen over
het andere GPS, de overheid en sociale media,
columns en nog veel meer!
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Provincies werken aan digitale agenda

Data staan altijd in een politieke context
Marcel Thaens is sinds 1 juni 2018 CIO
van de provincie Noord-Brabant. Vanaf
dag één werkt hij aan een visie voor
datagedreven werken. De kern: geen
data om de data, geen technologie om de
technologie. Digitalisering moet altijd
gekoppeld zijn aan de maatschappelijke
opgaven van de provincie.

Vorig jaar zomer begon u als CIO bij de provincie Brabant. Daarvoor was u
consultant en bijzonder hoogleraar. Hoe was de overstap?
“Vijfentwintig jaar loop ik al rond bij publieke organisaties, maar altijd
vanaf de zijlijn als consultant, adviseur, opleider en onderzoeker. Bij mijn
start in de provincie op 1 juni zag ik voor mijzelf twee belangrijke uitdagingen: het functioneren in zo’n organisatie als ambtenaar in een politieke context en het voor elkaar krijgen van dingen zonder alles zelf op de schouders te
nemen. Als consultant was ik degene die een vlijmscherp rapport schreef en
dat was het dan. Nu moet ik het samen doen met mensen in de organisatie. Ik
ben een aantal maanden verder en dat lukt. Voor de overstap heb ik veel mensen gesproken en hoorde ik dingen als ‘in de provincie droog je wel heel snel
op qua thematiek’. Het tegendeel is waar. Ik werk nog steeds aan de thema’s
digitalisering en dataficering, maar nu is alles concreet gekoppeld aan vraagstukken waar mensen in de praktijk mee bezig zijn. Ik vind dit iedere dag een
feest.”

Door Karina Meerman
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

i6

Waar hebt u de blik op gericht?
“Sinds ik binnen ben werk ik aan een datavisie. Dit is een herijking van
het bestaande informatiebeleid, een consolidatie van beleidsstukken maar
dan wel met een visie erin voor wat wij de digitale transformatie noemen, in
navolging van de provincie Zuid-Holland. De transformatie is dat digitaal de
norm is en niet het bijzondere. Dit leidt tot een explosie van data. Mijn missie
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is om van de provincie Noord-Brabant een datagedreven organisatie te maken, maar wel op onze eigen manier. Die datavisie
moet de komende vijf jaar richting geven aan de digitale transformatie. Wanneer ze is vastgesteld door Provinciale Staten,
gaan we de visie uitwerken naar een concrete strategie.”
 elke maatschappelijke opgave heeft het meeste baat bij
W
datagedreven werken?
“Wij hebben zes opgaven die eruit springen. Veilige en
gezonde leefomgeving, energietransitie, klimaatbestendigheid
van de samenleving, duurzame verstedelijking en mobiliteit,
concurrerende en duurzame economie en sociale leefomgeving. Mijn stelling is dat een vraagstuk anders is in te richten wanneer we de logica van data centraal stellen en niet de
manier waarop we georganiseerd zijn. Dit leidt tot een nieuwe
manier van kijken en nieuwe ideeën. Twee voorbeelden: mobiliteit en energie. Mobiliteit gaat vaak over het tegengaan van
files. Die ontstaan wanneer de infrastructuur niet toereikend
is voor het aanbod. We moeten vraag en aanbod slim afstemmen tijdens piekmomenten. Op diezelfde manier kun je kijken
naar het energievraagstuk. Waar plaatsen we zonnepanelen en
windmolens en wat is de behoefte aan energie op verschillende
tijden? Ook daar moeten we balans aanbrengen bij piekbelasting. Bekijk nu beide vraagstukken vanuit data: welke gegevens hebben we, analyseer ze, kijk naar verbanden. Kloppen
onze aannames of zit het anders, zijn er koppelingen die we
kunnen maken met andere gegevens? Data kunnen in ieder
vraagstuk een rol spelen.”
 et risico van het hebben van veel data is dat alles geanalyH
seerd en verbonden kan worden. Hoe voorkomt u dat?
“Wij moeten als provincie zelf bepalen wat we willen en
dat kan door onze maatschappelijke opgaven centraal te stellen. Uiteindelijk gaat het om de publieke waarde die we als
provincie leveren. Daarnaast moeten onze wereld van beleid
en onze wereld van data elkaar beter leren kennen. Wij hebben
prachtige beleidsprogramma’s en mensen die bezig zijn met
datalakes en datawarehouses, hoe gaan die elkaar raken? Ik
wil het liefst een provinciaal datacentrum, een fysieke plek
waar mensen uit die twee werelden elkaar ontmoeten en in
gesprek gaan, ook met partners van buiten de provincie zoals
het CBS en het Kadaster. Beleidsmensen moeten leren wat met
data kan en datamensen moeten beleid stimuleren richting
wat mogelijk is.”

i8

dat wij dan een gesprek moeten aangaan om te kijken of we
die data bij elkaar kunnen brengen. En daarnaast ook naar de
belevingen van mensen vragen, die we naast de feiten kunnen
zetten. Technisch is het misschien mogelijk alles te meten,
maar wat we meten en delen is een politieke keuze en die
moeten we verstandig maken. Dat is het verschil tussen data
en beleid. Ik zeg weleens als voorbeeld: als je een wethouder
ten val wilt brengen, breng dan de armoedecijfers in kaart
per postcode en geef die aan de pers. De wethouder kan de
armoede in vier jaar niet oplossen, maar wordt wel vier jaar
lang gevraagd hoe het ermee staat. Wij hebben mensen die met
data prachtige overzichten maken, naar de politiek stappen en
zeggen: ‘dit is het probleem en dit is de oplossing’. De politicus
zegt ‘dat gaan we niet doen’ en de datamensen snappen niet
waarom. Maar een politicus of bestuurder vertelt verhalen en
alleen als het uitkomt gebruikt hij data (of niet). Dat is niet
stom of irrationeel, dat hoort bij het politieke proces. ‘Ik sprak
laatst mevrouw Jansen op de markt, zij heeft een probleem, zij
is niet de enige, want veertig procent van mensen zoals zij hebben datzelfde probleem’. Dat is data gebruiken in de context
van het verhaal.”

Een politicus of
bestuurder vertelt
verhalen en alleen
als het uitkomt
gebruikt hij data
(of niet)

 ls de waarheid niet bestaat en objectieve data evenmin, hoe
A
blijft u als provincie dan betrouwbaar?
“Door maximaal transparant te zijn. Data die met publiek
geld zijn verzameld moeten sowieso publiek zijn, tenzij de
veiligheid in het geding is. Daarin onderschrijven wij de Spelregels Digitale Stad van Eindhoven en Amsterdam. Naast de
datasets moeten we ook de rekenregels ter beschikking stellen
vind ik, zodat mensen zelf kunnen narekenen hoe besluiten op
basis van de data tot stand zijn gekomen. We moeten de menselijke maat terugbrengen en niet altijd doen wat technisch
kan. Automatische besluiten op basis van algoritmes moeten
we niet willen nemen wanneer die maatregelen effect hebben
op mensen en bedrijven. Algoritmes die we niet zelf geschreven hebben zijn black boxes, daar zitten aannames in die wij
niet kennen en wij als publieke organisatie moeten altijd kunnen uitleggen hoe een beslissing tot stand gekomen is.”

Waarin zit het verschil tussen beleid en data?
“Data zijn feiten en daaruit blijkt ‘de waarheid’, zo wordt
vaak gedacht. Alleen bestaat ‘de waarheid’ niet en harde objectieve data evenmin. Aan alles wat we tellen ligt een politieke
keuze ten grondslag. Wat we niet tellen is net zo belangrijk als
wat we wel tellen. De feiten worden steeds vaker ter discussie gesteld. Neem bijvoorbeeld geluidsoverlast bij vliegtuigen.
De overheid meet dat op tien, vijftien plaatsen. Maar wanneer
mensen ook met hun mobiele telefoons gaan meten, komen
er opeens 3.500 meetpunten bij met andere waarden. Ik vind

 trekt veel op met andere provincies, wat houdt die samenU
werking in?
“Met onder anderen onze directeur Marcel van Bijnen en
met concerndirecteur Jan van Ginkel van Zuid-Holland werk ik
aan een interprovinciale digitale agenda met ambitie, de IDA
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2.0. We kunnen met twaalf provincies meer dienstverlening
delen en meer kennis uitwisselen. Van Bijnen trekt de IDA 2.0
bestuurlijk en hecht dit af binnen het interprovinciaal overleg
(IPO), Van Ginkel trekt het innovatiespoor en ik dat van data.
Wij kennen elkaar al langer en soms, wanneer onze drie geesten elkaar ontmoeten, dan gebeuren er dingen. We hebben
zoveel ideeën! Mensen zien dat en willen meedoen. We zijn op
dit moment energie aan het organiseren. We gaan dwars door
structuren en halen overal mensen vandaan. De criteria om
mee te doen zijn: heb je zin en heb je iets te melden. Dat werkt
goed, de tijd is rijp. De provincies hebben lang dingen naast
elkaar gedaan, net als de gemeenten. Die gaan nu veel meer
samenwerken en de provincies ook. Ik heb in het dataspoor
gezegd dat we de gemeentelijke principes van Common Ground
een op een kunnen omarmen. Wij sluiten aan bij die beweging
waar mogelijk. We zitten in de opbouwfase en ik voel dat we
momentum verzamelen.”
Welk advies heeft u voor anderen die vooruit willen met de
digitale transformatie maar zich eenling met ideeën voelen?
“Sluit aan bij mensen die er ook mee bezig zijn, ook
buiten uw organisatie. Ik ben CIO van de provincie NoordBrabant, dus ik verbind intern en extern. Ik praat heel veel
met partners. Ik zit in het overleg van de vijf grote steden van
Noord-Brabant. Ik werk samen met hun CIO’s of vergelijkbare
collega’s, gewoon om te kijken wat daar gebeurt. Iedereen
loopt in zijn eigen tempo en dat is prima. Leg contact, blijf op
de hoogte, kijk waar de energie zit. Ik had recent een gesprek
met het waterschap, die doen hartstikke leuke dingen en dus
gaan we samen twee of drie projecten doen, ieder vanuit zijn
eigen verantwoordelijkheid. Na een goede evaluatie gaan we
weer verder. We moeten wel leren van wat we doen, dat is een
stokpaardje van mij. Weet van tevoren wat je uit pilots of living
labs wilt halen en hoe je dat later met de staande organisatie
verbindt. Doe geen pilots om de pilots. Koppel technologie aan
een maatschappelijk vraagstuk. Koppel data aan een vraagstuk. We worden niet gekozen als gedeputeerde of wethouder
omdat we onze ICT op orde hebben, we moeten onze ICT op een
slimme en niet-naïeve manier koppelen aan maatschappelijke
vraagstukken. Geen blindelings vertrouwen in die technologie
dus, geen blindelings geloof dat de waarheid bestaat en dat we
die kunnen vinden met data. Nee, er ligt altijd een politieke
keuze ten grondslag aan wat we meten en niet meten en we
moeten ons altijd bewust zijn van de politieke context.”
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Doe geen pilots
om de pilots.
Koppel
technologie
aan een
maatschappelijk
vraagstuk
Hoe zorgt u dat de mensen in uw organisatie uw visie voor
ogen houden?
“Het is niet mijn visie, als CIO heb ik de accenten kunnen
leggen, maar de visie is van de organisatie. Sinds ik binnen ben
heb ik interviews gehouden met programmamanagers, directie
en gedeputeerden, ik heb workshops gegeven en presentaties;
dingen teruggeven, opgehaald, teruggekoppeld; vraaggesprekken gehad binnen en buiten de organisatie… Ik ben eigenlijk
vanaf juni bezig met voorbeelden laden, kijken hoe die vallen,
de visie aanscherpen en nu aan het opschrijven. Iedereen die
er iets mee moet kent de datavisie inmiddels en het verhaal
begint te landen. Dit is het proces waarvoor ik hier zit, dit wil
ik meemaken.”
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J u r i s P r u d e n t

Cybersecuritybedrijven let op:

Oneerlijke
overheidsconcurrentie?
Onlangs heeft de
Nederlandse wetgever
een belangrijke stap
gezet op het gebied van
cybersecurity. De Wet
beveiliging netwerken informatiesystemen
(Wbni) is per 9 november
2018 van kracht
geworden. Daarmee
zijn in ons land voor
een afgebakende groep
bedrijven en organisaties
nieuwe security- en
meldplichten in het leven
geroepen.

D

e jongste loot van het Nederlandse cybersecurityrecht legt verplichtingen op aan - kort gezegd - aanbieders van diensten in de zogeheten vitale sectoren en aan middelgrote en grote IT-dienstverleners zoals
cloud providers, online marktplaatsen en online zoekmachines. De kring van
partijen die onder de Wbni vallen is in zekere zin dus overzichtelijk. Saillant detail daarbij is overigens wel dat grote delen van de Rijksoverheid zelf
– zoals de Belastingdienst – niet onder de Wbni vallen en dus op basis van
deze wet geen securityverplichtingen hebben. Niet minder opmerkelijk is dat
ziekenhuizen zich ook buiten de scope van de nieuwe wet hebben weten te
houden.
De juridische werkelijkheid, met name inzake security, is complex. Let
wel: ook in andere wetgeving dan de Wbni treffen we securityverplichtingen
aan. Bijvoorbeeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De verplichtingen onder de Wbni moeten daarvan goed worden onderscheiden; inhoudelijk zijn ze anders. Zo voorziet de AVG in een meldplicht bij
ernstige datalekken richting de betrokken burgers en de Autoriteit Persoonsgegevens, maar dat betreft een andere meldplicht dan die onder de Wbni. Het
securityrecht begint zich steeds meer te kenmerken door een opeenstapeling
van verschillende wettelijke regelingen.
Wat is een CSIRT
Een specifiek aspect van de Wbni verdient aandacht. Ernstige securityincidenten moeten gemeld worden bij een computer security incident response
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Door de toenemende verkokering van ons
rechtsstelsel sluiten wetten tegenwoordig
zelden naadloos op elkaar aan. En daarmee
zadelt nieuwe regelgeving de samenleving op
met nieuwe, lastige onzekerheden.
Peter van Schelven neemt in iBestuur magazine juridische
dilemma’s onder de loep. Deze keer: een advies voor
securitybedrijven om met de overheid in gesprek te gaan.

team, in de wet afgekort tot CSIRT. In Nederland zijn inmiddels
diverse CSIRT’s officieel aangewezen. Het eerste CSIRT is de
minister van Justitie en Veiligheid, die voor de vitale sectoren
is aangewezen. De minister heeft de uitvoering van zijn wettelijke verantwoordelijkheid bij het Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC) belegd.
Daarnaast is de minister voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangewezen als het CSIRT voor cloud providers,
online marktplaatsen en online zoekmachines. Feitelijk wordt
die rol opgepakt door het Agentschap Telecom van EZK. Zo zal
een cloud provider die langere tijd plat ligt, verplicht zijn zich
met zijn incident tot EZK te wenden. Onverwijld, zo bepaalt de
wet zelfs. De nadelige gevolgen van het onbeschikbaar zijn van
een digitale dienst kunnen zo fors zijn dat de Rijksoverheid
geïnformeerd moet worden. Of in een concreet geval meldplicht richting het CSIRT bestaat, wordt bepaald door de vraag
wat de impact van een incident voor de dienstverlening binnen
de Europese Unie is. Er zijn nog geen concrete wettelijke drempelwaarden aan de hand waarvan dat kan worden vastgesteld.
Hoewel de Wbni van kracht is, blijft het om die reden voorlopig
nog varen in de mist.
Van reactief naar proactief?
Stel, met de Wbni in de hand wendt u zich naar aanleiding
van een ernstig incident keurig netjes tot het voor uw bedrijf
of uw organisatie bevoegde CSIRT. De vraag is dan wat u van
een CSIRT precies mag verwachten. De taken van de CSIRT’s
staan in de onderliggende Europese wetgeving in een overzichtelijk, maar overigens niet uitputtend lijstje opgesomd.
Genoemd worden onder meer het monitoren van incidenten
op nationaal niveau, het zorgen voor vroegtijdige waarschuwingen en het verspreiden van informatie over risico’s en
incidenten, het reageren op incidenten en het zorgen voor een
dynamische risico- en incidentanalyse.
Dat is - zo op het eerste gezicht - een fatsoenlijk takenlijstje, dat zonder twijfel goed is voor de beveiliging van de
samenleving. Niettemin roept dit wettelijke lijstje ook vra-
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gen op. Problematisch is dat de opsomming van taken, zoals
gezegd, niet limitatief is. Ik sluit niet uit dat CSIRT’s in de
praktijk meer taken en rollen op het gebied van security-incidenten naar zich toe gaan trekken. Taken die evengoed door
marktpartijen die gespecialiseerde securitydiensten verlenen
probleemloos kunnen worden opgepakt. In de praktijk spelen
gereputeerde en deskundige cybersecuritybedrijven overigens
al jaren een prominente rol bij vitale aanbieders en digitale
dienstverleners.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de CSIRT’s uit de
Wbni de eerste tijd na de komst van deze nieuwe wet slechts
overwegend reactief zullen optreden. Maar eenmaal beter in
het zadel zullen zij op termijn wellicht ook meer proactief met
security-incidenten omgaan. Die geluiden gaan al enige tijd op.
Het is daarom goed rekening te houden met de kans dat
de CSIRT’s van de Nederlandse overheid op termijn de particuliere bedrijven die securityproducten en -diensten op de markt
brengen, enige concurrentie zullen aandoen. Het is de vraag
of dat een wenselijke ontwikkeling zou zijn. Hoe dan ook, de
Wbni zelf geeft de diverse mooie bedrijven die actief zijn op het
gebied van security geen enkele bescherming tegen oneerlijke
overheidsconcurrentie. Wel zijn er elementaire spelregels over
overheidsconcurrentie te vinden in de Mededingingswet, maar
het is nog maar de vraag hoe die (tamelijk complexe) regels
op CSIRT’s uitpakken. Ook onder securitybedrijven leeft de
bescherming die de Mededingingswet kan bieden naar mijn
indruk nauwelijks.
Mijn idee is dat securitybedrijven de vinger aan de pols
moeten houden. Het zou het overwegen waard zijn om over
het risico van oneerlijke concurrentie nu al met de overheid
in gesprek te gaan. De diverse cybersecuritybedrijven die
Nederland rijk is, moeten het brood niet onnodig uit de mond
laten stoten. Ligt hier wellicht een fraaie taak voor de sinds
juni 2018 in ons land bestaande branchevereniging Cyberveilig
Nederland? Of voor andere belangenbehartigers? Doen, zou ik
menen. Want voor je er erg in hebt, exploiteert de overheid een
eigen winkeltje dat cyberveiligheid verkoopt.
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Ontwikkeling pgb-portaal

Hoe een 2 een 10
moet worden
Volgende maand
start een tweede
pilot met het nieuwe
ICT-portaal voor
patiënten met een
persoonsgebonden
budget (pgb). Dat is
groter nieuws dan
het lijkt, na pittige
debatten in de Tweede
Kamer, steggelende
stakeholders
en bezorgde
budgethouders.

Door Rineke van Houten
Beeld iStock/Barry Hage
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A

nneke Plugge (60) is sinds een jaar mentor van
haar verstandelijk gehandicapte en autistische
broer. Op basis van de Wet langdurige zorg regelt ze voor
hem hulp en ondersteuning via een persoonsgebonden budget
(pgb). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt wat ze nodig
heeft, het Zorgkantoor bepaalt vervolgens hoeveel ze ontvangt. Ze
kan zelf de zorg inkopen en de Sociale Verzekeringsbank opdracht geven
de zorgverlener uit te betalen. Maar zo eenvoudig als het klinkt, bleek het de
afgelopen jaren niet.
Toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) bedoelde het goed:
patiënten met een pgb van gemeente en zorgkantoor zouden per 1 januari
2015 hun geld niet langer direct op hun rekening gestort krijgen. Voortaan
zou de betaling lopen via de SVB. Dit ‘trekkingsrecht’ moest fraude met de
vergoedingen voorkomen en de patiënten makkelijker en beter inzicht verschaffen in hun budget. Maar het leidde tot een administratieve nachtmerrie,
hoge kosten door het vele handwerk bij de SVB en onrechtmatige uitbetalingen door gebrek aan controle. Zorgverleners declareerden uren die ze nooit
hadden gemaakt, andere zorgverleners moesten maanden wachten op hun
vergoeding en dreigden failliet te gaan. Budgethouders waren het overzicht
kwijt en konden vaak niet meer rekenen op hulp. Op aandringen van budgethouders, verenigd in Per Saldo, werd besloten een nieuw portaal te laten
bouwen dat budgethouders zou ondersteunen bij het beheer van het pgb.
PBG2.0
Zorgverzekeraar DSW pakte dat op en begon in 2016 met de bouw, op kosten van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De eisen voor de nieuwe webomgeving waren voor de hand liggend: het portaal moet gegevens die gebruikers
invullen direct controleren, zodat budgethouders geen vertragende fouten
kunnen maken, het moet hen stap voor stap door het ingewikkelde pgb-proces leiden, waarbij het zoveel mogelijk bekende gegevens automatisch invult,
zodat ze niet steeds dezelfde data hoeven in te tikken. Het moet de communicatie tussen de betrokken instanties in goede banen leiden, en mensen met

een pgb een overzichtelijk en
actueel inzicht geven in hun
financiële situatie. Het systeem
moet bovendien fraudebestendig zijn
en ook de hulpverleners ondersteunen.
Omdat niet alleen budgethouders van het
portaal gebruikmaken, ging dit systeem Zorgdomein heten. Naast dit Zorgdomein is er het Financieel
domein: de SVB, die nog steeds voor de betalingen zorgt
en daarvoor onder aansturing van VWS ook een nieuwe
softwareomgeving bouwt. Beide systemen moeten via koppelplaten soepel met elkaar kunnen ‘praten’. Uiteindelijk
moet PGB2.0 functioneren voor 120.000 budgethouders,
van wie ongeveer de helft wordt vertegenwoordigd door een
gemachtigde.
Op 18 juni 2018 was er een klein feestje op het kantoor
van DSW in Schiedam: de eerste proefversie van het portaal
ging online. Proefkonijnen waren de 1.200 budgethouders
van het zorgkantoor DSW en de gemeente Westland. Twee
verschillende koppelvlakken, één met zorgkantoren en
gemeenten en één tussen Zorgdomein en Financieel domein,
zorgen voor uitwisseling van bestanden. De ontwikkeling
van PGB2.0 kreeg vaart en het aantal budgethouders dat
de aanvragen en afhandeling digitaal verwerkt steeg van
rond de 10 naar ruim 70 procent. Een eerste peiling onder
budgethouders naar de tevredenheid leverde een 7,5 op.
“Heel positief”, zegt Chris Oomen, vertrekkend directeur van
DSW. Hij merkt op dat het cijfer wel vertekend is. “Omdat
een aantal mensen een heel laag cijfer heeft gegeven. Zij
zijn teleurgesteld omdat de controle strenger is en betalingen niet zijn goedgekeurd waar dat voorheen wel gebeurde.
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Maar dit model moet ertoe leiden dat alles rechtmatig gebeurt.
Het voortbestaan van het pgb is afhankelijk van het uitbannen
van zoveel mogelijk fraude.”
Kamerdemonstratie
Anneke Plugge, die in de gemeente Westland woont, is
namens haar broer een van de tevreden gebruikers uit de
eerste pilot. Ze wil nooit meer terug naar PGB1.0, vertelt ze op
6 december in de Tweede Kamer. Ze is op uitnodiging van het
ministerie van VWS te gast bij een overleg van de Vaste Kamercommissie voor VWS. “Alstublieft”, vraagt ze de Kamerleden,
“doe het ons niet aan terug te moeten naar de oude situatie.”

Alstublieft, doe
het ons niet aan
terug te moeten
naar de oude
situatie
Plugge weet met het nieuwe portaal zeker dat de facturen
en declaraties van de zorgverlener direct worden gecontroleerd
en voldoen aan de wet- en regelgeving. Ze moet nog steeds
met elke zorgverlener een apart zorgcontract opstellen, maar
voorheen ging dat per post. “Per e-mail kon soms ook wel, maar
vaak waren de bestanden te groot en werkte het uiteindelijk
niet. Dus gingen er weken overheen voordat alles ondertekend
en wel bij de Sociale Verzekeringsbank lag.” Nu kan ze digitaal
akkoord geven en ondertekenen én de zorgverlener idem dito.
Naast haar zit zorgverlener Mariëlle van der Knaap. Zij
geeft de Kamerleden een realtime demonstratie met haar eigen
pgb-account. “Ik zie dat mijn declaraties al zijn aangevinkt.
Dat betekent dat ik vandaag of morgen krijg uitbetaald”, legt
ze uit. “Supersnel. Voorheen moest ik weleens een maand
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wachten.” Terwijl ze opties aanvinkt en velden invult, somt ze
meer voordelen op. “Komend jaar gaat ons budget iets omhoog.
Daarvoor moet ik een wijzigingsformulier maken en opsturen.
Vroeger moest ik dat naar de ouders sturen, die het moesten
ondertekenen en weer terugsturen. Dat kostte weken. Nu kan
ik het eenvoudigweg veranderen in het contract. Het wijst zich
allemaal vanzelf.”
“Het portaal ziet er heel gebruikersvriendelijk uit”, constateert Vera Bergkamp van D66. “Maar is het dat ook voor
iedereen?” Plugge knikt: “Ik ben niet makkelijk met digitale
systemen, raak meteen in paniek, maar je kunt alles in stapjes
doen, en als je het even niet weet, is er een i-tje en verschijnt
er niet een ellenlang verhaal, maar een zinnetje over wat je
moet doen. En je kunt altijd chatten of bellen.”
Kritiek van BIT
Tegenover de blije gebruikerservaringen klonk er tijdens
het Kameroverleg een heel ander geluid: een vernietigend
rapport van Bureau ICT-toetsing (BIT) over de pilot van het
nieuwe pgb-portaal. Het contrast kan niet groter zijn, zou
PvdA-Kamerlid John Kerstens later die maand in een Algemeen
Overleg zeggen: enthousiaste pgb-houders tegenover een
vernietigend rapport. “Zie daar als Kamerlid maar chocola van
te bakken.” De conclusies van het BIT-onderzoek, uitgevoerd
tussen maart en juni 2018 en gepresenteerd in oktober, waren
inderdaad niet mals. In het kort: met de aanpak zoals die in de
onderzoeksperiode nog gold, ging dit programma volgens het
bureau niet slagen. De adviezen: zo snel mogelijk één organisatie aanwijzen voor doorontwikkeling, exploitatie en beheer van
het Zorgdomein. Een due diligence op de software en vervolgens besluiten of PGB2.0 levensvatbaar is. Zo ja, dan moet VWS
de leiding nemen en samen met betrokken partijen de landelijke invoering voorbereiden. Minister Hugo de Jonge (CDA)
schaarde zich in grote lijnen achter de aanbevelingen.
Het BIT had niet de software getoetst, alleen het proces.
In opdracht van de minister deed de Software Improvement
Group dat het afgelopen najaar wel, met - zo verzekerde de
bewindsman de Tweede Kamer - een positief resultaat. Aan de
wens om een adequate beheerorganisatie op te zetten wordt
ook gewerkt. Op 7 januari dit jaar heeft DSW het technische
gedeelte van het Zorgdomein in beheer gegeven aan een tijdelijke beheerorganisatie van het ministerie, waarin ook ICTU
is vertegenwoordigd. Deze moet ook toezien op de verdere
ontwikkeling van het Zorgdomein. Hoe de landelijke invoering zal verlopen, staat in het implementatieplan voor PGB2.0,
dat de Kamer voor het voorjaar is toegezegd. Daarin zullen
ook bijzonderheden staan over de tweede pilot. Want naar een

tweede test kijken alle partijen reikhalzend uit. PGB2.0 mag
dan goed werken in de omgeving van DSW en zijn budgethouders en die van de gemeente Westland, maar werkt het
systeem elders ook? En wanneer is het goed genoeg om
landelijk uit te rollen?
Van 2 naar 7
“Zorgvuldigheid boven snelheid”, is het adagium van
minister De Jonge. Hij laat de Audit Dienst Rijk (ADR) een
quickscan uitvoeren naar de opvolging van de bevindingen van het BIT. De bewindsman heeft daarnaast opdracht
gegeven ‘droogzwemmend’ te bekijken of het nieuwe
systeem ook draait op de ICT-infrastructuur van een ander
zorgkantoor of andere gemeenten. Naar verwachting zal
Zilveren Kruis Flevoland in mei aansluiten voor een tweede
pilot met 550 budgethouders en 1.800 zorgverleners. Dat
niet sneller een andere verstrekker het systeem ‘live’ heeft
mogen uitproberen, is tegen de zin van een aantal fracties
in de Tweede Kamer, Chris Oomen en de belangenverenging
Per Saldo. Per Saldo-directeur Aline Molenaar: “Een acceptatietest is niet helemaal realistisch, dat snapt iedereen.
Maar we hadden ook al kunnen testen op conversie; dat had
extra informatie opgeleverd, ook voor de ontwikkelaars.”
Het hele proces gaat langzamer dan ze zou willen. “Als je
ziet hoe ondersteunend het portaal nu al is. Andere budgethouders zijn jaloers. Ik sprak vanmorgen nog iemand
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die me op het hart drukte snel ervoor te zorgen dat zijn
zorgkantoor wordt aangesloten ‘want ik word niet goed’.”
Chris Oomen is het gepolder zat. “We hadden een systeem
dat een 2 waard was, wij hebben nu een systeem dat op een
7 kan rekenen. Maar we mogen nog niet de lucht in omdat
het nog geen 10 is. Maar een 10 is per definitie onmogelijk.
Je zult in de praktijk altijd aanlopen tegen zaken die beter
kunnen. Maar als je een slecht systeem wilt vervangen door
een goed systeem, zou ik maar opschieten.”
Er is sowieso nog veel te doen, beamen Oomen en Molenaar. Zo zijn er testen nodig met softwareleveranciers van
gemeenten en schuurt het streven naar zoveel mogelijk
uniformiteit vaak met de praktijk. Molenaar: “Het pgb is in
vier wetten verankerd. Er zijn budgethouders die gebruikmaken van meerdere wetten, dat is bijna niet te doen.” De
vraag speelt ook hoe groot de beleidsvrijheid van gemeenten is. “De ene gemeente biedt een reiskostenvergoeding,
de andere niet. Hoe meer functionaliteiten, hoe ingewikkelder het wordt.” Oomen hoopt op tempo. “Er zijn altijd
honderd wegen die naar Rome leiden. Automatiseren is een
keuze maken en op een strakke manier het pad aflopen.
Richting het doel; het is van groot belang dat niet discutabel is hoe het geld voor pgb’s besteed wordt. Dat moet
transparant zijn, anders loop je het risico dat het hele pgbsysteem verdwijnt.”
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Omdat informatievoorziening voor gemeenten cruciaal is, hoort de beveiliging
daarvan hoog op de agenda te staan van het gemeentelijk bestuur en de
gemeenteraad. Vanzelfsprekend? Blijkbaar niet. In IJsselstein verleiden een
bestuurder en een raadslid hun collega’s tot meer i-bewustzijn.

R e a l i s a t i e

Beeld: Barry Hage

V N G

Door Marieke Vos

Informatieveiligheid moet
in het gemeentelijk DNA
K

ees Duijvelaar is raadslid voor de
VVD in IJsselstein en was tot zijn
pensioen in 2017 senior beleidsadviseur
informatiesamenleving bij de VNG. Mark
Foekema is naast wethouder namens
de lokale partij LDIJ ook manager bij
IT-bedrijf Atos. “Maar ik wil niet beweren dat de aandacht die IJsselstein heeft
voor informatieveiligheid alleen komt
door ons tweeën, dat zou te veel eer zijn.
Het onderwerp leeft in onze gemeente
ook omdat we een goede security officer
hebben, Koos Lefeber, die voor meerdere
gemeenten werkt. Hij is een belangrijke
drijvende kracht”, zegt Foekema.
IJsselstein heeft, net als alle andere
gemeenten, het eerste jaar volgens de
verantwoordingsmethodiek ENSIA erop
zitten: in 2018 legden ze verantwoording
af over de stand van de informatieveiligheid in de gemeente in 2017. Dit jaar
wordt verantwoording afgelegd over
2018. Samen met Montfoort; ook nu per
1 januari 2019 de in 2014 gestarte ambtelijke fusie met Montfoort werd ontbonden. Het ambtelijk samenwerken leverde
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de gemeenten in verhouding tot wat het
kostte te weinig op. Maar de verantwoording voor ENSIA doen ze nog wel samen.
Foekema: “Op het gebied van IT blijven
we voorlopig samenwerken. Misschien wel
met meer gemeenten, zodat we investeringen en expertise kunnen delen.”
Voor de raad
Een doel van ENSIA is dat de jaarlijkse
verantwoording voor informatieveiligheid onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke planning- & controlcyclus, net
zoals bijvoorbeeld financiën. Duijvelaar:
“Uiteindelijk komen we denk ik uit op één
geïntegreerde beleidsverantwoordingscyclus, met daarin financiën en informatievoorziening. Dan gaat het niet alleen
over informatieveiligheid, maar ook over
de kwaliteit en daarmee de betrouwbaarheid van onze informatie.”
De ENSIA-rapportage is voor de
gemeenteraad; want die moet toezicht
houden op de stand van de informatieveiligheid van de gemeente. Informatieveiligheid staat echter niet vanzelfsprekend

in elke gemeente op de raadsagenda. Ook
niet in IJsselstein. Foekema vertelt dat de
rapportage in de raad ter kennisgeving
is aangenomen. “Er is helaas geen echte
discussie over gevoerd”, zegt Duijvelaar. “Dat snap ik wel, want zolang het
goed gaat, geeft de raad prioriteit aan
andere zaken. Zoals de ontvlechting met
Montfoort. Maar het onderwerp zou af en
toe best wat meer aandacht mogen krijgen.” Hoe, daar hebben beide heren wel
ideeën over. Ten eerste zou het onderwerp voor raadsleden toegankelijker
gemaakt moeten worden. Niet iedereen
heeft immers kennis van IT, laat staan
van informatieveiligheid. Dat het rapport
in ‘auditorstaal’ is geschreven helpt ook
niet. Foekema: “We willen daarom in de
voorlichting aan de raad gaan werken met
onder meer smileys, om af te komen van
die auditorstaal.”
Geen afvinklijstjes
De wethouder denkt erover om de
inspanningen die de gemeente al doet
om de eigen ambtenaren ‘i-bewust’ te

Van BIG naar BIO

krijgen, ook op raadsleden te richten. Zo
werd de gemeente vorig jaar bezocht door
een ingehuurde ‘mysteryguest’, die met
een vriendelijke glimlach tot bij de werkplekken in het gemeentehuis kon komen.
Dit jaar zal de gemeente ethische hackers
inhuren om te kijken of die de gemeentelijke systemen kunnen kraken. Foekema:
“We hebben onze informatieveiligheid
volgens de audits op orde, maar dat zijn
afvinklijstjes. Informatieveiligheid gaat
over mensen, veilig gedrag moet in het
DNA van iedereen komen. Het is misschien een idee om raadsleden daar ook
bij te betrekken.” Duijvelaar vult aan: “We
zullen dit onderwerp echt aantrekkelijk
moeten maken voor de raad. Je verleidt
de raad niet met saaie rapporten, maar
wel met bijvoorbeeld een spannende uitkomst van een hack.”
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Foekema sluit af: “ENSIA was voor
ons een aanleiding om heel kritisch te
kijken welke toegangen tot systemen
we in de gemeente gebruiken. We hadden een aansluiting op Suwinet, maar
gebruikten die nauwelijks omdat we op
het gebied van werk en inkomen samenwerken in een regionale sociale dienst.
We hebben de aansluiting op Suwinet
vanuit onze gemeente nu opgeheven. Dat
is een manier van kijken naar risico’s en
afwegen of je iets wel of niet nodig hebt.
Ongeacht de procedures of richtlijnen:
dit soort dingen kun je gewoon doen,
het gaat er vooral om hoe je er zelf in
zit.”
Meer informatie:
informatiebeveiligingsdienst.nl/bio
vngrealisatie.nl/ensia

De Baseline Informatieveiligheid
Gemeenten (BIG) wordt in 2020
vervangen door de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).
Waar de BIG kort gezegd uitgaat
van management op maatregelen, gaat het in de BIO meer over
risicobewustzijn. Wethouder Mark
Foekema: “Dat vind ik een goede
ontwikkeling, want je moet verder
kijken dan checklists. Nadenken over welke risico’s je loopt,
bespreken wat je acceptabel vindt
en wat niet en daarop maatregelen treffen, dat past beter bij hoe
bestuurders denken en werken.”
Raadslid Kees Duijvelaar: “We
kijken in de gemeente steeds
meer naar outcome in plaats van
output. Dus niet primair of we de
procedures op orde hebben, maar
of we de gewenste resultaten hebben behaald. Als je dat vertaalt
naar informatieveiligheid, dan
kijken we of de privacy van onze
inwoners goed is beschermd en
of de informatie die we gebruiken betrouwbaar is. Daar sluit de
ontwikkeling naar de BIO goed bij
aan.”
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Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) werkt
sinds januari 2019 met RijksZaak, de standaard
clouddienst voor zaakgericht werken. Die dienst
biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om
zaakgegevens, proces, dossier en interactie in
één systeem af te handelen. De implementatie
werd binnen tijd en budget in tien maanden door
DICTU en SodM verwezenlijkt.

Gaanderse: “We hebben daarom redelijk vroeg in het traject
samen het minimale product bepaald: wat we wel doen en (nog)
niet doen. We werken daarbij intensief samen in een scrum-achtige aanpak. Om te voorkomen dat de eisen uit de hand lopen,
hebben we veel baat bij de definitie van het minimale product.
De koppelingen hebben we zo veel mogelijk doorgeschoven naar
een volgende fase.” Op het lijstje wél te realiseren koppelingen
stond de integratie van e-mail en van Kofax, een applicatie om
grote hoeveelheden documenten in te scannen.

Door Fred van der Molen

Big bang
Begin januari is SodM met een big bang overgestapt.
Perquin: “Dat kon ook niet veel anders. Opknippen bleek heel
lastig. We hebben het wel zo goed mogelijk voorbereid met
handleidingen, trainingen en ondersteuners op de werkplekken. De overstap heeft natuurlijk tot gemor geleid, toch is de
invoering soepel verlopen. Het is altijd moeilijk voor gebruikers
om van een systeem afscheid te nemen waarmee je kunt lezen
en schrijven. Om de acceptatie te vergemakkelijken hebben we
snel kleine onhandigheden gefixt. Wel ligt bij ons nog een flinke
opgave om de kwaliteit van HAVIK te verhogen, en het gebruik
en de acceptatie te verbeteren.”
Beeld: SodM

Staatstoezicht op de
Mijnen overgestapt
op RijksZaak
S

taatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de vierde overheidsorganisatie die is overgeschakeld op de standaard
clouddienst RijksZaak. De Raad van Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) was in 2017 de eerste gebruiker van
de oplossing. Vanaf dat moment is het systeem doorontwikkeld.
Inmiddels zijn ook Agentschap Telecom (EZK) en de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (VWS) overgestapt.
SodM is de onafhankelijke toezichthouder op de delfstoffenen energiewinning in Nederland. De organisatie ziet toe op de
veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het
gasnetwerk en wind op zee. De inspecteurs van SodM gebruikten
een verouderd registratiesysteem, vertelt Yvon Perquin. Zij is
hoofd Informatiemanagement bij SodM en als zodanig verantwoordelijk voor keuze en implementatie van het nieuwe zaaksysteem. “Niets doen was eigenlijk geen optie meer”, typeert zij
de urgentie van de modernisering. “Er diende zich een continuiteitsprobleem aan en we konden geen nieuwe ontwikkelingen
uitvoeren. Daarbij wilden we meer grip op de werkprocessen en
meer stuurinformatie. Kort gezegd: meer zaakgericht werken.”
Het oude systeem oppoetsen of vervangen door nieuw maatwerk was geen serieuze optie. Perquin: “Dat past ook niet meer
in de strategie van het Rijk. We hebben nog gekeken bij andere
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toezichthouders, maar zagen daar een vergelijkbare worsteling
met verouderde IT en oriëntatie op vernieuwing. En zelf een
Europese aanbesteding in de markt zetten leek ons als kleine
organisatie niet erg aantrekkelijk. Zo kwamen we - met enige
aarzeling, dat zeg ik er eerlijk bij - uit bij DICTU en RijksZaak.
Dat was toen nog in ontwikkeling bij RSJ; een heel andere organisatie, met veel homogenere processen dan bij ons.”
Die kennismaking viel positief uit. Het toetsen van het
SodM programma van eisen en het gezamenlijk uitvoeren van
een proof of concept (POC) gaf vervolgens meer vertrouwen.
Perquin: “Het gezamenlijk opstelling van de POC was een zeer
nuttige fase. Dat leverde veel inzicht op in zowel de technische
eisen als in de te kiezen aanpak. Wat betekent het voor allebei?
Wat is goed opdrachtgeverschap? Zo kregen we ook vertrouwen
in elkaar. Zonder vertrouwen wordt het helemaal niets.”
Groen licht
Namens DICTU is Thijs Gaanderse als projectleider betrokken
bij het traject: “We hebben het vanuit DICTU vanaf het begin als

een gemeenschappelijk project gezien. Als je de problemen van
de opdrachtgever probeert te snappen, werkt het veel prettiger
samen.” Half februari kwam er groen licht voor de implementatie. Perquin: “Direct voorzien van een strak implementatiekader.
Het moest 1 januari 2019 in de lucht zijn en binnen budget worden gerealiseerd. En dan is het helemaal belangrijk dat je geen
tijd besteedt aan de verkeerde dingen.”

Gaanderse: “De laatste maanden komt er een ander soort
vragen. Van het type: is het niet slimmer als... Of kunnen we
niet ook...”Je weet pas wat je wilt als je ermee werkt. Het leidt
ook tot een andere blik op al die vastgelegde informatie: wat
kunnen we daar nog meer mee? We kunnen nu werken aan
optimalisatie.”
Perquin kijkt tevreden terug op de implementatie: “Er werd
vooraf bij ons nogal aangehikt tegen de kosten. Maar het hele
project is binnen budget gerealiseerd. En er is ons veel technische ellende uit handen genomen, zodat onze aandacht uit kon
gaan naar onze SodM-gebruikers in plaats van naar de techniek.
Na 30 jaar in de IT zie ik iets waarvan ik zeg: die weg moeten we
op.”

Basiscomponenten RijksZaak

Voordelen RijksZaak

1. Pega voor zaakmanagement en ontwikkeling van
applicaties voor de afhandeling van zaken.
2. Alfresco voor document-, dossier- en archiefbeheer.
3. DocGen voor het genereren van documenten.
4. EnterpriseDB als database.
5. OpenShift: containerplatform als basis voor de
clouddienst.
Zie: www.rijkszaak.nl

• Veilig: voldoet aan eisen Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR).
�• Snel: in korte tijd geïmplementeerd.
�• Gestandaardiseerde oplossing.
�• Afrekening per gebruiker.
�• Clouddienst: schaalbaar en stabiel.
�• Online en offline beschikbaar op alle devices.
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Platformeconomie

Steden weten zich geen
Het waren de nieuwe vlaggenschepen van Silicon Valley. Met
hun digitale businessmodellen zouden ze bestaande markten
opschudden. Tien jaar na hun start hebben Airbnb en Uber niet
alleen hun respectievelijke markten verstoord, maar roepen ze
vooral weerstanden op bij de lokale politiek en lokale samenleving.
Amsterdam worstelt, net als steden in andere delen van de wereld, al
langere tijd met deze ‘disruptors’. Waarom zijn ze zo ongrijpbaar?

I

n het Amsterdamse probeert wethouder Laurens Ivens
(Wonen) al sinds 2014, maar zonder veel resultaat,
vat te krijgen op vakantieverhuur via platformen als Airbnb.
Kortgeleden zijn de gesprekken met verschillende verhuurplatformen stukgelopen, nadat duidelijk werd dat zij niet
van plan waren zich te houden aan nieuwe lokale regels.
Ook Uber wist zich in Amsterdam met succes te onttrekken
aan lokale wet- en regelgeving op het gebied van Toegestane Taxi Organisaties, maar raakte in twee maanden tijd
betrokken bij zes ernstige ongelukken, waarvan vier met
dodelijke afloop. Begin 2016 had toenmalig staatssecretaris
Sharon Dijksma (Infrastructuur) de eis van vakbekwaamheid nog afgeschaft. Nu moet een door wethouder Verkeer &
Vervoer Sharon Dijksma ingestelde taskforce in een halfjaar
tijd zorgen voor controleerbare maatregelen en streeft ze
naar ‘het creëren van een gelijk speelveld op de taximarkt’.
De strijd van Amsterdam tegen beide megaplatformen
roept associaties op met de strijd van Don Quichot. Maar
Amsterdam is niet de enige stad die worstelt met de platformeconomie. Waarom hebben lokale overheden zoveel
moeite met dit soort economische activiteiten?
In 2015 schreef D66 Europarlementariër Marietje
Schaake nog in een opiniestuk in NRC Handelsblad ‘wees
niet bang voor Uber’. Maar toen The New York Times onthulde dat Uber de eigen app en aanvullende technologie
gebruikte om opsporingsambtenaren te identificeren met
het programma Greyball, om ze daarna actief te weren als
klant, begon ze vragen te stellen. De verontwaardiging over
de werkwijze van Uber was terecht, maar de vragen zouden
niet zo zeer moeten gaan over het bedrijf, maar over de cultuur die bepalend is voor het businessmodel en de prikkels
die het bevat.
Kortom, de worsteling vertoont een patroon. Beleidsmakers en bestuurders koketteren met alles wat ‘start-up’,
‘digitaal’ en ‘innovatief’ heet. Maar ze geven weinig blijk
van inzicht in zowel de strategie als de waarden en normen
van de platformen. Ook onderschatten ze de maatschappelijke impact ervan. Daardoor bedenken ze maatregelen die

Door Erik Bouwer
Beeld Pexels
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het businessmodel zelf ongemoeid laten. De platformen op
hun beurt maken handig gebruik van deze zwakke plekken.
Gevecht
Het conflict tussen lokale overheden en de platformen
Uber en Airbnb is internationaal. Uber gaat per stad het
gevecht aan. Bijvoorbeeld over de vraag of de activiteiten van de chauffeurs wel of niet onder bepaalde wet- en
regelgeving vallen. Recent oordeelde een Brusselse rechter
dat de dienst van Uber in Brussel illegaal is. Alleen erkende
taxichauffeurs mogen betalende passagiers vervoeren en
daarvoor moeten ze voldoen aan verschillende voorwaarden. In Madrid en Barcelona hoeft Uber zich niet aan de
regels te houden die voor reguliere taxi’s gelden en protesteren taxichauffeurs tegen het gebrek aan een level playing
field. Als het bedrijf te veel tegenwerking ervaart, dreigt het
zich terug te trekken (Barcelona) of neemt het daadwerkelijk dat besluit (Berlijn, Hamburg en München). In Londen
werd Uber zelfs tijdelijk verboden, omdat het bedrijf onder
meer verantwoordelijk zou zijn voor een toenemend aantal
ongelukken. Nadat Uber de app zo instelde dat chauffeurs
maximaal tien uur achter elkaar konden rijden, kreeg het in
juni weer toegang tot de Londense markt.
In Amsterdam constateert Sharon Dijksma: “Uber
opereert op de bel/bestelmarkt. De gemeenten hebben
wettelijke gezien minder mogelijkheden om dit deel van de
taximarkt (naast de belmarkt is er ook de opstapmarkt waar
toegelaten taxi organisaties (TTO’s) werkzaam zijn) aan te
sturen.”
Airbnb ecosysteem
Bij Airbnb is de situatie gecompliceerder dan bij Uber.
Het businessmodel (online vakantieverhuur) is gemakkelijk
kopieerbaar. Naast de hosts (verhuurders) en de afnemers is
er een enorm ecosysteem ontstaan van alternatieve platformen, co-hosts, sleutelbedrijven en vastgoedinvesteerders
waarbij de onderlinge relaties niet zichtbaar zijn. Wethouder Laurens Ivens erkent dat vakantieverhuur tamelijk
ongrijpbaar is. “Er zijn onder meer Europese regels waardoor
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de platformen niet verplicht zijn tot het delen van data. Op de websites is veel
informatie afgeschermd, er is geen adres of registratienummer te zien. Er is
dus veel onbekend en we zijn afhankelijk van medewerking van de bedrijven
zelf.” Die anonimiteit stelt spelers in staat hun aanbod overal online vindbaar
te maken, maar tegelijkertijd uit de klauwen van de autoriteiten te blijven.
Net als Uber lijkt ook Airbnb per stad te bekijken wat de mogelijkheden zijn
om tussen aangebrachte obstakels door te laveren. In Barcelona is halverwege 2018 het mes gezet in het aantal locaties – ambtenaren konden met
data van Airbnb tot op individuele adressen kijken en zo ruim 2.500 listings
(vermeldingen op internet) aanwijzen die Airbnb zou moeten verwijderen.

Per stad
bekijken wat
de mogelijk
heden zijn
om tussen
obstakels
door te
laveren
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Airbnb weigert opgelegde boetes te betalen en daarnaast reikt het probleem veel verder dan marktleider Airbnb of toeristenstad Barcelona. Het
gaat om een veelheid aan platformen; een derde deel van de Spaanse hosts
heeft vijf listings of meer. In Parijs legde de burgemeester Airbnb een boete
op van 12,5 miljoen euro, maar de vraag is of Airbnb (winst in 2017: 100
miljoen dollar) zich daar veel van zal aantrekken. Ook in New York is besloten
dat verhuurplatforms gegevens over kamers en appartementen moeten delen
met de lokale overheid – met als verwacht resultaat een halvering van de
business van Airbnb; critici stellen dat er circa 11.000 woonadressen blijvend
onttrokken worden aan de woningvoorraad wanneer Airbnb invoering van
de opgelegde regels opnieuw weet te blokkeren. Ook in San Francisco is de
verhuurtermijn gemaximaliseerd en is onder meer een registratieplicht van
toepassing, wat ruwweg tot een halvering van het aanbod op verschillende
platformen leidde. Maar het probleem is niet opgelost. In Dublin heeft een
kwart van de aanbieders minimaal twee listings en komt het bestuur met
maatregelen omdat in de stad de normale verhuur van woonruimte gedecimeerd is.
Sector
In steden waar Uber en het vergelijkbare Lyft flink zijn ingeburgerd, nam
het aantal autoritten met 3 procent toe, wees een onderzoek aan University
of Chicago vorig jaar uit. In Seattle vervoeren Uber en Lyft nu 90.000 mensen
per dag, meer dan het lokale light-railnetwerk, aldus onderzoek van de
Seattle Times. De inschatting van de universiteit van Chicago is dat Uber, Lyft
en andere taxidiensten verantwoordelijk zijn voor een jaarlijkse stijging van
het aantal verkeersdoden met 2 tot 3 procent.
Van Airbnb wordt gesteld dat het platform zorgt voor overlast, vastgoedprijzen en huren opdrijft, dat het complete wijken van karakter verandert en
de stad extra belast zonder dat daar veel tegenover staat. Toeristen betalen
weliswaar toeristenbelasting, maar in Nederland draagt slechts een kwart van
de Airbnb-verhuurders inkomstenbelasting af over de verhuurinkomsten,
aldus onderzoek van Trouw. Het Parool bracht in kaart dat van de circa 20.000
listings er 1.400 vanuit het buitenland worden aangeboden. In Amsterdam
is ondertussen een heuse vereniging van verhuurders opgericht (Amsterdam
Gastvrij) die spreekt over een ‘sector’ en die klaagt over het inperken van vrijheden. Hiermee laat Amsterdam Gastvrij (ongetwijfeld onbedoeld) zien
dat vakantieverhuur via Airbnb en vele tientallen andere platformen big
business is.

Afspraken
“Sinds 2013 is het aantal woningen dat via vakantieverhuurplatforms
wordt verhuurd meer dan verviervoudigd”, stelt wethouder Wonen Laurens
Ivens. “Dit heeft een steeds groter effect op het woon- en leefmilieu in
Amsterdam, vooral omdat het hier gaat om toeristen die in de directe leefomgeving verblijven en die je bijvoorbeeld in je trappenhuis tegenkomt.”
Omdat vakantieverhuur op verzet stuit vanuit bewoners en politiek,
heeft de stad Amsterdam de afgelopen jaren een lange reeks maatregelen
losgelaten op Airbnb: een convenant; investeringen in Zoeklicht (een intern
team gericht op opsporing en handhaving); verkorting van het maximaal
toegestane aantal verhuurdagen van zestig naar dertig dagen per jaar; een
meldplicht; het strafbaar stellen van malafide verhuur; het uitdelen van boetes (die ook een paar keer zijn teruggedraaid). Nog op de agenda staan: een
lokaal verbod van Airbnb-verhuur in specifieke buurten en de verplichting
om van vakantieverhuur een zakelijke activiteit te maken, waarvoor een KvKnummer nodig is. Ondanks alle goedbedoelde maatregelen zijn de problemen
waar vakantieverhuur aan bijdraagt niet afgenomen, maar is het is het aantal
listings gegroeid.
In februari dit jaar klapte het overleg: de platformen wilden zich niet
houden aan de nieuwe regels rondom het maximum van 30 verhuurdagen per
jaar. “Nu de overeenkomsten zijn vervallen en er niet direct zicht is op een
vervolgovereenkomst, gaan we de komende tijd meer handhaven. Ook wordt
er landelijk gewerkt aan een registratiesysteem”, aldus Ivens. “We proberen
nog in individuele gesprekken met deze platformen om afspraken te maken.
Als ze actief willen meewerken om de lokale regelgeving te volgen staan wij
open voor nieuwe afspraken.”
Een vergelijkbare strategie is zichtbaar bij Uber. Wethouder Sharon
Dijksma over de taskforce die een social charter moet opstellen: “De gesprekken met Uber zijn niet vrijblijvend. Er worden concrete en controleerbare
afspraken gemaakt over verkeersveiligheid, over transparantie en het delen
van data, goed werkgeverschap en duurzaamheid.”

Met wie
praat of
onderhandel
je eigenlijk
als je in
gesprek bent
met Uber of
Airbnb?

Businessmodel
De prikkels in de businessmodellen van platformspelers als Airbnb en
Uber lijken gebaseerd op kwaliteit. Er wordt vaak veel aandacht geschonken
aan reviews van gebruikers. Slechte ‘aanbieders’ zouden zichzelf zo uit de
markt prijzen. Maar het tegendeel is waar: er wordt stevig geconcurreerd,
aanbieders zijn vaak anoniem, persoonlijke klantenbinding is nauwelijks aan
de orde en het zo snel mogelijk binnenhalen van omzet is de belangrijkste
prikkel. De platformen ontzorgen hun gebruikers – bijvoorbeeld met gemak,
service of een unieke ervaring. Maar ze nemen niet de volledige verantwoordelijkheid richting de consument, de gebruikers of andere stakeholders zoals
het openbaar bestuur. Als Uber of Airbnb slechts platformen zijn, in welke
mate zijn zij dan in staat (en bereid) om werkwijzen te veranderen? Met wie
praat of onderhandel je eigenlijk als je in gesprek bent met Uber of Airbnb?
Amsterdam, New York, Barcelona… ze zijn er nog lang niet uit met deze
wereldwijde disruptors.
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Herinrichting applicatielandschap NS:

Hosting en infra als
water uit de kraan
O
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Gemeenten worstelen met veel logge, oude
IT-systemen en zoeken naar manieren om hun
IT toekomstbestendiger in te richten. Legacy
staat goede dienstverlening immers vaak in
de weg. KPN en de Nederlandse Spoorwegen
herkennen deze worsteling maar al te goed.
Beide hebben ervaring met de omschakeling
van legacy naar ‘licht en luchtig’.



Beeld: Shutterstock

rganisaties die als eerste zijn gaan automatiseren,
merken dat veel IT-systemen niet meer aansluiten
op de wensen van nu. De monolithische programmatuur, die
jaren gelden is ontwikkeld, is groot, zwaar en vaak gesloten
opgezet. Hierdoor kunnen data niet los van een applicatie
worden gebruikt. Deze programmatuur maakt ook geen gebruik
van de momenteel gangbare modulaire componenten. Voor
overheidsorganisaties is een dergelijk IT-landschap vaak heel
herkenbaar. Ook bedrijven als KPN en de NS zijn nog lang niet
van al hun oude applicaties af, maar hebben inmiddels wel grote
stappen in de goede richting gezet.
“Het is de wet van de remmende voorsprong”, weet Tom van
Sante, sector developer Overheid bij KPN. “Iedereen wil af van
die oude systemen, ook wel bekend als legacy. Die zijn ouderwets, duur, inflexibel en op den duur niet houdbaar. Bovendien
staan deze systemen een goede dienstverlening aan burgers en
ondernemers in de weg. Vooral de afdelingen die zich bezighouden met dienstverlening aan het publiek – of klanten – zitten
te springen om nieuwe, klantvriendelijke apps en websites
rond nieuwe diensten en producten. De IT-afdeling wil ze graag
helpen, maar heeft ook als taak een stabiele set applicaties
te onderhouden. Dat wringt en hierdoor ontstaat er een soort
digital divide binnen organisaties: een kloof tussen wat business
units willen en wat IT-afdelingen kunnen bieden.”
De gemeenten zijn daarom bezig met de omslag naar Common Ground. Dit is de ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige informatiearchitectuur, waarin data worden losgekoppeld van applicaties. Dat is een radicale verandering, maar
wel een noodzakelijke, in een tijd waarin gemeenten een meer
integrale dienstverlening willen bieden. Wanneer gegevens voor
verschillende toepassingen beschikbaar komen en in allerlei
applicaties te gebruiken zijn, dan kunnen ook leveranciers van
apps die gegevens gebruiken. De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) maakt zich hier hard voor, ook vanwege de
behoefte aan een transparante overheid met open data. “Bij

Door Jet van Eeghen

gemeenten zit de regie en het eigenaarschap van data bij een
veelheid aan partijen, zoals de Basisregistratie Personen en de
Belastingdienst”, zegt Van Sante. “Dat maakt een omslag naar
een nieuwe architectuur heel ingewikkeld. De VNG kan hierin
een coördinerende rol op zich nemen, maar worstelt met vragen
als: hoe pak je dat aan en hoe krijg je alle betrokkenen bij die
verandering zo ver dat ze het eens zijn over het type applicaties
dat als eerste moet worden aangepakt.”
In blokjes
Remco Schellekens, enterprise architect bij NS, kent en
herkent de problematiek van het werken met legacy-problemen. “Het beleid van NS is erop gericht dat hosting en infra als
water uit de kraan worden. Niemand zou daar meer over hoeven
nadenken. We zijn bezig om de grote applicaties in blokjes te
hakken en cloud-ready te maken. Denk bijvoorbeeld aan reisinformatie. Die data zaten vroeger muurvast in systemen. Inmiddels kunnen we data over reisinformatie en data van ProRail

goed combineren om reizigers zo optimaal mogelijk te informeren over hun reis, zonder dat we daarbij worden gehinderd
door logge applicaties die hiervoor oorspronkelijk niet waren
ontworpen. Dat is een groot winstpunt. We zijn er nog lang
niet, maar we hebben al een aantal grote stappen in de goede
richting gezet. Door grote, verouderde applicaties open te breken en data los te koppelen zijn we veel flexibeler geworden en
kunnen we onze business units meer bieden. Overigens hebben
veel bedrijven – ten onrechte, denk ik – ervoor gekozen om hun
oude applicaties in de cloud te zetten in de hoop dat dit tot een
moderniseringsslag zou leiden. Dat is een misrekening en leidt
tot heel vreemde, technische problemen. Ik kan iedereen die
weg van harte afraden.”
Uittesten
Schellekens is het met Van Sante eens dat de herinrichting
van het applicatielandschap voor NS eenvoudiger is dan voor
gemeenten, doordat NS deze zelf in beheer heeft. Hierdoor
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speelt de veranderende relatie met leveranciers minder een rol
bij de spoorwegen dan bij gemeenten. “We hebben het meer in
eigen hand”, zegt Schellekens. “Bij NS werken we graag met een
soort proeftuin in de hybride cloud. Wanneer iemand een gek
idee heeft, voor een nieuw product of een innovatieve dienst,
dan kunnen ze dat daarbinnen uittesten. Wordt zo’n idee succesvol, dan krijgt het meer faciliteiten tot z’n beschikking, meer
koppelingen met bestaande systemen en een ketenmonitoring.
Daarbij gaat het om apps of websites of andere uitingen van
de presentatielaag. Het gaat niet om facturatiesystemen of
bedrijfskritische systemen. Daarmee spelen, dat doen we niet.”
Terwijl de business units hun behoefte aan nieuwe apps en
subsites vervuld zien in de proeftuin, werken ontwikkelaars
gestaag door aan het omzetten van oude systemen naar microservices. “Zo blijven de ontwikkelingen beheersbaar. Ook kunnen we op die manier de uitfasering van vertrouwde, verouderde
programmatuur makkelijker maken voor medewerkers; niet
onbelangrijk”, besluit Schellekens.
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p a r t n e r
In Gouda zijn binnenkort virtuele versies
van de toekomstige stad te verkennen,
al voordat de schop de grond in gaat. De
gemeente werkt samen met Centric en
Geodan Go aan de ruimtelijke scenario’s
voor het Gouda van straks.

De Goudse wethouders Michiel
Bunnik (links) en Rogier Tetteroo op
het dak van het Huis van de Stad,
nabij de Spoorzone.

Waarom
Geomagine?

Virtueel
kijkje in
toekomstig
Gouda
E

en veilige samenleving en een prettige leefomgeving vragen om breed gedeelde inzichten en besluiten. Maar hoe
stuur je erop aan dat de beslissingen van vandaag morgen voor
alle partijen goed uitpakken?
In aanloop naar de Omgevingswet is de gemeente Gouda
koploper in een traject waarbij 3D/VR-technologie wordt ingezet om inwoners, beleidsmakers en bestuurders een nieuwe
gebiedsinrichting te laten beleven, al voordat deze daadwerkelijk ontwikkeld wordt.
De gemeente zet daarvoor in samenwerking met Centric de
zogenaamde oriëntatie- en belevingstechnologie Geomagine in.
Die ondersteunt gemeenten met een virtuele, vooraf beleefbare
versie van hun eigen lokale samenleving, in 3D virtual reality.
“Gouda heeft ambitieuze woningbouwplannen voor de
Spoorzone”, vertelt wethouder Rogier Tetteroo van Ruimtelijke

i28

C e n t r i c

1

De toekomst vooraf in 3D beleven; ervaar de impact van ruimtelijke plannen vóórdat de schop de
grond in gaat.
Van bezwaarcultuur naar betrokken burgers; creëer betrokkenheid en draagvlak bij een brede
groep burgers.
Snellere besluitvorming; 3D VRtechnologie versnelt de afstemming over de leefomgeving tussen
beleidsmakers, burgers en andere
betrokkenen.

2
3

Ontwikkeling. “Samen met de provincie Zuid-Holland werken we
aan de bouw van duizend extra woningen, bestemd voor elke
portemonnee. Een uitdagende opgave, ook ruimtelijk gezien.
Door deze samenwerking kunnen we bouwplannen straks snel
inzichtelijk maken en in een vroeg stadium optimaliseren. Dat is
een belangrijke meerwaarde.”
Op basis van gebiedsdata, authentieke GIS-data en modellen
van de gemeente zelf wordt eerst een virtuele versie gecreëerd
van de huidige situatie. Vervolgens worden via slimme verwerking van ruimtelijke plannen verschillende virtuele versies van
de toekomst opgetrokken, compleet met verkeer en geluid. Een
bestaande of toekomstige omgeving is met één druk op de knop
levensecht te ervaren, door zowel gemeente als burgers.
Deze toekomstscenario’s kunnen dan alvast worden ervaren
via een VR-bril, smartphone, tablet of PC. Door ruimtelijke plan-

nen van tevoren ‘beleefbaar’ te maken is de uiteindelijke impact
ervan beter in te schatten.
De virtuele gebiedsinrichting wordt in eerste instantie ontwikkeld voor de Goudse Spoorzone en de verbinding tussen het
stationsgebied en het stadscentrum. Voor deze plek is gekozen omdat de ontwikkeling van de Spoorzone een aanzienlijke
ruimtelijke impact heeft. Het VR-model van Gouda kan in de
toekomst verder worden uitgebreid met nieuwe ruimtelijke plannen en voorstellen.

en ervaren, zonder risico’s of grote investeringen vooraf.
Zo maakt 3D-beleving de gevolgen van verschillende ruimtelijke scenario’s inzichtelijk. Deze beleving zorgt voor meer
draagvlak onder stakeholders, grotere betrokkenheid bij de aanpak en een hoger percentage aan projecten met een no-regretlabel. Met de feedback die dit oplevert, kan de gemeente de
plannen optimaal laten aansluiten bij de belangen van stakeholders. Een zeer bruikbare technologie dus, zeker met het oog op
de naderende Omgevingswet.

Geen investering vooraf
De mogelijkheden zijn eindeloos: denk aan het voorspellen
van bouwscenario’s, het ervaren van nieuwe verkeerssituaties of
het vinden van een balans tussen duurzaamheid en economische
groei. Alle ideeën kunnen met Geomagine worden gesimuleerd

De samenwerking met Centric en Geodan Go – de ontwikkelaar van Geomagine – past in de ambities van de gemeente
Gouda en ondernemerskoepel Gouda Onderneemt! om samen
met lokale IT-partners technologische innovaties te koppelen
aan maatschappelijke vraagstukken.
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V e r h o e f

laatste
Het laatste woord
H

eel vervelend als je hard gewerkt
hebt aan iets, de grootst mogelijke
zorgvuldigheid betracht hebt, de nuance
gezocht en gevonden hebt voor een afgewogen advies. En vervolgens is de reactie
van een andere planeet met diametrale
interpretatie. Waar is het fout gegaan?
Zo was er ooit een advies dat de toenmalige Rijks-CIO samenvatte als: Verhoef
zei dat het goed was. Terwijl de commissie
Elias dit ervan maakte: “Het rapport van
dat onderzoek heeft de commissie ontvangen maar met de (overigens even nuttige
als onomfloerste) aanbevelingen van de
heer Verhoef is tot op heden niets gedaan.”
Geen journalist die wakker werd van het
fake news.

Chris Verhoef
Hoogleraar informatica aan
de Vrije Universiteit
in Amsterdam
en wetenschappelijk
adviseur voor overheid en
bedrijfsleven.
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Een recent BIT-advies overkwam hetzelfde: het was verre van positief over een
project van het RIVM. En dat terwijl de door
hen ingehuurde externe adviesbureaus wel
positief waren (volgens het RIVM dan).
Een uiterst vreemde zinsnede viel iBestuur op: “Met het BIT is overeengekomen
om te bezien op welke wijze tegenstrijdigheid bij ICT-systeemonderzoeken, tussen
externe partijen en het BIT, in de toekomst
voorkomen kan worden. Uiteraard zonder
daarbij de onafhankelijke rol van het BIT in
te perken.”

wij zijn niets met VWS overeengekomen.
Het BIT voert - als enige partij – strikt
onafhankelijk onderzoek uit naar IT-projecten. Daarbij komt het met regelmaat
voor dat onze bevindingen afwijken van die
van andere onderzoeksbureaus. Wij hebben
VWS verzocht deze zin richting de Tweede
Kamer te corrigeren.”
Ik pleitte zeer onlangs in de Tweede
Kamer voor het recht op naschrift door het
BIT op beleidsreacties op BIT-adviezen.
Blijkbaar is dat een goed idee! Tot het zover
is, heeft men het heft alvast in handen
genomen. Heel verfrissend, in een cultuur waar men elkaar moedwillig mis mag
begrijpen: eigen waarheid eerst.
Maar wat echt intrigeert is: hoe komt
zo’n totaal fout zinnetje in een Kamerbrief?
Het doet denken aan het potjeslatijn op
de colonnade aan het Amsterdamse Max
Euweplein dat destijds door de architect
als gebbetje was neergezet: Homo sapiens
non urinat in ventum. VWS had blijkbaar
de pest in, en dat heeft het tot de brief
gehaald. Als het er dik opgelegen had,
zoals bij het Max Euweplein, was het leuk
geweest, nu versterkt het alleen maar het
recht op naschrift voor het BIT.

Wat zou de lezer hiervan maken? vroeg
iBestuur zich af. Het antwoord liet niet
lang op zich wachten. Het BIT reageerde
onmiddellijk: “Deze zin [is] onjuist, want
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Digitale inclusie

Leave no
(wo)man behind

Ineens duikt het overal op: digitale inclusie. In rapporten, tijdens
conferenties, bij de overheid en in de private sector. En niet te
vergeten in een Kamerbrief van staatssecretaris Knops (BZK),
speciaal over dit onderwerp. Gemeenschappelijke boodschap:
iedereen moet meedoen. Na jaren van digitaal vooruitsnellen is
het tijd om achterom te kijken… om te constateren dat er heel veel
achterblijvers zijn.

D

Door Quita Hendrison
Beeld iStock
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e cijfers lopen uiteen van 1,4 miljoen tot 2,5 miljoen mensen die
moeite hebben met digitale vaardigheden. Volgens Christine Dedding, associate professor VUMC, is dat illustratief voor deze problematiek.
“We weten gewoonweg niet om hoeveel mensen het gaat omdat de definities
niet eenduidig zijn. Over welke mensen hebben we het precies als we het over
‘digitaal mindervaardigen’ hebben?” Dedding deed in 2017 in opdracht van
de armoederegisseur van de gemeente Amsterdam onderzoek naar digitale
ongelijkheid. “Waarom het zo complex is? Omdat je digitale uitsluiting niet
alleen kunt koppelen aan voor de hand liggende oorzaken als laaggeletterdheid of leeftijd. Het gaat om zoveel meer. Over bezit bijvoorbeeld: heb je een
computer, heb je wifi? En werken deze ook daadwerkelijk? Het gaat ook over
relatie: heb je kennis van en vertrouwen in het bureaucratisch systeem? Het
gaat over netwerk: heb je mensen om je heen die je kunnen helpen als het
niet lukt om een DigiD aan te vragen? En het gaat zeker over armoede: arm
zijn kost ontzettend veel tijd. Je hebt geen geld om de kinderen naar de crèche te doen en er zijn veel zorgen om over na te denken, dus tijd en energie
om die computercursus in de bibliotheek te volgen is beperkt. Als je je al
veilig genoeg voelt om de voor sommige mensen hoge drempel van de bibliotheek over te stappen. Kortom, de realiteit van digitale uitsluiting is complex,
vaak door een stapeling van factoren. Maar de realiteit is ook dat de digitalisering juist in belangrijke domeinen als gezondheidszorg en onderwijs voortraast. Je dossier digitaal inkijken, of de schoolverrichtingen van je kinderen
volgen via Magister; handig als je digitaal vaardig bent, maar anders… En zo
wordt juist voor kwetsbare groepen toegang tot diensten steeds moeilijker.
Vandaar mijn pleidooi voor grootschalige actie. Met name van de overheid.
Het begint ermee dat je pas echt gebruiksvriendelijk kunt ontwerpen - een
app bijvoorbeeld – als je kunt aansluiten bij de behoeften en motivatie van
degenen voor wie je een dienst ontwikkelt. Die moet je eerst leren kennen.
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speelbal. De ontwikkeling van onze hersenen loopt niet in de pas met de
razendsnelle digitale ontwikkelingen. Want hoewel velen van ons de illusie
hebben geheel in control te zijn over ons eigen brein, laat onderzoek iets
heel anders zien. We zien in de hersenen dat die net zo verslaafd kunnen
raken aan likes als aan cocaïne. Sitskoorn vergelijkt het leren omgaan met
de digitale wereld met leren lopen. Je blijft je kindje oprapen; je moet er tijd,
aandacht en energie in steken, net zolang tot dat niet meer nodig is. Totdat
de balans er is.

Want onderzoek zonder samenwerking met de praktijk leidt tot een mismatch tussen
behoefte en aanbod, tussen het geleefde echte leven en het bureau.”

De
ontwikkeling
van onze
hersenen
loopt niet in
de pas met de
razendsnelle
digitale ontwikkelingen
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Wisselende contacten
Afgelopen december ging er een brief naar de Tweede Kamer. Afzender, Raymond
Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een brief
over digitale inclusie. Met de brief concretiseert Knops een belofte uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en zijn agenda voor de digitale overheid, NL DIGIbeter.
‘We communiceren in Nederland steeds meer digitaal’, schrijft hij. ‘Dat heeft een
grote invloed op het leven van iedereen. Technologie kan ons land klaarmaken voor
de toekomst. Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Daar moeten
we rekening mee houden. We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de
digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben.’ De opmerkzame
lezer valt het op dat woordkeuze en stijl van de brief – anders dan we gewend zijn van
Kamerbrieven – toegankelijk en helder zijn. Een eerste aanwijzing dat Knops echt
werk wil maken van digitale inclusie. Digitale inclusie is immers de verzamelnaam
voor alle initiatieven die ervoor moeten zorgen dat mensen die digitaal buiten de
boot vallen binnenboord worden gehaald. Knops vat het in vieren samen: digitale
diensten voor iedereen makkelijker maken; mensen helpen om met digitalisering om
te gaan; uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn; samenwerken met bedrijven en andere organisaties. Met als overkoepelend doel: iedereen kan meedoen in
de (digitale) samenleving. Oftewel: “Leave no (wo)man behind”, zoals de ex-militair
Knops het afgelopen maart zei tijdens de werkconferentie Digitaal Samenleven. Om
die woorden kracht bij te zetten bestormde Knops in diezelfde maand ook de podia
van het Congrestival van VNG Realisatie en de Conferentie Nederland Digitaal met dit
thema. Waarbij hij vooral hamerde op brede coalities. “Een beetje een vreemd advies
wellicht uit de mond van een CDA’er: maar we moeten veel wisselende contacten aangaan. Samen concrete actieplannen bedenken en samen experimenteren.”
Balans zoeken
Die wisselende contacten hebben inmiddels tot een mooie verkering geleid in
de vorm van de Alliantie Nederland Digivaardig. Een van de matchmakers van de
alliantie is Lea Bouwmeester, ex-PvdA-Kamerlid. Niet gek dus dat haar leidraad in
dit traject luidt: social inclusion by digital inclusion. Namens het ECP trekt zij als
kwartiermaker de kar van de alliantie: “Digitale inclusie is geen doel op zich. Het
gaat om mee kunnen doen in de samenleving, op persoonlijk vlak, op sociaal vlak,
op de arbeidsmarkt. De alliantie is een vehikel om dat te bereiken. 50 procent van de
Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 65 jaar beschikt over weinig of geen digitale
vaardigheden. Dat is een probleem op individueel niveau én een probleem voor de
samenleving. Een probleem dat je zo breed mogelijk moet oppakken. Daarom zoeken
we samenwerking met allerlei partijen.”
De Alliantie Nederland Digivaardig is een groep van publieke en private partijen
die samen willen bijdragen aan een inclusieve digitale samenleving. Daarin gaat het
om meedoen, met oog voor digitaal welzijn en digitale balans. Want digitaal (samen)
leven is meer dan alleen apparaten kunnen bedienen. De impact van digitalisering
op ons leven gaat veel dieper, realiseren we ons meer en meer. Hoe vind je de balans
tussen 24/7 online kunnen zijn en ‘live’ contact? Hoe breng je evenwicht in je digitale vaardigheden en je zogenoemde executieve vaardigheden? Margriet Sitskoorn,
hoogleraar klinische neuropsychologie aan de universiteit van Tilburg vertaalt dat
zo: hoe ga je zo met digitale middelen om dat jij de spelleider bent in plaats van een

lingen
ontwikkedigitale
razendsnelle
de pas met de
loopt niet in
hersenen
van onze
ontwikkeling
De
iPB

iPB

Uit je bubbel
Op de Werkconferentie Digitaal Samenleven kwam de alliantie voor het
eerst bijeen; dat waren toen 17 partijen. Bij de officiële aftrap tijdens de
laatste dag van de Conferentie Nederland Digitaal, dertien dagen later, waren
dat er al 31. Waaronder naast BZK en ECP partijen als VodafoneZiggo, Logius,
Zorgverzekeraars Nederland, Koninklijke Bibliotheek, NS, Kamer van Koophandel, Google, ING en Manifestgroep. Prominent gezicht en inhoudelijke
trekker is Laurentien van Oranje, namens de door haar opgerichte stichting
Number 5 Foundation voor sociale initiatieven. Tijdens genoemde werkconferentie van 11 maart is er input verzameld voor een actieplan dat vanaf september 2019 zal worden uitgevoerd. Grote winst van de dag: nieuwe perspectieven. Even uit je eigen bubbel stappen, zoals VodafoneZiggo-CEO Jeroen
Hoencamp het verwoordde. Zien waar je als overheid en private sector samen
de verantwoordelijkheid kunt pakken. Natuurlijk, wij willen verkopen, maar
wel verantwoord onze rol breder pakken. En elke klant is ook een burger. We
hebben allemaal belang bij goede digitale aansluiting en omgang. Maar het
is lastig als je de spelregels moet schrijven terwijl het spel al gespeeld wordt.
We moeten voorkomen dat er een anti-tech-sentiment ontstaat door ervoor
te zorgen dat technologie pro mens is. Omarm de mogelijkheden, maar ken
de impact ervan. We moeten begrijpen wat digitalisering voor ons en met ons
doet in sociale interactie. Juist samen met al deze verschillende partijen en
juist in cocreatie met de mensen die het betreft; wij allemaal. Alleen dan blijf
je een empathische maatschappij.”

Hoe doen
gemeenten
het?
Ook de Nederlandse
gemeenten hebben het
thema digitale inclusie opgepakt. In het project ‘Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening’ is gekeken waar mensen met
minder digitale vaardigheden tegenaan
lopen als ze zaken willen doen met de
overheid. Als gevolg hierop zijn onder
auspiciën van VNG Realisatie ervaringen
en adviezen van gemeenten verzameld in de publicatie ‘Digitale inclusie:
aan de slag met gemeentelijke online
dienstverlening’.

Tegengeluid
Bij zoveel ineen geslagen handen en optimisme hoort ook een wakend
oog, liefst vanuit de volksvertegenwoordiging. Die waakzaamheid komt van
William Moorlag, Tweede Kamerlid namens de PvdA. Moorlag citeert wat er op
pagina 29 van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie staat: ‘iedereen doet
mee’. Om vervolgens in zijn motie te stellen: Daar kun je het niet mee oneens
zijn, maar hoe ga je dat nou realiseren? “Ik ken de problematiek van digitale
drempels uit mijn vorige werkkring bij een organisatie van werk/leerbedrijven. Digitale parkeerzuilen in plaats van ergens een muntje ingooien, een
digitaal dossier bij het UWV in plaats van een mens van vlees en bloed aan
de balie. Voor velen zijn dat enorme barrières en dat betekent niet minder
dan dat de toegang tot de verzorgingsstaat wordt belemmerd. En wat is dan
de waarde van die verzorgingsstaat? De overheid moet iedereen bij de hand
nemen, zorgen dat er alternatieven zijn en slimme oplossingen. Ik ben blij
dat er urgentiebesef is rond digitale inclusie en dat meerdere bewindslieden
het samen oppakken. Wij gaan dit vanuit de Kamer in de gaten houden. Want
nogmaals: de plannen zijn goed, maar hoe dan?”
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Payment Services Directive 2

Privacyhorror of
Over sommige
zaken valt zelfs in
ons land niet te
polderen. Neem PSD2,
de nieuwe wetgeving
die banken verplicht
om de rekeningdata
van hun klanten met
derden te delen. Gaat
zo’n betalingsrichtlijn
ons helpen in ons
financiële huishouden
(de believers),
of vergooien we
hiermee ons laatste
restje privacy aan
de datamonsters (de
sceptici)?

Door Peter Olsthoorn
Beeld Shutterstock/Barry Hage
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welkome innovatie?

D

e Payment Services Directive versie 2 verplicht banken om aan derden
toegang te bieden tot betaaldata van klanten mits zij 18 jaar of ouder
zijn. En na hun uitdrukkelijke toestemming wel te verstaan. Die toestemming
moet elke 90 dagen vernieuwd worden, met steeds heldere informatie over
de bedoelingen. Eerst moet je bij de bank regelen dat je rekening ‘opengezet’
wordt, dan kun je derde partijen toestemming geven. Die krijgen dan direct je
gegevens van de afgelopen 24 maanden en alle nieuwe transacties. Het doel
van PSD2 is het aanwakkeren van concurrentie voor consumenten en innovatie in financiële diensten.
Betaaldienstverleners krijgen de mogelijkheid om een betaalopdracht
naar je bank te sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een buitenlandse webwinkel waarbij je niet met iDeal kunt betalen namens jou een betaalopdracht
naar je bank kan sturen. Zo’n verzoek moet je autoriseren als een gewone
betaling. Daarnaast krijgen bedrijven de mogelijkheid om de data van je
betaalrekening op te halen voor financiële (informatie)diensten. Elk bedrijf
dat toegang wil vragen, moet ergens in Europa een licentie verkrijgen van een
toezichthouder, zoals De Nederlandsche Bank maar het kan ook in Sofia of
Athene.
Bij DNB hadden zich volgens de woordvoerder begin maart ruim twintig
partijen gemeld, waarvan vijftien Britse. Die bieden als betaaldiensten een
Britse PSD2-vergunning, want Nederland is laat met de implementatie.

Al twintig
fintechs
vergunning
voor Nederland
Op 20 maart meldde het Financieele Dagblad dat het aantal
technologiebedrijven dat mee
mag kijken in de betaaldata
van Europese consumenten
sterk toeneemt. Er zijn al
twintig fintechs die hun diensten ook in Nederland mogen
aanbieden. Dat bleek uit het
PSD2-register van de Europese
Bankenautoriteit (EBA), waarin de fintechs staan die een
vergunning hebben om nieuwe
betaaldiensten aan te bieden.
Onder deze twintig onder meer:
onlinebank Revolut, betaalbedrijf GoCardless en de Amerikaanse fintech Quovo.

Welke bezwaren zijn er?
• Betaaldata zijn zeer gevoelig en leveren een uitgebreid profiel op.
• Je kunt toestemming wel intrekken, maar je moet er apart achteraan om
data te laten wissen bij de fintech; en wie controleert dat?
• Gevaar dat grote partijen (webwinkels, app stores) klanten verplichten hun
eigen betaaldiensten te gebruiken.
• Discriminatie op grond van betaalgedrag en financiële positie liggen voor
de hand; zowel weigering van diensten en producten als prijsdifferentiatie
naar gelang de dikte van de portemonnee.
• Met de rekeninggegevens van de klant zelf worden ook die van de
tegenpartijen in de overboeking meegegeven, zonder hun benodigde
toestemming.
• De bestaande banken maken de kosten, de fintechs en vooral grote partijen
profiteren gratis.
Veiligheidsprofessor Bart Jacobs sprak al eerder op iBestuur.nl (17 september 2017) van een strategische blunder van de Europese politiek. Ook
Privacy First en Bits of Freedom roeren de privacytrom, zij het rijkelijk laat.
Lokke Moerel, hoogleraar technologie & recht in Tilburg, wijst op drie
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elementaire fouten van Europese politici en de Commissie rond
deze regelgeving: “De gedachte was dat PSD2 een stimulans
zou vormen voor concurrentie door Europese start-ups, de
fintechs. Een nobel streven, maar PSD2 is vooral gunstig voor
techmolochs die al heel veel persoonsgegevens hebben en zeer
bedreven zijn in het verkrijgen van toestemming van consumenten. Een tweede onderschatting betreft de gevoeligheid
van betaaldata. Veel gegevens zoals ‘likes’ op Facebook geven
een indicatie van mogelijke voorkeuren en gedrag. Maar betalingen vormen harde data over daadwerkelijk gedrag. Niet voor
niets luidt het gezegde: put your money where your mouth is.”
Een derde misrekening volgens Moerel is de verwachting dat
de AVG toereikend is, maar toezichthouders als de AP kunnen
al die fintechs niet controleren. Ze vindt dat banken moeten
ingrijpen als fintechs, Google of Facebook zich niet aan afspraken houden. Inzet van mededingingsrecht voor privacy is de
afgelopen maanden vaker bepleit door deskundigen.
Wat doen de banken?
De banken vertrouwen vooralsnog op DNB en de AP die
nauw gaan samenwerken in privacybescherming. Ze laten verder weten blij te zijn met PSD2 en dat ze dat ook zelf betrouwbaar, zorgvuldig en veilig zullen invoeren om klanten diensten
te bieden met data van concurrenten.
Volksbank kwam als eerst met een ‘hoofdschakelaar’ om
toestemming aan en uit te zetten. In de Rabo Bankieren App
zien rekeninghouders aan welke derde partijen ze toegang
hebben gegeven en ze kunnen deze toestemming eenvoudig
weer intrekken, zegt de woordvoerster van Rabo. ING maakt
in Engeland al gebruik van UK Open Banking dat voorloopt op
PSD2. “Onze eigen diensten zoals Yolt. Payconiq, Cobase zullen
ook van PSD2 gebruikmaken.” Toestemming verlenen aan derden moet volgens de woordvoeder altijd via MijnING of de app.
Wat zijn de kansen?
De Nederlandse partij Invers is veruit het verst gevorderd
met financiële diensten voor consumenten. Van Cashflow.nl en
BankingTools.nl maken volgens Arash Poorasadi van Invers al
zo’n half miljoen Nederlanders gebruik. “Met de PSD2-licentie
die we nu hebben kunnen we straks met één druk op de knop
deze mensen helpen met het verzamelen van data.”
Met de categorisering van betalingen en profilering van
betaalgedrag is Invers gezien de lange ervaring en krachtige
software – die ook bij banken in gebruik is – al jaren voorloper.
Volgens Poorasadi strekt dat, evenals PSD2, vooral consumenten ten voordeel door veel beter inzicht in eigen gedrag, betere
adviezen en snellere vergelijking van diensten zoals hypotheekaanvragen. Hij ziet geen enkel privacyprobleem zolang
data in Nederland blijven bij gerenommeerde partijen:
“Privacy valt in het niet bij de grote voordelen. Met Google,
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Apple, Facebook en Amazon is dat een ander verhaal. Maar we
hebben in Europa de allerbeste privacywetgeving.”
Overheid doet wel/niet mee
Invers kan als geen ander betaaldata omzetten in nuttige
informatie. Dat is zelfs reden voor Stichting Financieel Paspoort
om daarvoor Invers in te schakelen, ofschoon het doel van de
FP-app juist is om financiële ondersteuning te bieden met uiterste privacy, als tegenwicht voor commerciële aanbieders.
“Grootste probleem van PSD2 is het gebrek aan een behoorlijk correctief. Nadat je data over de schutting mikt, ben je ze
als burger kwijt”, zegt de bevlogen voorzitter Philip Helmer. De
Stichting test een alternatief voor het verzamelen van bankdata in de schuldhulpverlening bij twaalf gemeenten. “We
praten met CAK, DUO, UWV, de Belastingdienst en CJIB over
samenwerking. Het is essentieel dat financiële data voor en
niet tegen burgers worden gebruikt.”

Grootste probleem
van PSD2 is
het gebrek aan
een behoorlijk
correctief
Ook Nederlandse gemeenten kijken naar digitale huishoudboekjes. Utrecht loopt daarin voorop en deed al een technisch
test. Die is geslaagd volgens nauw betrokkenen. De app maakt
(nog) geen gebruik van PSD2. Utrecht stelt haar app en ervaringen later ook ter beschikking aan andere gemeenten.
In een recent rapport van het ministerie van EZK ‘De
Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven’ is de regering wederom heel positief over PSD2 inclusief de vergaande
privacywaarborgen. Ook de Autoriteit Financiële Markten en de
Autoriteit Consument en Markt kijken mee met toezichthouders DNB en AP.
Privacy First probeert echter tot een PSD2-me-niet register
te komen, vertelt directeur en jurist Vincent Böhre, en een
keurmerk voor betrouwbare omgang met privacy. En een proces
om het delen van tegenrekeninginformatie te voorkomen?
“Pas als we op deze manier niet tot privacywaarborgen kunnen
komen, gaan we aan rechtszaken denken.”

Een beknopte geschiedenis
Op 24 juli 2013 kwam de
Europese Commissie met
een hernieuwde betalingsrichtlijn PSD2. De richtlijn
betalingsdiensten moet
zorgen voor betere toegang
tot betalingsdiensten en
lagere kosten en risico’s voor
de consument. Aanvankelijk
was iedereen vooral verheugd
over het maximeren van
kosten voor creditcardbetalingen tot 0,3 procent van het
aankoopbedrag.
Opvallend is dat we de PSD2
mede te danken hebben aan
de belangrijkste Nederlandse
privacyvoorvechter in het
Europarlement, Sophie in ’t
Veld. Zij was co-rapporteur
van het wetsvoorstel, en
toonde zich bij een debat in
maart 2015 nog zeer verheugd. In een later debat in
het Europarlement sprak ook
Cora van Nieuwenhuizen, nu
minister van Infrastructuur en
Milieu en destijds partijgenoot
van In ’t Veld in de liberale EPfractie van het EP. Ook zij was
enthousiast. In geen van beide debatten kwam het woord
privacy voor. Later heeft In ’t
Veld het privacyvraagstuk met
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met kritische vragen aan de
kaak gesteld.
Op 8 oktober 2015 werd het
voorstel met grote meerderheid aangenomen in het Europees Parlement. Die richtlijn
2015/2366/EU moest worden
omgezet in Nederlandse
wetgeving.
In november 2016 kwamen
Astrid Oosenbrug en Henk
Nijboer van de PvdA met een
nota voor burgerbescherming inzake financiële big
data. Volgens minister Wopke
Hoekstra van Financiën onnodig en onmogelijk: er zijn
genoeg privacywaarborgen
en bovendien mag Nederland
geen eigen regels opleggen in
een Europese markt. Immers,
ook de Raad van State vroeg
extra aandacht voor het goed
formuleren van de uitdrukkelijke toestemming en samenwerking tussen de AP en DNB
in het toezicht. Dat is toen
geregeld. Op 23 oktober 2017
volgde de stemming voor de
Implementatiewet PSD2 in de
Tweede Kamer, met 111 stemmen voor en enkel PVV, SP
en PvdD tegen. Op 19 februari volgde publicatie in het
Staatsblad.
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Vijf jaar iBurgerzaken:

innovatie, samenwerking en vertrouwen

iHuwelijk

P i n k R o c c a d e

iVerblijf & Adres

1 Ede

87%

1 Zwolle

2 Almelo

79%

3 Moerdijk

77%

4 Roosendaal
5 Lelystad

iReisdocumenten
78%

1 Gooise Meren

2 Ede

76%

2 Almelo

47%

3 Venlo

73%

3 Assen

28%

71%

4 Helmond

70%

4 Eijsden-Margraten

28%

70%

5 Almelo

67%

5 Tholen

21%

iGeboorte

iVerblijf & Adres ‘Groen’

51%

iRijbewijzen

1 Goes

75%

1 Waddinxveen

79%

1 Almelo

37%

2 Almelo

74%

2 Bodegraven-Reeuwijk

73%

2 Eijsden-Margraten

33%

3 Bergen op Zoom

67%

3 Venlo

69%

3 Weert

31%

4 Deventer

48%

4 Tynaarlo

67%

4 Tholen

19%

5 Ede

44%

5 Twenterand

62%

5 Heusden

17%

iOverlijden
1 Roosendaal

90%

2 Moerdijk

85%

3 Goes

73%

4 Bergen op Zoom

68%

5 Lelystad

56%

De ontwikkeling van iBurgerzaken gaat verder met onder meer:
• iBrondocumenten
• iDocumentcreatie
•iManagementdashboard
• iVerblijf & Adres, nieuwe risicoprofielen
•iVerblijfsobject
• Koppeling met HBA

Op 24 juni 2014 vierden medewerkers van gemeente Waalwijk en PinkRoccade Publiekszaken de allereerste digitale aangifte ooit.

Selfservicepercentages iBurgerzaken 2018.

De allereerste digitale aanvraag ooit was
voor het partnerschap van Bart en Yvonne,
op 24 juni 2014. Dit markeert de livegang
van iBurgerzaken bij gemeente Waalwijk, nu
bijna vijf jaar geleden. Mogelijk gemaakt door
innovatiekracht, samenwerking en vertrouwen.

Dat vertrouwen werd gewonnen binnen #LSG18. En de komende
jaren gaan gemeenten nog meer profiteren van verbeteringen in
de applicatie en inrichtingen van de eigen werkwijze. De laatste
twee jaar hebben we 22 nieuwe klanten mogen verwelkomen.
Ook dat zien we als mooie waardering voor het lef dat we samen
hebben getoond om een compleet nieuw modern product te ontwikkelen. De teller staat nu op 150 klanten (zonder herindelingen zou dat zelfs 172 zijn). En daar durfden we vijf jaar geleden
alleen maar van te dromen.”
Keijers kijkt ook verder vooruit. “Hoe zien wij de toekomst
van de gemeentelijke dienstverlening? Die geven we PinkRoc-

P

etje af voor de medewerkers van gemeente Waalwijk,
de kwartiermakers en de medewerkers van PinkRoccade
Publiekszaken. Waar de landelijke BRP er niet in slaagde een
centrale voorziening neer te zetten, zijn zij er met z’n allen in
geslaagd met iBurgerzaken een mooie oplossing te bieden voor
de vernieuwing van de dienstverlening voor burgerzaken.
iBurgerzaken is in 2014 door de gemeente Waalwijk geïntroduceerd om de dienstverlening in lijn te brengen met de verwachtingen van haar inwoners. Eric de Laat, directeur bedrijfsvoering en dienstverlening, zei destijds: “Inwoners zijn gewend om
digitaal zaken te doen. Vanuit huis en niet aan een loket. Samen
met PinkRoccade Publiekszaken en 25 gemeenten hebben we dit
selfserviceconcept opgezet en geïmplementeerd. We hebben er
veel energie ingestoken en daarmee leggen we de basis voor een
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verdere verbreding van onze dienstverlening.”
En dat het inderdaad een goede basis was, weten we vandaag de dag héél zeker! De bewijslast is geleverd. Inmiddels
is PinkRoccade die belofte nagekomen. In vijf jaar tijd is een
innovatieve oplossing neergezet gebaseerd op selfservice voor
en door burgers en bedrijven, die procesoptimalisatie voor de
medewerkers mogelijk maakt.
Terug en vooruit
Mat Keijers, productmanager iBurgerzaken, kijkt terug: “We
hebben samen veel bereikt. Daarbij waren drie waarden belangrijk: innoveren, samenwerken en vertrouwen in elkaar. Wat door
en voor onze klanten is gerealiseerd, overtreft mijn verwachtingen én we staan pas aan het begin van nog veel meer mooie
innovaties die we samen met onze klanten gaan waarmaken. Met
gepaste trots kijk ik naar de hoge selfservicepercentages voor en
door burgers. De regionale samenwerking binnen de Landelijke
Selfservicecompetitie voor Gemeenten (#LSG17) heeft daaraan
zeker bijgedragen. De burgers waarderen het, want ze geven
een ruime 8 zoals te zien in het NVVB-dashboard (Nederlandse
Vereniging voor Burgerzaken). En dat medewerkers veel informatie via het digitale kanaal ontvangen leidt tot een werkdrukvermindering. Net als het opnieuw inrichten van de processen.

Vijf jaar iBurgerzaken,
dat moet gevierd worden!
Het vijfjarig bestaan van iBurgerzaken viert PinkRoccade
uiteraard graag met de klanten en medewerkers. Noteer
22 november 2019 alvast in de agenda. Dat wordt de grote
klantendag! Op deze dag gaan we ervaringen delen met
elkaar en samen de innovaties voor de volgende vijf jaar
oppakken.
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cade Local Government-breed vorm, met focus op de verschillende domeinen. En daarbij betrekken we verschillende vooruitstrevende gemeenten alsook andere innovatieve partners en
belangenverenigingen. We zijn blij met het initiatief Common
Ground, zodat er een overheidsbreed innovatieplatform en dito
basisarchitectuur komen waar we onze oplossing op aan kunnen
sluiten.”
In dit toekomstbeeld neemt de smartphone een belangrijke
plaats in als het gaat over het burgerportaal, regie op eigen
gegevens en de identificatie van de burger. Dit moet verdergaan
dan MijnOverheid.nl en is plaats- en tijdonafhankelijk. De focus
ligt op selfservice voor en door de burger, en bedieningsgemak
en procesoptimalisatie voor de medewerkers. Keijers: “Tegelijkertijd hebben we te maken met de realiteit dat (Europese)
wetgeving en landelijke overheidsontwikkelingen zoals Common
Ground het tempo bepalen. Partnership met vooruitstrevende
gemeenten en leveranciers zijn daarom randvoorwaarden om
ver(der) te komen. Innovaties en het waarmaken van onze
dromen vragen veel van medewerkers van PinkRoccade en van
de medewerkers van de gemeenten. Elke betrokken organisatie
moet er 100 procent achter staan en de medewerkers met lef
ondersteunen en aanmoedigen. Ook hier wordt samenwerking
de gezamenlijke succesfactor.”
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De burger als 
informatiebron

Twee-weg-communicatie
Bestuurders, beleidsmakers, wethouders en gemeentelijke
medewerkers voelen in toenemende mate aan dat een gedeelde
verantwoordelijkheid tussen overheid en burger voor het beheer

i42

Een gezamenlijk doel van onze 355 gemeenten
en hun burgers is het creëren en behouden van
een veilige en leefbare omgeving. Dit betekent
snelheidscontroles in woonwijken, straten
zonder zwerfvuil, werkende straatverlichting,
verzorgde groenvoorzieningen en nog
veel meer. Dit klinkt als een simpel en
eenvoudig doel, maar in werkelijkheid is
het een gigantische onderneming voor alle
betrokkenen.
Beeld: iStock

D

e belastingbetalende burger verwacht van de overheid
dat ze de openbare ruimte leefbaar en netjes onderhoudt. En om deze verwachtingen te managen, vertrouwen
gemeenten op hun werkprocessen. Maar voor gemeenten is het
verkrijgen van realtime gegevens van meldingen de echte uitdaging. Momenteel wordt er veelal vertrouwd op informatie die
verkregen wordt van medewerkers in het veld of via de gemeentelijke meldingwebsite die de burger overigens vaak niet weet te
vinden. Hierdoor wordt veel informatie gemist, met achterstand
als resultaat; wat er dan weer voor zorgt dat terugmelding naar
burgers vertraagd wordt.
Gemeenten gebruiken verschillende informatiebronnen,
maar zijn ze zich ervan bewust dat de burger ook een informatiebron is? Een burger die tegen de gemeente klaagt over
problemen in zijn buurt is een informatiebron. Waarom wordt
deze bron dan niet als standaard informatiebron ingezet? Het
antwoord is eenvoudig: burgers worstelen vaak met het vinden
van het juiste kanaal om hun beklag te doen en gemeenten
geven aan het inrichten van het juiste kanaal geen prioriteit
te vinden.
Een voorbeeld uit het leven gegrepen: enige tijd terug viel
het me tijdens een autorit op dat de straatverlichting aan was,
op klaarlichte dag. Wat een energieverspilling, was mijn eerste
gedachte. Ik heb toen geprobeerd om hiervan een melding te
doen via de gemeentelijke website. Omdat het invullen van het
meldingsformulier nogal veel werk en tijd kostte, besloot ik om
een tweet te sturen met een foto als bewijs. Even later, op de
weg terug was de straatverlichting uit.
Dit maakte indruk op me. Het bevestigde mijn geloof dat
burgers hun eigen omgeving een warm hart toedragen en bereid
zijn de overheid te helpen er samen een betere wereld van te
maken. Maar in mijn beleving ontbreekt het aan een rechttoe
rechtaan manier om je melding te kunnen doen.

Wist u dat?

13,2 miljoen mensen een smartphone hebben.
14% van de bevolking klachten meldt.
•in Nederland 4 klachten per minuut worden

•

•

van de publieke ruimte tot positieve resultaten leidt. Actieve
burgerparticipatie en eigenaarschap leiden tot snelle verbeteringen van de leefomgeving en de beleving van veiligheid.
Crowdsourcing heeft het in zich om heel snel gemeenschapszin
aan te wakkeren evenals het versnellen van feitengebaseerde
besluitvormingsprocessen bij gemeenten. Een goed voorbeeld
hiervan is een succesvolle pilot van gemeente Helmond tijdens
de afgelopen kerst- en oudejaarsperiode om vuurwerkoverlast
aan te pakken. Gedurende de pilot konden burgers met een app
een directe melding van vuurwerkoverlast doen bij de lokale
autoriteiten. Daarbij is het wel belangrijk een juiste balans te
vinden tussen burgerparticipatie en de data die de overheid
nodig heeft voor feitengebaseerde, datagedreven besluitvorming. Om deze reden zouden meldingen van incidenten
minimaal realtime, met locatie, met visuele ondersteuning en
gecategoriseerd naar relevante lokale thema’s moeten zijn.
De meeste meldingsapps mogen gemeenten gratis gebruiken van de leveranciers, maar voor de data moet toch echt
betaald worden. Dit heeft naast vertraging, ook hogere kosten en niet-relevante, incomplete informatie tot gevolg. Als

geregistreerd.

gemeenten zelf categorieën kunnen creëren en direct zelf
beschikken over de data, verbetert dit de datakwaliteit. Het in
eigendom hebben van de data maakt het ook eenvoudig om de
informatie met andere afdelingen of systemen te delen. En het
combineren van de verzamelde data met andere bronnen gaat
zeker helpen om patronen af te leiden en geavanceerde analyses
te kunnen uitvoeren, zodat nieuwe en mogelijk onverwachte
inzichten verkregen kunnen worden.
Van fictie naar realiteit
Stel je eens voor dat alle burgermeldingen gevisualiseerd
kunnen worden in een interactief kaartbeeld. Stel je dan vervolgens voor dat elke categorie, zoals zwerfafval, hondenpoep,
lawaai, vuurwerk, een eigen kleur heeft. Voeg hier de mogelijkheid aan toe om te kunnen filteren op tijd en je ziet direct de
verschillende patronen verschijnen. Je ziet ook direct welke wijken en buurten meer aandacht behoeven. Slimme analyses, gra-
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fieken en diagrammen geïntegreerd in een eenvoudig dashboard
gaan een gemeente helpen bij het uitvoeren en monitoren van
het beleid. Een dergelijke oplossing levert inzichten die ervoor
zorgen dat je de eigen gemeente beter leert kennen.
Bedenk eens wat het kan betekenen wanneer je intelligente dashboards, die naadloos locatie en data van burgers en
andere bronnen met elkaar combineert, slim kunt gebruiken.
Denk hierbij aan de futuristische user-interface van Tom Cruise
in de film Minority Report (2002), waarmee hij misdaad kon
voorkomen voordat deze werd gepleegd. Hoewel dit fictie was,
zijn we vandaag de dag met het tempo van onze technologische
vernieuwingen in artificial intelligence en machine learning
hard op weg naar een realiteit met dergelijke voorspellende en
cognitieve systemen.
Wilt u meer weten over onze burgerparticipatie-oplossingen?
Bezoek dan onze website: www.imagem.nl/burgerparticipatie.
Yashita Arora, marketing director bij IMAGEM,
yashita.arora@imagem.nl.
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Een brug slaan
tussen burgers en
overheid, bijvoorbeeld
door burgers inzage te
geven in de uitgaven
van de overheid. Het
klinkt mooi, maar
het leidt ook tot veel
vragen. Want waarom
zou je dat willen? En
als je daartoe besluit,
hoe pak je dat dan aan?
Gooi je als overheid
álle beschikbare data
‘over de schutting’,
of maak je vooraf een
selectie? En wat levert
het overheden op als
je al die data ontsluit
en burgers mee laat
kijken?

Door Frits de Jong
Beeld Maak Capelle/Wikimedia
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Zeventien
miljoen
potentiële
sensoren

V

oor Hein Albeda, zelfstandig adviseur, publicist en voormalig directeur van Stichting Rekenschap, heeft het meer betrekken van burgers
vooral te maken met het vertrouwen dat die burgers hebben in de overheid.
Of beter: het gebrek daaraan. Albeda ziet dat er in Nederland een grote groep
is die weinig tot geen vertrouwen in de overheid heeft en over het algemeen
ook weinig weet over die overheid. Volgens hem heeft dat vooral te maken
met het feit dat er weinig gegevens beschikbaar zijn over wat de overheid
nu eigenlijk doet. Het blijft een beetje duister en weinig transparant. Die
duisterheid zorgt ervoor dat de groep ontevredenen zich te pas en te onpas
laat horen, waarbij met name Twitter en andere sociale media een rol spelen.
“Op het moment dat een gemeente een traplift weigert aan een tachtigjarige
zie je dat Twitter ontploft”, liet hij weten tijdens de rondetafeldiscussie over
armchair audting, georganiseerd door iBestuur en Imagem.

Wat betreft Albeda liggen zaken in de meeste gevallen genuanceerder dan
op Twitter wordt voorgesteld, maar zijn gemeenten niet goed in staat om die
nuance aan te brengen. Hij heeft wel een oplossing: de tweede mening, een
burgerpanel waarbij mensen in beroep kunnen gaan tegen beslissingen van
een gemeente. “Het gaat hier specifiek om het voorleggen van casussen en
niet om beleidskeuzes. Voor beleidskeuzes hebben we de gemeenteraad en
daar willen wij met zo’n tweede mening niet aan tornen. Anders is het als het
gaat om casussen. Bij de Wmo is er ruimte om binnen de kaders ambtenaren
zelf te laten beslissen, bijvoorbeeld als het gaat om het toewijzen van een
traplift.” Albeda heeft goede hoop dat een initiatief als de tweede mening
aan zal slaan. “Mensen vinden het prettig om meegenomen te worden in de
dilemma’s waar gemeenten mee zitten en krijgen daardoor meer vertrouwen
in de gemeente. Er is ook een wisselwerking. De gemeente leert weer van de
argumenten van de burgers. Eigenlijk is het armchair auditing, maar dan met
context.”
Grote afstand
Voor de Algemene Rekenkamer is auditing dagelijkse kost. Zekerheid
geven aan het parlement dat er goed met publiek geld wordt omgegaan.
Egbert Jongsma, projectmanager decentralisaties sociaal domein bij de
Algemene Rekenkamer, ervaart dat het voor een organisatie als de zijne
steeds moeilijker wordt om het werk goed te doen, ook al omdat er een grote
afstand is tussen wat de Rijksoverheid zelf doet en wat er in de periferie van
het Rijk gebeurt. “Er is een verschil tussen de systeemwereld in Den Haag en
de leefwereld van mensen.”
Jongsma meent dat de overheid vaak niet doorheeft dat je veel meer
inzicht krijgt door informatie bij elkaar te brengen. “In feite hebben we 17
miljoen sensoren die de hele dag tegen overheidsbeleid aanlopen. Hoe kun
je die op een positieve manier laten bijdragen om te laten zien of overheidsbeleid werkt? Zeker rond het thema klimaat zijn er al veel burgerinitiatieven.
Er zijn veel mondige burgers die bepaalde zaken niet meer accepteren en bijvoorbeeld een rechtszaak starten. Zoals de Urgenda-zaak. De uitdaging voor
de overheid is hoe zij daarmee omgaan.”

Armchair auditing
Armchair auditing: burgers die, met
behulp van open data, kritisch meekijken
naar de besteding door de overheid van
belasting- en premiegeld; gewoon vanuit
de eigen leunstoel. Vaak gaat het daarbij
om lokale initiatieven. En steeds vaker
wordt er in de informatie-uitwisseling
gebruikgemaakt van thematische kaarten.
De winst van kaarten zit er niet alleen
in dat ze online zijn te raadplegen,
zij bieden ook een krachtig visueel
communicatiemiddel en maken patronen
en trends inzichtelijk die in een andere
vorm (tekst, tabel, grafiek) niet zonder
meer zijn af te leiden.

Ogen geopend
In Capelle aan den IJssel hebben ze inmiddels wel door dat het letterlijk in
kaart brengen van informatie veel inzichten biedt. Dat is in het bijzonder te
danken aan een wijkbezoek van het managementteam vorig jaar. Gemeentesecretaris Anne de Baat: “De gebiedsregisseur hield een presentatie met
data over de wijk en de thematische kaarten openden onze ogen.” Inmiddels is Capelle aan den IJssel ‘om’ en voert het met de gemeenten Eindhoven
en Oudewater een pilot uit die bedoeld is om de kaart als relevant monitoringsinstrument verder te ontwikkelen. “In die pilot staan tien onderwerpen
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centraal die burgers direct raken. Die onderwerpen mogen burgers zelf ook
aanreiken.”
Een van de projecten die goed laat zien hoe de overheid de brug naar
burgers kan maken, is Maak Capelle, een crowdfundingplatform waar burgers
hun diensten op aan kunnen bieden. “Dat kan gaan om bijvoorbeeld een
informatiepakket voor scholen of een taalcursus”, aldus Arjan van Etten,
senior adviseur geo-informatie bij de Zuid-Hollandse gemeente. “Er zijn
ook burgers en bedrijven die geld inbrengen om projecten van de grond te
krijgen. Onze rol is louter faciliterend. Wij willen beweging zien en betrokkenheid creëren”, aldus Van Etten, die heeft ervaren dat het werken met
zogenoemde smartmaps veel inzichten oplevert. “Door gebruik te maken van
kaarten wordt het tastbaar en toegankelijk.” Die toegankelijkheid heeft ook
een keerzijde, want sommige informatie is niet iedereen even welgevallig.
“Het betekent dat je goed moet nadenken wat je naar buiten brengt.”

This is not a cloud.
This is the IBM Cloud.
This is a car protected from
storms by an insurance company
that knows the weather down
to the square block.
This is a diamond tracked on
a Blockchain—protected against
fraud, theft and trafficking.
This is a financial transaction
secure from hacks and threats
others can’t see.
This is the IBM Cloud.
Designed for your data.
AI ready.
Secure to the core.

Veel vragen
De brug tussen burgers en overheid slaan. Zoals gezegd: het levert veel
vragen op. Kan bijvoorbeeld iedere burger zelfstandig de data die door de
overheid ‘over de schutting worden gegooid’ goed gebruiken en interpreteren, of is het vooral een instrument dat bijdraagt in andere vormen van
overheidscommunicatie? Wat betreft Anne de Baat is het beide; informatie is
overigens in geen enkel geval onwelgevallig. “Data zijn niet onwelgevallig.
De conclusies die je eraan kunt verbinden kunnen dat wel zijn.” Een vraag die
ook speelt is hoe je een keuze maakt bij het transparant maken van beschikbare informatie. “Dat is een politieke afweging.”

Het
werken met
smartmaps
levert veel
inzichten op

Op de vraag of het zinvol is om te komen tot een landelijke data-architectuur ‘om te voorkomen dat iedereen op eigen initiatief zijn eigen dingetje
doet’ was De Baat duidelijk. “Als gemeenten weten we nog niet precies wat
we op dit terrein willen en kunnen, maar ik raad gemeenten aan om gewoon
te beginnen. Blijf niet praten, begin gewoon, leer en probeer de vragen
die komen op te lossen. Deel ervaringen met andere gemeenten en wat dat
betreft zie ik wel een rol weggelegd voor de VNG.” Een belangrijke rol is ook
weggelegd voor de algoritmebouwer. “Die moet zijn vak goed verstaan en
ook snappen wat de opdracht is die hij krijgt.” Op de vraag of het mogelijk is
om iedereen binnen vijf jaar te betrekken in de stap die de overheid richting
burgers maakt, en vice versa, denkt Hein Albeda dat dat waarschijnlijk een
utopie is. “Je ziet dat sommigen er meer van profiteren dan anderen. Het
blijft een uitdaging voor de overheid om bepaalde groepen uit te dagen en uit
te nodigen, maar toch moet zij daar mee door blijven gaan.” Ook Egbert
Jongsma is gereserveerd, hij gelooft niet dat de overheid over vijf jaar al volledig transparant is. Anne de Baat is uitgesprokener. Hij gelooft stellig dat
Capelle aan den IJssel over vijf jaar een volledig armchairsysteem heeft.

The IBM Cloud is the cloud
for smarter business. Yours.
ibm.com/cloud
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I C T U
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
staat voor een immense taak: zorgen dat het nieuwe
inburgeringsproces straks doelmatig en soepel verloopt.
Dat betekent onder meer dat er afstemming is met veel
betrokken partijen. Een door ICTU ontwikkelde beeldtaal
en methode helpen daarbij.

Beeldtaal ondersteunt bij complexe vraagstukken

Inburgeringsproces
scherp in beeld

Door Frits de Jong

I

n het Regeerakkoord van het
kabinet Rutte-III is afgesproken
dat de Inburgering op de schop moet. In
de nieuwe Wet inburgering waaraan nog
hard wordt gewerkt door minister Koolmees (SZW) en zijn ambtenaren, staat
centraal dat iedereen meedoet, bij voorkeur via betaald werk. Om die doelstelling
te bereiken, wordt inburgering in het vervolg gezien als onderdeel van het brede
sociale domein. Ook wordt de regierol van
gemeenten over de uitvoering vastgelegd
in de wet, waarvan verwacht wordt dat
die op 1 januari 2021 in werking treedt.
Om de omslag in het inburgerings
proces vorm te geven, is vanuit het ministerie van SZW de Veranderopgave Inburgering (VOI) gestart. Rianne Harteveld en
Maartje Groot, beiden beleidsadviseurs
Inburgering bij het departement, zijn
nauw betrokken bij die veranderopgave.
“Nadat bekend was dat het inburgeringsproces op de schop zou gaan, hebben we
ons de vraag gesteld: hoe willen we dat
het nieuwe stelsel eruit komt te zien?”,
vertelt Rianne Harteveld. “Al snel was het
ons duidelijk dat de oplossing niet direct
vanuit SZW moest komen, maar vanuit
alle partijen die betrokken zijn bij het
proces rondom inburgering. Dan moet je
onder meer denken aan de VNG, Divosa,
de G4, de G40, COA, IND, VluchtelingenWerk, DUO, de ministeries van Justitie en
Veiligheid, BZK en OCW en diverse andere
experts. Er zijn het afgelopen jaar vele
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bijeenkomsten georganiseerd om door
te praten over de uitwerking van het
stelsel.“
Een van de aandachtspunten in de
verdere uitwerking is hoe ervoor te
zorgen dat de gegevensopslag en -uitwisseling tussen organisaties op orde is, en
dat je inzichtelijk hebt welke processen
daarvoor nodig zijn. Dit vraagstuk wordt
met partijen die een wettelijke taak krijgen in het nieuwe stelsel verder uitgewerkt. Bij het maken van een klantreis
van het nieuwe stelsel, werd een beroep
gedaan op ICTU. Harteveld: “Bij hen hebben we een aantal sessies gehad, waarbij
gebruik is gemaakt van idEA (interactieve
dynamische Enterprise Architectuur), een
beeldtaal en methode om vraagstukken
te visualiseren (zie kader). Aan de hand
van deze methode hebben we in eerste
instantie de huidige situatie inzichtelijk
gemaakt en de knelpunten in het huidig
stelsel waar het gaat om processen van
gegevensverwerking onderzocht. De
volgende stap was het in kaart brengen
van welke stappen een inburgeraar moet
doorlopen en welke partijen daarbij
betrokken zijn in de toekomstige situatie. Tijdens zo’n klantreis zie je dat er
veel vragen naar boven komen. Waar
lopen mensen nu tegenaan? Waar in
het toekomstige stelsel zal het proces
voor gezinsmigranten ten opzichte van
asielmigranten verschillen? Of hoe zit het
met de vrijwillige inburgeraar? Het zijn
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idEA maakt het zichtbaar

Rianne Harteveld (links) en Maartje Groot
vragen waarover je, tijdens dergelijke
sessies, gedwongen wordt om met elkaar
na te denken.”
Scherp krijgen
“Voor ons waren dit zeer nuttige
sessies, ook omdat de belangrijkste
ketenpartners, DUO, de IND, COA en een
tweetal gemeenten, meededen. Zo bleek
bijvoorbeeld dat zaken bij ons of bij DUO
rond inburgering anders geregistreerd
worden dan bij de IND. Dat soort zaken
krijg je tijdens dergelijke sessies scherp”,
aldus Groot. “Gemeenten bijvoorbeeld
konden vanuit hun perspectief inbrengen
waar zij op dit moment tegen aanlopen en
DUO kon daar dan weer op reageren. Voor
ons had die interactie veel meerwaarde.
Het zorgde ervoor dat de knelpuntjes
op tafel kwamen en ook meteen werden
opgepakt.”
Dat er meerdere sessies nodig waren
om alles rondom het inburgeringsproces
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scherp te krijgen, heeft wat Groot betreft
vooral te maken gehad met de vele open
vragen die nog spelen over de toekomst
van het nieuwe stelsel. “Als departement

Visualisaties
geven boost
aan proces
zitten we nog vol in het beleidsproces
rondom inburgering en de afgelopen
maanden zijn er steeds meer knopen
doorgehakt. De sessies hebben mooie
platen opgeleverd waar we in het verdere
proces richting wetgeving en uitwerking
van de informatie- en gegevensuitwisseling, goed gebruik van kunnen maken.”

Op dit moment wordt er hard gewerkt
aan het wetgevingstraject rondom inburgering. De komende tijd zal, samen met
de belangrijkste stakeholders, gekeken
worden hoe het systeem van informatie- en gegevensuitwisseling eruit moet
komen te zien. “Vooralsnog is dat een
open zoektocht”, zo schetst Rianne
Harteveld. “Er zijn tal van scenario’s die
je kunt bedenken. Die zoektocht past ook
wel een beetje bij waar wij in de breedte
mee bezig zijn. Met z’n allen aan de
tekentafel en kijken wat wenselijk is.”
Het moet in ieder geval een systeem worden dat voor alle partijen goed
werkbaar is. Maartje Groot: “Gemeenten
krijgen in de nieuwe situatie een grotere
rol en iedere gemeente zal die rol op
aspecten anders invullen. Als verantwoordelijke organisatie voor inburgering hebben wij met al die gemeenten te maken
en moeten we dat allemaal samen kunnen
brengen.”

“Door middel van visualisaties laten zien hoe processen,
informatie en IT werken bij overheden. Dat is wat idEA doet”,
vertelt Leenhert Stil, adviseur en procesbegeleider idEA
bij ICTU. “De aanzet tot wat later idEA werd, ontstond toen
voormalig CIO Rijk, Maarten Hillenaar, bij ons kwam. Hij had
in het verleden de nodige ervaring opgedaan met visualisaties. Waar hij behoefte aan had, was een soort van beeldtaal
waarmee IT relatief eenvoudig kon worden uitgelegd. Dat is
uiteindelijk idEA geworden. We hebben inmiddels meer dan
honderd platen voor een groot aantal overheidsorganisaties
gemaakt.”
De platen waar Stil op wijst, beschrijven lagen. “De
bovenste laag is de dienstverlening van de overheidsorganisatie aan de maatschappij”, zo zegt Frank van Dam, die met
Leenhert Stil de workshops rond idEA verzorgt. “In laag twee
zijn de organisatieonderdelen gegroepeerd en de processen die nodig zijn om de dienstverlening mogelijk te maken.
Vaak heb je dan ook nog een laag waarin de informatie staat
die in die processen rondgaat en een laag met specifieke
informatievoorzieningen die daarvoor gebruikt worden. Op
de onderste laag hebben we vaak generieke informatievoorzieningen staan, zoals DigiD of de Berichtenbox. Dat is de
manier waarop wij een indeling bij organisaties als eerste
inzichtelijk maken, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een
wetswijziging of de vervanging van een nieuw systeem. Als
je samen met de betrokken organisatie discussieert over de
verandering, en hoe daar te komen vanuit de huidige situatie, dan blijkt het vaak handig om dat te plotten op deze
verschillende lagen.”
Gemeenschappelijk begrip
Bij de start van een project wordt in overleg met de
opdrachtgever altijd begonnen met het opstellen van een
aantal eisen en randvoorwaarden. Stil geeft voorbeelden:
“Voor wie is het bedoeld? Wat is de doelgroep? Wat wil je
ermee bereiken? Moeten er nog functionele eisen aan gesteld
worden? Welke inhoud moet er in ieder geval in? Moet het
een plaat van de huidige en de toekomstige situatie zijn, of
alleen de toekomstige situatie? Hoe ver kijken we vooruit? Al
dat soort vragen komen tijdens zo’n eerste gesprek aan bod.”
Volgens Stil is een van de voordelen van het visualiseren
dat dingen duidelijk worden. “IT en processen zijn vaak virtu-
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ele dingen die je lastig beet kunt pakken. Dat maakt het praten erover best ingewikkeld. idEA biedt de mogelijkheid om
tot een gemeenschappelijk beeld en begrip te komen. Bijkomend voordeel is dat je met z’n allen ook nog een verhaal aan
het creëren bent. Het liefst hebben we tijdens die workshops
verschillende stakeholders rond de tafel, die aan elkaar hun
belangen, wensen en eisen kunnen uitleggen. Waar ze mee
zitten, welke beperking ze zien, welke uitdagingen. Alleen al
door die gesprekken aan te gaan, overbrug je afstanden. Je
doet het met elkaar al pratend en schetsend, het is laagdrempelig en ook gewoon vaak erg plezierig.”
Impact
Frank van Dam: “De mensen die bij de workshops geweest
zijn, voelen zich eigenaar van die platen en nemen die platen
mee naar hun eigen organisatie of eigen afdeling, het is iets
dat ze zelf hebben gemaakt”, aldus Van Dam. De slagen die
gemaakt worden tijdens de workshops kunnen ook leiden tot
een ander werkproces. “De platen dienen met name om in
de organisatie het gesprek te kunnen voeren over de impact
van bepaalde veranderingen of wijzigingen, zoals nieuwe
wetgeving of de invoering van een nieuw systeem. Uitgangspunt is daarbij dat de eisen die vanuit het primaire proces
aan de gewenste veranderingen gesteld worden leidend zijn.
Vaak zijn deze platen visievormend voor allerlei verdiepingsslagen, en het kan best zijn dat een van die verdiepingsslagen ook echt het werkproces binnen zo’n organisatie gaat
veranderen.”
Stil en Van Dam zijn door hun ervaringen inmiddels
overtuigd van het nut van de workshops en de daaruit voortvloeiende platen. Frank van Dam vindt daarbij de workshops
eigenlijk waardevoller dan het eindresultaat. “We leveren
uiteindelijk een plaat op, maar dat is vaak vooral weer een
aanknopingspunt om het gesprek verder over te voeren. En
daar gaat het om.”
De visualisaties worden ook digitaal opgeleverd. Hierdoor zijn
verdere toepassingen mogelijk, denk aan animaties op basis
van de visualisatie of met behulp van een VR bril ‘echt’ in de
visualisatie kunnen lopen.
Voor meer informatie kijk op ictu.nl of mail naar info@ictu.nl.
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