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Goed dat er weer een iBestuur Congres komt!
De enige bijeenkomst waar bestuurders van alle overheden en de ICT-sector samen
ontdekken wat er op ons afkomt in de i-overheid, wat er speelt in de digitaliserende
samenleving, en hoe je daarmee aan de slag moet. Van AI en ethiek tot inclusie en van goed
opdrachtgeverschap tot behoorlijk IT-bestuur.
Het lijkt een beetje op wat de Tweede Kamer beoogt met het aangekondigde
parlementaire onderzoek naar digitalisering. De IT-woordvoerders realiseren zich dat ze
achter de feiten aanlopen als het gaat over digitalisering. En dat fundamentele debatten
over ontwrichtende ontwikkelingen als de platform-economie, de privatisering van de
publieke ruimte of het eigenaarschap van data in de politiek niet gevoerd worden. Dat heeft
alles te maken met versnippering en verkokering. Een serieus debat over - noem eens een
dwarsstraat - Huawei en 5G, wordt gefragmenteerd gevoerd in de vaste Kamercommissies van

Meer dan 50 break out-sessies, van
één-op-één tot een gymzaal vol.
Met lunch én diner!
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Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, maar ook bij het algemeen overleg met Justitie.

De Kamer steekt de hand in eigen boezem
en onderkent dat ze te weinig grip en kennis heeft van de materie – nou ja, materie… Nu

Het iBestuur Congres 2019 is een
initiatief van:

volgt de Kamer qua verdeling van de portefeuilles de organisatie van de beleidsterreinen

• Vereniging van Nederlandse

parlementaire commissie niet alleen of er een Kamercommissie voor digitalisering moet

over de departementen. Die dus net zo versnipperd zijn. Daarom onderzoekt de

Gemeenten
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat
• Ministerie van Justitie en
Veiligheid

komen, maar ook of een dedicated bewindspersoon nodig is.

In samenwerking met ECP,
Nederland ICT en iBestuur

elkaar samenhangt en u daar inzicht in wilt hebben. Omdat de samenleving digitaliseert

Wij van iBestuur, adviseren iBestuur als middel
tegen versnippering en verkokering. Daarom leest u in deze congresspecial over zoveel
uiteenlopende onderwerpen als de veranderende relatie tussen gemeenten en hun
IT-leveranciers, gegevensuitwisseling in de zorg, robots, 5G en de cloud. Omdat alles met
en de overheid verandert in een ICT-platform met de democratische licentie (dixit Jan van
Ginkel elders in dit nummer) en u daar sturing aan moet geven! Daarom doet u ook mee aan

ibestuurcongres.nl
Founding partners

Publieke partners
Belastingdienst, ICTU, Logius, RDW,
Rijkswaterstaat, Regiegroep Interprovinciale
Digitale Agenda (IDA), Wigo4it
Private partners
Dataiku, CGI, Equinix, IBM, Microsoft, Oracle,
Pegasystems

het iBestuur Congres 2019 in Topsportcentrum Papendal op 3 juli. Daarom, maar niet alleen
daarom. Ook omdat het een geweldig leuke, gekke en spannende dag gaat worden!
Peter Lievense
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Het is geen nieuw idee, maar nieuw is wel dat alle
gemeenten meedoen: Common Ground, een groot
project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) om de informatievoorziening te moderniseren
en veiliger te maken. Veel bestuurders willen weinig
weten van ICT en dat is erg riskant, vindt de Leidse
burgemeester Henri Lenferink.

Bestuurders opgelet,
u betreedt Common

Ground

L

enferink is voorzitter van het College van Dienstverleningszaken van
de VNG en legt met liefde uit wat Common Ground betekent. Aanleiding is dat de manier waarop gemeenten omspringen met de enorme hoeveelheden data die ze hebben verzameld achterhaald is. Ten eerste is de manier
waarop de gemeenten nu nog met hun data omgaan duur. Het wemelt van
de componenten, waarbij sommige dingen samen worden gedaan terwijl er
op andere vlakken juist heel veel vrijheid bestaat. Ten tweede is het moeilijk aanpasbaar; gemeenten hobbelen altijd achter de ontwikkelingen in de
markt aan. Ten derde is alles rond een proces gebouwd. De data zitten in de
programma’s en omdat die niet altijd goed beveiligd zijn, zijn ze gevoelig voor
datadiefstal of -manipulatie.

Door Cyriel van Rossum
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

6

Het is lapwerk aan een lappendeken?
“Ja, de software is door de jaren heen als het ware organisch gegroeid
en vergroeid met de data. Data zijn steeds weer van het ene naar het andere
softwarepakket gekopieerd. Niemand weet precies waar de data overal zitten
en of ze nog wel overeenkomen. Er zijn niet alleen dubbelingen er zijn ook
data die niet meer met elkaar overeenkomen. Sommige data laten zich dus
niet meer altijd in één handomdraai updaten. Daar komt nog bij dat wij als
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gemeenten afhankelijk zijn van wat de markt te bieden heeft. De markt is in
volume klein, waardoor het aantal leveranciers zeer beperkt blijft.”
U bedoelt dat het geen vraagmarkt is.
“Precies. Aanbieders maken koppelingen tussen tal van oude systemen.
Daar verdienen ze geld mee. En hoe langer die systemen in de lucht blijven,
hoe kleiner het aantal techneuten die ze nog doorgronden en ermee overweg
kunnen. Onze dienstverlening die afhankelijk is van de technologie kan dan
niet zo snel gemoderniseerd worden als wenselijk is.”

Je mag je
eigen
programmatuur
koesteren,
maar de data
worden eruit
gehaald

Gemeenten zijn altijd erg gesteld op hun autonomie. Hebben ze wel zin om
aan te sluiten bij een gemeenschappelijk systeem?
“Ieder kan zijn eigen ding blijven doen. Je mag je eigen programmatuur
koesteren, maar de data worden eruit gehaald en veilig opgeborgen in een
gemeenschappelijke basis. Je mag die raadplegen, maar niet kopiëren. De
laag erboven, waarin de bevraging c.q. raadpleging van die data plaatsvindt,
wordt ook collectief. Zo is precies duidelijk wie welke data waarvoor gebruikt.
De derde laag daarbovenop zal bestaan uit collectieve software, maar
biedt ook ruimte aan gemeenten om heel specifieke, kleine en soms heel
kleine applicaties te laten draaien. Denk aan monitoring van bosbrandgevaar:
Leiden heeft daar geen behoefte aan, maar een gemeente op de Veluwe wel.”
Maar wie gaat die onderliggende data dan beheren? Het Rijk? Een nieuwe
intergemeentelijke instantie?
“Niet vanzelfsprekend de Rijksoverheid. Die heeft nou niet bepaald het
beste track-record, moet ik zeggen. We hebben natuurlijk de Vereniging
Nederlandse Gemeenten. Die heeft prima zicht op de uiteenlopende belangen
van gemeenten, groot of klein, stedelijk of buitengebied. Voor het beheer
zijn op dit moment nog veel varianten denkbaar. Binnen de VNG heeft VNG
Realisatie een beheersfunctie voor gemeenschappelijke functionaliteiten.
Het is ook mogelijk dat er in groepen van gemeenten wordt samengewerkt op
basis van gezamenlijke afspraken. De vier grote steden zijn natuurlijk dankzij
hun schaalgrootte een eigenstandige marktmacht. Die moeten wel een flinke
vinger in de pap hebben en dat hebben ze ook, want de burgemeester van
Amsterdam vertegenwoordigt de vier in het college. En de CIO’s van de vier
betrekken we er nauw bij.”
Wanneer is Common Ground een feit?
“Ik denk dat dat zeker een jaar of tien zal duren. De grote uitdaging is
natuurlijk waarmee beginnen we en welke stappen zetten we daarna. We
maken eerst een plan en daarvoor laten we ons extern adviseren. Het College
van Dienstverleningszaken zal proberen de koers in eerste instantie te bepalen, maar het zal uiteindelijk de ledenvergadering van de VNG worden die de
route zal vastleggen.”
Alle gemeenten moeten uiteindelijk wel aansluiten. Of kun je als gemeenten
kiezen om niet deel te nemen?
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Spreadsheet
K l o u s

“Als de ledenvergadering ervoor kiest, kunnen bepaalde dingen inderdaad verplicht worden gesteld. Dat is vrij nieuw. Tot voor kort maakte de
VNG wel allerlei modellen, modelverordeningen bijvoorbeeld, die gemeenten
geheel of gedeeltelijk konden overnemen. Nu kunnen ook zwaardere varianten van standaardisatie voorkomen: een gemeente moet de standaard overnemen of heel goed uitleggen waarom niet of – en dat is de zwaarste
variant – de standaard wordt verplicht. Dat is bij de ledenvergadering in juni
voor het eerst gebeurd met de Standaardverwerkersovereenkomst, waarin
onder meer is geregeld waaraan softwareleveranciers zich moeten houden bij
het verwerken van gegevens in hun applicaties.”

Bestuurders moeten
beseffen dat
zij over het
dataverkeer
gaan
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Spreadsheet
A

In de ‘digitale wonderstaat’ Estland hebben ze de Common-Groundgedachte al vormgegeven in de zogenaamde X-Road. Is die opvallende
modernisering een voorbeeld voor de Nederlandse plannen?
“Nou, dat zou ik niet zo willen zeggen. Ik denk dat wij – en de Esten trouwens ook – vooral kijken naar de markt. Naar sites die data op andere sites
raadplegen en bij elkaar zetten, zoals Cheap Tickets dat doet voor vliegreizen
en Trivago voor hotelaccommodaties. Die technologie is heel interessant voor
ons: de betreffende bedrijven raadplegen slechts, zonder data te kopiëren.”

cht jaar lang schreef David Pogue
een veelgelezen column in Scientific American over technologie. Bij zijn
afscheid formuleerde hij wat algemene
inzichten. Een daarvan: ‘Frictionless
always wins.’
Afgaande op tal van voorbeelden is het
een valide redenering: als nieuwe technologie wat frictie wegneemt en ons leven
efficiënter maakt, dan blijkt het inderdaad vaak een killer app. Voorbeelden: de
afstandsbediening maakte dat we op de
bank konden blijven hangen, de magnetron
verkortte de kooktijd, sms maakte korte
metten met eindeloze gesprekken met je
moeder, Google Maps zorgde dat je nooit
meer verdwaalde en ga zo maar door. Zo
bekeken kan het haast niet anders dan dat
de zelfrijdende auto ook een doorslaand
succes wordt. Het is immers een wonder
van efficiency.

Krijgt de VNG, en dan in het bijzonder het College van Dienstverleningszaken, de handen van bestuurders op elkaar? Zullen ze enthousiast
aanhaken?
“Bestuurders moeten beseffen dat zij over het dataverkeer gaan, dat
zij daar verantwoordelijk voor zijn. Willen we als gemeenten volwaardig
mee blijven doen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en
politiek-bestuurlijke wensen uitvoeren, dan moet de basis van onze informatievoorziening worden veranderd. Inwoners en ondernemers moeten ervan
op aankunnen dat hun gegevens bij ons in veilige handen zijn. Er zijn grote
kansen, maar er spelen ook grote risico’s. Het onderwerp ligt nog niet op alle
bestuurstafels. Te veel bestuurders hebben nog de neiging om het te zien als
iets van de ICT-afdeling en schuiven het daarom van zich af. Maar het is een
essentieel onderdeel van het bestuur en het wordt alleen maar belangrijker.
Het zal steeds zwaarder gaan wegen. Ik wil - eigenlijk ten overvloede - tegen
ze zeggen: jij bent ervan!”

Levert die efficiency ons ook echte
vooruitgang op? Daar valt op zijn minst wat
op af te dingen, in lijn met de zogeheten
paradox van Jevons. Dit klassiek economisch fenomeen stelt dat hoe efficiënter we
met een productiefactor omgaan, hoe meer
we ervan gaan gebruiken. Het is bijvoorbeeld zichtbaar in de worsteling om energie
te besparen: met de komst van energiezuinige ledlampen gaan we niet minder energie verbruiken, maar verlichting aanbrengen op plaatsen waar dat voorheen nooit
nodig werd gevonden. Iets dergelijks is
waarschijnlijk straks ook het geval met de
zelfrijdende auto: de belofte is dat we extra

Die centrale opslag van gemeentelijke data wordt een reusachtige
schatkamer.
“Of het één datahuis wordt is nog niet zeker. Misschien kiezen we wel
ervoor om de data op verschillende plekken onder te brengen. Misschien gaan
we werken met clusters van gemeenten. Dat is nog geen uitgemaakte zaak.”
Het is en blijft een unieke schatkamer, waarbij data-analisten hun vingers
zullen aflikken… om nog maar te zwijgen van kwaadwillenden.
“Jazeker, en dan hebben we nu nog alleen de klassieke data gedigitaliseerd. In de toekomst zullen ook andersoortige data een plek krijgen. Het
opent niet-klassieke mogelijkheden. En dreigingen.”

Sander Klous
Hoogleraar Big Data
Ecosystems , UVA
en partner bij KPMG
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tijd krijgen om te relaxen of een filmpje
kijken. De realiteit is waarschijnlijk vooral
dat de auto straks een werkplek wordt om
langere werkdagen te maken.
Daarbij komt er nog een vraag op: hoe
efficiënt willen we als mens zijn? Over
het nut van een afstandsbediening zal
vrijwel niemand twisten. Maar als artificial
intelligence je supersnel langs de supermarktschappen stuurt en al weet waar jij
vanavond zin in hebt, is dat dan nog bevredigend? Of hebben we als mens ook een
klein beetje chaos in ons leven nodig? En
wat als je daarbij tijd van anderen claimt?
Moet je over koetjes en kalfjes kunnen
praten in een meeting, wetende dat dat ook
je collega’s tijd kost? Dit is duidelijk een
vraag die niet is beperkt tot het gebruik
van technologie.
Toch zal met de opkomst van artificial intelligence de efficiëntievraag nog
relevanter worden en de antwoorden zullen
per persoon verschillend zijn. Het leven
is maar voor een deel een spreadsheet.
Voor een ander deel niet. Daarom is het
essentieel om na te denken over hoe we de
relatie tussen mens en machine vormgeven
met de waarde voor de mens als centraal
uitgangspunt. Dat gaan we leren met vallen
en opstaan de komende jaren. Een ding is
zeker: efficiëntie zal zeker niet alleen maar
positief zijn. Want, zo schreef de schrijver
Max Dendermonde bijna 70 jaar geleden al
in zijn gelijknamige roman: De wereld gaat
aan vlijt ten onder.
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Digitale
uitwisseling
van gegevens in
de zorg staat weer
ferm op de politieke
agenda. Met een
Kamerbrief maakte het
ministerie van VWS
vorig jaar een eind
aan vrijblijvendheid:
elektronische
gegevensuitwisseling
in de zorg wordt
wettelijk verplicht.
Wat is er nu anders dan
acht jaar geleden, toen
de landelijke aanpak
van uitwisseling in
de zorg (het landelijk
EPD) het alsnog niet
haalde in de Eerste
Kamer? En waarom is
ICT in de zorg zo enorm
complex?
Door Karina Meerman
Beeld iStock/Barry Hage
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De centrale

Gegevensuitwisseling in de zorg

regie is terug!

I

fessionals. Maar in plaats van het bouwen van een landelijke
infrastructuur gaat het nu om het stellen van eisen aan taal en
techniek en het afdwingen van elektronische uitwisseling tussen zorgprofessionals onderling. Zorgaanbieders houden keuzevrijheid als het gaat om hun eigen systemen en de manier
waarop ze technisch uitwisselen. Dat dit positieve gevolgen
kan hebben voor een beter gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten is beoogde bijvangst. In een
PGO beheert de burger zijn eigen medische gegevens, bijvoorbeeld in een app of op een beveiligde website.

n september van vorig jaar publiceerde de NOS een artikel getiteld ‘Haperende ICT in de zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’. Journalisten Nick Schellevis en Rinke van den Brink hadden ruim 700 zorgmedewerkers gevraagd
naar belemmerende ervaringen met ICT in hun dagelijks werk.
Wat bleek: zorgprofessionals versturen nog steeds faxen en
tikken informatie van papier over in hun eigen ICT-systemen.
Soms worden taxi’s en koeriers ingezet om röntgenfoto’s van
het ene ziekenhuis naar het andere te vervoeren. Het onvermogen van ziekenhuizen en zorgverleners om onderling digitaal gegevens uit te wisselen leidt tot handwerk. Dat vraag niet
alleen tijd van mensen die toch al onder grote werkdruk staan,
het veroorzaakt ook vermijdbare fouten.
Het nieuwsitem leidde tot veel discussie en tot moties in
de Tweede Kamer. In een Kamerbrief van 20 december 2018
kondigde minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins
aan dat hij ‘in concrete stappen elektronische gegevensuitwisseling overeenkomstig de bijpassende informatiestandaarden
wettelijk verplicht’ ging stellen en dat hij ervoor ging zorgen
‘dat alle partijen hun rol pakken en resultaat boeken’ in de
overtuiging dat ‘wij hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Parlement, het ministerie van VWS, het zorgveld
en de leveranciers.’
Een centraal aangestuurde aanpak rondom de digitale uitwisseling van gegevens in de zorg roept herinneringen op aan
het in 2011 gesneuvelde Elektronisch Patiëntendossier. Dat is
dit niet, zeggen betrokkenen zeer stellig. Net als toen gaat het
om digitale uitwisseling van gegevens in de zorg tussen pro-

Waarom nu?
iBestuur vroeg Rianne Blacquière van het ministerie van
VWS naar de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat
digitale gegevensuitwisseling in de zorg weer op de politieke
agenda staat. De kwartiermaker elektronische gegevensuitwisseling schrijft in haar antwoord: “De uitzending die de NOS
vorig jaar besteedde aan faxen in de zorg bracht de problematiek heel dichtbij. Het was ineens geen theoretisch onderwerp
meer, maar iets waarvan iedereen begreep dat de zorg er écht
last van heeft. Je hoorde ineens steeds meer verhalen over
irritaties van patiënten over wéér hetzelfde verhaal te moeten
vertellen, van artsen over operaties die moesten worden uitgesteld omdat de dvd er nog niet was. De tijd dat zulke dingen
door zorgprofessionals en patiënten nog werden geaccepteerd
is echt voorbij. Daarnaast is de ontwikkeling van ‘de juiste zorg
op de juiste plek’ erbij gekomen. Dat vereist ook beschikbaarheid van de juiste informatie op het juiste moment op de juiste

Nummer 31, juli 2019

13

De dertien prioriteiten
plek. Dat de overheid de regierol niet eerder heeft teruggepakt is ook verklaarbaar. Zorginstellingen zijn massaal bezig
geweest met het digitaliseren van hun eigen processen. Dat is
een intern proces, en dus logisch dat dit eerst moest worden
doorlopen. Maar het hield de belofte in zich dat het na de voltooiing ervan allemaal makkelijker zou worden met die gegevensuitwisseling. Helaas bleek die belofte niet uit te komen.
Nu is het moment er wel en heeft het zorgveld zelf gevraagd of
VWS de regie wil pakken.”
Standaarden en eenheden
De digitalisering van eigen processen door zorginstellingen heeft geleid tot verschillende ICT-systemen met eigen
standaarden en eigen taalgebruik. Waar de ene zorgverlener
spreekt van cystische fibrose, gebruikt de ander cystic fibrosis
of taaislijmziekte. Soms worden afkortingen gebruikt, soms
niet. Ook eenheden van medicatie zijn niet overal hetzelfde.
Het ene ziekenhuis gebruikt ml, het andere mol. Denk aan
alle variaties van maten en eenheden die er zijn en er is wel
een zorgverlener die er de voorkeur aan geeft. Dat kan fout
gaan, als je niet precies begrijpt wat de ander bedoelde. Taal en
techniek moeten worden geharmoniseerd en daarom gaat het
ministerie stapsgewijs bij uitwisselingen verplichten dezelfde
taal te spreken en dezelfde technische standaarden te gebruiken. Welke gegevensuitwisselingen als eerste aan de beurt
moesten komen, is gevraagd aan zorgverleners zelf.
“Een hoopvolle verandering ten opzichte van de vorige
keer”, aldus chirurg Willem van Tets van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam. Toen hij las dat het kabinet voor
gegevensuitwisseling met de patiënt 400 miljoen euro uittrok, voelde hij eerst boosheid. “De overheid smijt weer met
belastinggeld, dat was mijn eerste reactie.” Tets was namelijk
een van de leden van de Orde van Medisch Specialisten die
indertijd op het Binnenhof met het ministerie van VWS wilden
praten over het EPD. Dat was toen geen onverdeeld succes.
“Medisch specialisten en ambtenaren zijn als water en vuur,
maar had men toen naar ons geluisterd, dan had het nu minder
geld gekost.” De chirurg vindt het erg goed dat minister Bruins
de zaak nu oppakt. “Ik ben geen digitaal expert, maar mijn
advies zou zijn om te overleggen met ziekenhuizen en zich niet
te laten beïnvloeden door allerlei inspraakorganen. Praat met
de mensen die er het meest mee te maken hebben.”
Roadmap
Wat dat betreft kan hij gerustgesteld zijn. Hedde van der
Lugt is bij Nictiz, expertisecentrum voor e-health, verantwoordelijk voor het team dat zorginformatiestandaarden ontwikkelt en de huidige standaarden beheert en onderhoudt. In
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De volgende dertien nog te preciseren gegevensuitwisselingen
zijn opgenomen in de concept Roadmap:

Taal en techniek
moeten worden
geharmoniseerd

• Acute Ambulanceoverdracht naar
Spoedeisende Hulp
• Medicatieoverzicht en digitaal
receptenverkeer
• Medicatie verstrekken en toedienen
• Overdracht tussen ziekenhuizen
van de Basisgegevensset Zorg
• Verpleegkundige overdracht van
ziekenhuis naar instelling of
thuiszorg
• Ketenzorg rondom diabetes
• GGZ-overdracht van een basis
gegevensset

• Acute overdracht verloskundige
naar gynaecoloog
• Beelduitwisseling tussen
ziekenhuizen
• Beelduitwisseling pathologie
• Multidisciplinair Overleg Oncologie
• Triage verwijzing - gegevensoverdracht van huisartsenpost
naar meldkamer en SEH
• Elektronische gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

Bron: tweede brief gegevensuitwisseling
in de zorg van 9 april 2019.

die functie was hij bij een van de bijeenkomsten in februari
waar meer dan vijftig zorgverleners hartstochtelijk uitlegden
waarom hun gegevensuitwisseling de hoogste prioriteit moest
krijgen in het digitaliseringsprogramma. Van der Lugt was erg
onder de indruk van de gedrevenheid waarmee men sprak.
“Pitches uit de grond van het hart.” Van de uiteindelijk meer
dan veertig voorstellen zijn er, na meerdere afstemmingsrondes in het Informatieberaad Zorg, dertien geland in de eerste
prioriteitenlijst, de zogenaamde eerste editie van de Roadmap.
Daarbij is onder andere gekeken naar toegevoegde waarde, realiseerbaarheid en draagvlak.
Eén van de dertien gegevensuitwisselingen is acute ambulanceoverdracht naar spoedeisende hulp. Van der Lugt: “Als
bekend is wat in de ambulance is gebeurd qua medicatie en
handelingen, voordat hij arriveert bij de Spoedeisende Eerste
Hulp, dan kan de juiste arts klaarstaan bij aankomst. Dat kan
kostbare minuten schelen. Bij een paar ziekenhuizen in Nederland is dit al mogelijk, maar bij zeventig procent nog niet. De
reden? Bestuurders van ziekenhuizen hebben niet altijd zicht
op de administratieve rompslomp en wat technisch mogelijk is
en de artsen op de SEH zijn gewend aan de huidige systemen
zonder om verbetering te vragen. We zien wel dat dit verandert. Steeds meer bestuurders worden digibeter en zien dat er
wel degelijk een zorginhoudelijke en financiële drijver is om
digitalisering in samenwerking op te pakken.”
Wat ICT in de zorg verder nog zo complex maakt is de veel-

heid aan spelers - zorgverleners, aanbieders van infrastructuur
en ICT-leveranciers die allemaal moeten samenwerken - maar
ook de hoeveelheid datapunten in een medisch dossier. Waarom kunnen we wel bankieren vanaf onze mobiel, maar moeten
we iedere keer weer onze medische gegevens doorgeven?
“Omdat financiële transacties te overzien zijn; het dossier van
een arts is veel complexer. Het lichaam is een complex mechanisme en stel dat het dossier geestelijke zorg daar nog eens bij
komt: dat zijn heel veel gegevens en verschillende soorten. En
dan is er de vraag: wie is verantwoordelijk? Het antwoord is:
alle zorgverleners. Iedereen en dus niemand.”
standaarden
Goed nieuws is dat voor tien van de dertien gegevensuitwisselingen met prioriteiten inmiddels standaarden zijn
geformuleerd. Van der Lugt legt uit dat Nictiz met alle betrokkenen uit de praktijk de informatiebehoefte in hun zorgproces
in kaart brengt. Wat heeft de SEH-arts echt nodig? Wat moet de
ambulancerijder weten? “Met de juiste mensen aan tafel lukt
dat wel. De vervolgstap is een taaie: het inbouwen van standaarden in bestaande systemen processen en ze gebruiken.”
Van der Lugt hoopt op olievlekwerking. “Veel zorg is regionaal
georganiseerd. Wij geven hun de hulpmiddelen om de standaarden te implementeren en vandaar groeit het naar landelijk.” Beroepsverenigingen met hun duizenden leden spelen
hierin een belangrijke rol.
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Blacquière heeft vertrouwen in deze aanpak. “In de
Roadmap Gegevensuitwisseling (www.informatieberaadzorg.
nl) staat de eerste set van gegevensuitwisselingen die straks
wettelijk worden verplicht. Dat die lijst samen met het zorgveld
is opgesteld en samen met professionals en leveranciers wordt
uitgewerkt, versterkt het gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. Dit traject maakt - in lijn met de ontwikkelingen van
de afgelopen jaren - duidelijk dat je het niet in je eentje kunt
regelen. Niet als ministerie, niet als samenwerking van koepelorganisaties, niet als (consortium van) leveranciers - we hebben elkaar nodig. Alles bij elkaar leidde dit tot nieuwe energie
die wij ook dagelijks meemaken. Bijvoorbeeld bij verdiepingssessies die we samen met de professionals uit het veld hebben
om precies te bepalen wat er met wie wordt uitgewisseld, wat er
nodig is om dat digitaal te gaan doen, en wie daarvoor wanneer
wat moet doen om het te laten vliegen. Datzelfde geldt voor
bijeenkomsten met leveranciers waarbij we met elkaar kijken
naar wat er nodig is aan technische afspraken om te komen tot
naadloze, landelijke uitwisseling.”
Van der Lugt: “Het is de verantwoordelijkheid van zorgverleners om hun ICT op orde te hebben. De aandacht, de regie en
de ondersteuning die ze nu krijgen helpen daarbij. Tien jaar
geleden werd het belang van gegevensuitwisseling nog niet
ingezien en nu wel. Ik noem ICT in de zorg altijd ontwikkelingswerk: het is belangrijk dat wij helpen met het ontwikkelen
van oplossingen.”
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Startende ondernemers hebben een manier
van denken en werken waar de overheid
veel van kan leren. Met het programma
Startup in Residence zet het ministerie
van Binnenlandse Zaken de deur open
voor start-ups met een innovatieve kijk op
maatschappelijke vraagstukken. Daarmee
krijgen zij toegang tot de kennis en ervaring
van het ambtelijk apparaat.
Door Karina Meerman

“I

edereen die behoefte heeft aan verandering is hier op
zijn plek”, begroette staatssecretaris Raymond Knops
van Binnenlandse Zaken de aanwezigen tijdens de start van het
Startup in Residence programma BZK op 21 mei in Den Haag.
“De overheid is er altijd en zal altijd blijven bestaan. Dan kan
het verleidelijk zijn te denken dat er voor haar geen noodzaak is
tot verandering.” Die is er echter wel. “Wij kunnen als overheid
niet op dezelfde manier blijven werken. Om een bekend citaat
te gebruiken: waanzin is iedere keer hetzelfde doen en hopen
op een ander resultaat.” Met Startup in Residence wil Knops het
ministerie van BZK actief verbinden aan de mogelijkheden van
technologie. “Ik zie de bedrijven die we binnenhalen als buitenboordmotoren die daadwerkelijk zorgen voor verandering.”
Het idee achter het programma is dat wanneer startende
(internet)bedrijven en de overheid nauw samenwerken, beide
daar beter van worden. Start-ups infecteren de overheid met
hun flexibele en resultaatgerichte manier van werken, ambtenaren laten het belang zien van stabiliteit en beleid. Fianne Smith
is innovation officer bij BZK. Zij zegt: “Als overheid staan we
voor een aantal maatschappelijke uitdagingen die baat kunnen
hebben bij een andere blik en een nieuwe manier van denken.
Wij maken met dit programma gebruik van innovatieve oplos-
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Beeld: Nico te Laak

Ondernemers als
buitenboordmotor
voor de overheid
singen en technologieën van start-ups om onze dienstverlening
te verbeteren.”
BZK formuleerde vijf maatschappelijke vraagstukken (challenges), waarop negentig bedrijven zich aanmeldden met mogelijke oplossingen. Per vraagstuk selecteerde BZK met een vakjury
de drie beste aanmeldingen, die vervolgens een pitch mochten
houden. Smith: “Wat heel aanstekelijk werkt zijn de persoonlijke drijfveren en de passie en energie waarmee de start-ups
zaken willen verbeteren. De vijf winnaars kregen vanuit BZK een
programmamanager toegewezen met wie zij vijf maanden lang
nauw gaan samenwerken. Ieder ontvangt ook 25.000 euro voor
het ontwikkelen van een prototype en een strippenkaart voor
de inhuur van externe kennis, bijvoorbeeld op het gebied van
financiële zaken of marketing.”
Risico’s nemen en falen
Start-ups zijn interessant voor BZK vanwege de manier
waarop zij omgaan met risico’s, onzekerheid en het maken
van fouten. Smith zegt: “De overheid kan niet dezelfde risico’s

“Buiten de gebaande paden
durven treden, is nodig om te
innoveren”
nemen zoals start-ups dat kunnen. De werkwijze van start-ups
en overheid liggen ver uit elkaar, maar komen in dit programma
en ook door innovatieve technologieën dichter bij elkaar. De
start-ups kregen een training: wat speelt er binnen een overheid, welke verantwoordelijkheden heeft ze? En de ambtenaren
kregen een training: de start-up way of working; wat kunnen
we leren van start-ups? Bijvoorbeeld beleid ontwikkelen met

D I O

Geronimo.AI met
tweede van rechts
Luc van den Ende.

een design sprint, resulterend in een prototype. We willen naast
innovatieve oplossingen ook graag ambtenaren inspireren om
anders naar hun werk te kijken, te experimenteren en beleid
vooral te toetsen bij burgers. Zij moeten er immers de voordelen
van ondervinden.”
Ook moet de overheid leren omgaan met het maken van
fouten. Knops: “Toen ik achttien maanden geleden aantrad als
staatssecretaris zei ik tegen de Tweede Kamer: ‘we gaan fouten
maken’. Niet om ze te maken, maar om ruimte te creëren zodat
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Gebruik pachtgronden
DE OPDRACHT: ONTWIKKEL EEN
INNOVATIEVE OPLOSSING OM DE FRAUDE
VAN PACHTGRONDEN TE BEHEERSEN EN
VOORKOMEN
Nu is het nog zo dat rentmeesters rondrijden
in landbouwgebied om te controleren of de
boer zich houdt aan de regels voor gewasteelt.
Wie jaar na jaar dezelfde gewassen verbouwt,
veroorzaakt bodemuitputting. De oplossing
van de Delftse start-up Geronimo.AI is om in
plaats van auto’s openbare satellietfoto’s te
gebruiken voor gewasherkenning. Iedere foto,
bestaande uit pixels van tien bij tien meter,
wordt iedere drie tot vijf dagen gemaakt.
Geronimo.AI ontwikkelt een algoritme dat uit
de verschillen in kleur en groei in de tijd, het
gewas op de foto’s kan herkennen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een online tool voor
de rentmeesters waarmee de boeren automatisch worden gecontroleerd. “Ons product
gaat mensen helpen, maar ik verwacht niet
direct een cultuurverandering”, zegt Luc van
den Ende van Geronimo.AI. “Onze vooroordelen over hoe langzaam de overheid werkt
worden wel bevestigd, maar het ministerie is
een mooie klant om te hebben vanwege haar
grote naam. En het onderwerp pachtgronden
is aangedragen door de staatssecretaris zelf,
die Rijksvastgoed in zijn portefeuille heeft.
Het is een interessant onderwerp aangezien
onze voedselvoorziening voor de toekomst
hier vanaf hangt.” Geronimo.AI hoopt in juni
de eerste resultaten op te leveren.

we buiten de gebaande paden durven treden. Dat is nodig om te
innoveren. Ruimte maken en zorgen dat je met de buitenwereld
in contact bent; dat we als BZK een podium hebben. Ik ben veel
op pad, ik spreek met bedrijven, zoek de technologiesector
op en woon hackathons bij. We moeten de luiken openzetten.
Laten we zorgen dat we ook op andere plekken zijn dan in onze
eigen torens.” Experimenteren en investeren in innovatie zijn
speerpunten in de Agenda Digitale Overheid, NL DIGIbeter, die
Knops juli 2018 lanceerde en deze zomer zal actualiseren.
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p a r t n e r
Pieter Verdam
en Margo van
der Wolf.

Digitale Inclusie
DE OPDRACHT: ONTWIKKEL EEN
INNOVATIEVE OPLOSSING OM DE DIGITAAL
LAAGGELETTERDEN BETER IN KAART TE
BRENGEN EN TE BEREIKEN
Agents of Change gaat hiervoor frappant
genoeg geen technologie inzetten maar
papier. gaat hiervoor frappant genoeg geen
technologie inzetten maar papier. “Verandering begint bij beweging”, stelde oprichter
Margo van der Wolf. “Daarom gaan wij mensen
verleiden om gebruik te maken van het enorme
digitale aanbod dat er al is.” In Nederland zijn
2,5 miljoen mensen niet digitaal zelfstandig.
Voor hen is veel hulp aanwezig – bijvoorbeeld
in buurthuis en bibliotheek - maar zij maken
daar door schaamte, angst en onwetendheid geen gebruik van. Een analoog kaartje
op de mat met een gouden tip kan het begin
zijn om hen in beweging te krijgen naar die
eerste stap online. Van der Wolf: “Wij willen in
cocreatie, dus samen met digitaal laaggeletterden zelf, een ervaring ontwikkeling die hen
nieuwsgierig maakt naar wat er online speelt.”
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Aardgasvrije woningen

MijnOverheid

DE OPDRACHT: ONTWIKKEL EEN INNOVATIEVE OPLOSSING
OM HUISEIGENAREN TE VERLEIDEN OVER TE GAAN TOT ACTIES
OM HUN HUIS AARDGASVRIJ TE MAKEN

DE OPDRACHT: ONTWERP EEN SERVICE
BINNEN MIJNOVERHEID DIE MENSEN
GEBRUIKSVRIENDELIJKER OF
MAKKELIJKER DIGITAAL ZAKEN LATEN
DOEN MET DE OVERHEID

Building Blocks wordt een online platform waar bewoners, marktpartijen, gemeenten en andere belanghebbenden op wijkniveau kunnen
samenwerken. Jeffry Broek legt uit: “Het doel is communicatie op
gang te brengen tussen gemeente en bewoners, dus dat informatie
over en weer gaat in plaats van alleen naar de bewoners.” Warmtetransitie is complex en iedere bewoner heeft iets te zeggen over de
eigen woning. Dé oplossing bestaat dus niet, aldus Broek. ”Wij zien zes
probleemgebieden en zeven verschillende doelgroepen die we moeten
bereiken.” Gemeenten die meer willen weten hoe zij effectief met alle
doelgroepen communiceren over de verschillende gebieden, zijn bij
deze uitgenodigd om contact op te nemen met Buildings Blocks. Zij
zoeken nog drie gemeenten voor een pilot in september of oktober.
Over de verschillen in werken tussen start-up en overheid zegt
Broek: “Het publieke domein moet binnen de paden blijven en dat
conflicteert met onze manier van werken. Maar de overheid bestaat
ook maar uit mensen die ook fouten maken. Dat zouden ze moeten
omarmen. Waar de politiek baat bij zou hebben zijn plannen voor vijf
of tien jaar. Daar hoeven we ons niet aan te houden, alsof het een wet
is, maar kom met een toekomstvisie en ga daar achter staan! Zo geef je
bedrijven en corporates een stramien waarbinnen ze kunnen werken.”

Deze ’challenge’ was uitgezet via een
hackathon en gewonnen door Mindermoeilijk. Nico Griffioen vertelde dat zij een website
of dienst willen ontwikkelen waar mensen
uitleg krijgen over overheidsbrieven die zij
niet begrijpen. Bijvoorbeeld door een code in
te vullen die op een brief staat zodat ze online
de uitleg kunnen opvragen. Het bedrijfje
gaat experimenteren met verschillende
oplossingen.

Woody’s Housing met in het midden
Beate en Theo Bouwman.

Spoedzoekers op de woningmarkt
OPDRACHT: HELP DE VERSCHILLENDE GROEPEN TE DEFINIËREN
DIE OP KORTE TERMIJN HUISVESTING NODIG HEBBEN EN ONTWIKKEL EEN INNOVATIEVE OPLOSSING OM DEZE TE HUISVESTEN

Building Blocks met uiterst rechts Jeffry Broek.

Woody’s Housing wil modulaire woningen met eigen badkamer en
balkon bouwen voor op tijdelijke locaties. Medeoprichter Beate
Bouwman werkt samen met pilotprovincies voor de plaatsing van deze
tijdelijke woningen. Woningzoekende studenten, arbeidsmigranten,
mensen die net gescheiden zijn: met de krapte op de huizenmarkt
belanden zij op de bank bij vrienden of familie. Woody’s Housing
wil mogelijk maken dat mensen met drie tot zes maanden een huis
kunnen krijgen en daar maximaal vijf jaar blijven wonen tot ze hun
leven weer op de rit hebben.
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Jeroen Pape (links) en Nico Griffioen.
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Help een handje mee!
Er zijn verschillende organisaties die zich
inzetten voor het verlagen of wegnemen
van drempels, ook binnen het sociaal
domein. Ook zij dachten mee tijdens de
conferentie:

Beeld: Shutterstock

Gastvrijheid
in sociaal domein
Binnen het gemeentelijke sociaal domein is het bereiken van inwoners die zorg, hulpverlening,
activering of inburgering nodig hebben van het grootste belang. Juist voor kwetsbare
doelgroepen. Gemeenten krijgen gelukkig steeds meer mogelijkheden zich gastvrij op te stellen.
Door Jet van Eeghen

W

ie ooit heeft meegemaakt werkloos thuis te zitten, of
anderszins in financiële of sociale problemen te raken,
weet dat de drempel om hulp te vragen heel hoog is. Helemaal
als je toch al moeite hebt om mee te komen in de maatschappij.
Dat is ook de ervaring van Marjolijn Dölle, algemeen directeur
WerkSaam Westfriesland. Ze werkt sinds 1998 in het sociaal
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domein – onder meer via UWV – en weet hoe lastig het is om aan
te kloppen bij een instantie. “Ik ben ervan overtuigd dat veruit
de meeste mensen niet voor hun lol een uitkering aanvragen.
Dus wie erom vraagt, doet dat uit noodzaak. Kwetsbare doelgroepen zien zich geplaatst voor een extra hoge barrière. Ze
spreken de taal niet, of kunnen slecht lezen of hebben sociale

• Jobport levert software die kandidaten
matcht met werk. Eigen regie is daarbij
het uitgangspunt.
• Stichting Leer Zelf Online zet zich in
om kwetsbare groepen zelfredzamer te
maken in de online wereld. Ze werken
met Steffie: een toepassing die websites
snel geschikt maakt voor mensen met
weinig tot geen digitale vaardigheden
of laaggeletterdheid.
• PinkRoccade Samenlevingszaken levert
applicaties voor gemeenten die bijdragen aan de digitale wereld van nu en de
toekomst. Zij streven naar gastvrijheid
binnen het sociaal domein.
• MijnBuurtje.nl onderzoekt hoe betere
communicatie tussen inwoners en organisaties kan leiden tot meer initiatief
en contact, om eenzaamheid, armoede,
individualisering en vergrijzing het
hoofd te bieden. Deze zaken leiden
tot een groeiende zorgvraag bij
gemeenten.

problemen. In een ongastvrije omgeving, druk je iemand verder
naar beneden. Terwijl je als gemeente je burgers juist zou willen empoweren door je dienstverlening toegankelijk te maken.
Dat voorkomt dat mensen verder afglijden. Onprettig voor de
persoon in kwestie, maar ook duur voor de gemeente. Zeker als
het gaat om iemand die binnen het sociaal domein met meerdere velden te maken heeft. Een goede verbinding, overzicht
voor de burger, én voor de gemeente leveren in alle opzichten
een besparing op. Een multiprobleemgezin kost een gemeente
algauw een ton op jaarbasis. Als je die kosten door een goede
samenwerking kunt terugdringen, én de burger is er bij gebaat,
dan is dat winst voor iedereen.”
Dölle maakt zich geen zorgen dat een royalere gastvrijheid ervoor zorgt dat ook ongenode gasten toegang krijgen tot
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dienstverlening waarop zij geen recht hebben. “Je kunt gastvrij
en laagdrempelig zijn, en tegelijkertijd duidelijk. Door de juiste
data te verzamelen en filters toe te passen, verwijs je mensen
naar de mogelijkheden die bij hen passen. Vaak kan dat al heel
eenvoudig in een beslisboom online.”
PinkRoccade Samenlevingszaken hield 20 juni een conferentie met als thema ‘Gastvrijheid in het Sociaal Domein’, over hoe
je als gemeenten en uitvoeringsinstanties een brug kunt slaan
naar burgers en belangenorganisaties. Een uitstekend initiatief vindt ook Dölle, en leveranciers als PinkRoccade zouden
nog meer kunnen doen. “We hebben intelligente apps nodig,
waarmee we data kunnen delen met ketenpartners. Alles binnen
de randvoorwaarden van de AVG, natuurlijk. We helpen mensen
het beste door blijvend verbinding te zoeken met aanpalende
domeinen.” PinkRoccade is momenteel bezig met de ontwikkeling van zulke apps.
Koppelen
Het is een droom van Dölle om data van scholen over jongeren die binnenkort op de arbeidsmarkt komen te koppelen aan
de arbeidsmarkt. “Leid jongeren naar realistische mogelijkheden en geef de arbeidsmarkt inzicht in het komende arbeidspotentieel. Ook uitkeringsgerechtigden kun je zo een betere
dienstverlening bieden: vanuit hun opleiding en werkervaring
richten zij zich vaak alleen op wat zij kennen. Zij moeten geprikkeld worden om breder te kijken. Geef daarbij suggesties: ‘Mensen die op deze functie solliciteerden, kwamen ook in aanmerking voor de volgende functies’... ‘Als u aan uw huidige profiel
deze cursus toevoegt, komt u in aanmerking voor de volgende
functies’... ‘Met uw ervaring als administratief medewerker,
kunt u ook in aanmerking komen voor de functie van’... Er zijn
talloze mogelijkheden te bedenken!”
Dölle kijkt graag naar de suggesties waarmee Bol.com en
YouTube hun bezoekers op andere mogelijkheden wijzen. Misschien had de bezoeker hier zelf nog niet aan gedacht, maar
helpt het hem wél verder. “Met zulke toepassingen wordt onze
caseload verlicht en kunnen wij ons richten op mensen die extra
ondersteuning nodig hebben.”
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Digitale transitie:

30 procent techniek, 70 procent organisatie

en lange, hobbelige weg, zo noemt Loek Hassing het
bouwen van de digitale infrastructuur van de toekomst.
Een weg die we bovendien al lang geleden zijn ingeslagen.
“Het zoeken naar goede manieren van samenwerken doen we al
eeuwen. Sinds we een halve eeuw geleden processen zijn gaan
automatiseren, is dat in een stroomversnelling geraakt. Nu zijn
we op weg naar een volgende stap; clouddienstverlening en
digitale platformoplossingen zorgen voor nieuwe ontwikkelingen waarin het snel en veilig delen van data steeds belangrijker
wordt.”
Die nieuwe manier van samenwerking wordt steeds zichtbaarder. Mobility as a Service (MaaS) vindt Hassing daar een
mooi voorbeeld van. “MaaS is een platform waar je als consument een totale reis koopt. Je betaalt dus niet meer apart voor
bus, trein, Uber, taxi, fiets- of scooterhuur. Je geeft je vertrekpunt en eindpunt aan en MaaS berekent voor jou de meest efficiënte manier om daar te komen, gebruikmakend van alle mogelijke vervoersmiddelen en rekening houdend met bijvoorbeeld
weersomstandigheden en files. Hier worden verschillende databases aan elkaar gekoppeld. Gevolg: betere dienstverlening.”
MaaS vereist samenwerking van overheid en bedrijfsleven. En
dit soort voorbeelden zijn er binnen de overheid meer te vinden.
“Neem het idee van de centrale basisregistratie, daarin zijn de
persoonlijke gegevens van burgers op één punt opgeslagen en die
zijn vervolgens - na autorisatie - door andere partijen te gebruiken. Dat allemaal gebaseerd op hetzelfde idee: data delen.”
Van wie is het?
Toch is het verre van gemakkelijk om het delen van data te
realiseren. “Als het makkelijk was, waren we al stukken verder geweest. Het opzetten van een ecosysteem is complex en
bestaat uit veel factoren; slechts 30 procent van die ontwikkelingen zijn van technische aard. De grote uitdagingen liggen vooral op het vlak van beleid en organisatie. De digitale
infrastructuur vraagt om voorwaarden die de overheid en het
bedrijfsleven samen moeten oppakken. We moeten bijvoorbeeld goed afspreken: ‘van wie is data?’. En als een partij in een
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De overgang naar de digitale samenleving
- een geïntegreerd ecosysteem waarin we
gemakkelijk, snel en veilig data delen – gaat
niet zonder slag of stoot. “De overheid en het
bedrijfsleven staan voor grote uitdagingen die
vragen om intensieve samenwerking”, zegt Loek
Hassing, thought leader digitale samenwerking
bij Oracle.
Door Marlies Ruijter
Beeld: Shutterstock

E

basisregistratie relevante gegevens op mag vragen, wie bepaalt
dan wat relevant is? Wie definieert het, wie controleert het? De
AVG is een stap in de goede richting, maar er zijn nog veel grijze
gebieden. Data is niet zomaar digitale data, het heeft emotionele waarde. IT gaat over mensen, dat vergeten we weleens.
Wij moeten als samenleving ideeën over dit soort vraagstukken
vormen. De wetgever zal vervolgens stappen moeten zetten.”
Bestanden koppelen en data delen, dan spelen er ook issues
op het gebied van veiligheid, transparantie en toegankelijkheid.
“We zullen allereerst informatie moeten standaardiseren. Neem
alleen al het feit dat de ene organisatie bij ‘naam’ de voornaam
invult, en de andere organisatie juist de achternaam. Simpel
voorbeeld, maar het schetst wel meteen de situatie.”
Daarnaast, benadrukt Hassing, moet het werkbaar blijven.
“We willen processen op elkaar laten aansluiten, koppelingen
maken tussen databases. Maar dat moet wel uitvoerbaar zijn. Als

bedrijven veel geld en tijd moeten steken in het aanleggen en
onderhouden van die koppelingen, zullen ze niet meegaan in de
transitie.”
Hoe vaker data worden gedeeld, hoe minder transparant de
herkomst is. Ook daar ziet Hassing uitdagingen. “Hoe weet ik
straks nog waar mijn data vandaan komen? Is het betrouwbaar,
is het accuraat? We werken samen met onderzoekers aan oplossingen om kwaliteit en betrouwbaarheid van data te kunnen
waarborgen.”
Last but not least, de veiligheid van onze data. “Hoe zorgen
we ervoor dat onze data niet worden gehackt? Niet bij de bron,
maar ook niet onderweg. Dat realiseren veel organisaties zich
niet. Er zijn bedrijven met oude systemen! Als zo’n bedrijf in je
netwerk zit, hoe blijft de keten dan optimaal beveiligd?”
Organische manier
Hoe meer je IT koppelt, hoe intensiever je met alle partijen –
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zowel overheden als bedrijven – zult moeten samen werken, dat
is de boodschap van Hassings betoog. “De infrastructuur van
morgen die bouw je niet alleen. Wie vooruit wil zal partnerships
moeten aangaan, moeten werken in cocreatie. Waar vroeger één
leverancier binnen een project alles bepaalde, worden oplossingen nu ontwikkeld door samenwerkingen tussen verschillende
partijen tegelijk. Het te behalen resultaat staat centraal.”
Hassing ziet de rol van technologiebedrijven de laatste jaren
dan ook veranderen. “We gaan van product naar design. Om het
plat te zeggen: vroeger zeiden we ‘dit heb je nodig’, nu denken
we als partners met onze klanten mee over de oplossing.”
Die organische manier van werken is essentieel in deze tijd.
“We zitten in een transitie naar ‘een nieuwe, digitale wereld’.
We zijn onderweg, maar we zijn er nog lang niet. Ondertussen
moeten we ons allemaal aanpassen aan de realiteit. De kracht zit
‘m momenteel niet zozeer in de ICT zelf; de manier waarop je het
inzet, daar zit de innovatie.”
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Samen voor
een veilige buurt

Babel
E n g e l h a r d

Babel

S

amenwerking is zo oud als het
leven zelf. Evolutie beloont
samenwerking.
Mieren, bijen, wolven, en ja dus ook
wij, werken samen. Gangbaar is tegenwoordig om samenwerken uit te drukken
in termen van ketens. De eerste pakkend
beschreven ketenproblematiek was de
bouw van de Toren van Babel. Een groot
bouwproject vergt veel specialismen:
tekenaars, steenhouwers, sjouwers, metselaars, timmerlieden. Binnen groepen
mensen ontwikkelt zich een eigen jargon,
uitspraak, afkortingen, metaforen en zegswijzen. Net zo lang tot we elkaar niet meer
begrijpen. De Babylonische spraakverwarring. Dan kun je alleen nog samenwerken
met woordenboek of tolk. Die toren kwam
niet meer af. Tegenwoordig kunnen we
complexere projecten aan, maar een voorwaarde voor succes is nog steeds spraakverwarring te voorkomen.

Download de app
of meld u aan op
burgernet.nl

Met Burgernet werken we als burgers, bedrijven en overheden samen aan veiligheid in de
buurt. Ook dat is digitaliseren - onze gezamenlijke kracht. CGI voorziet haar 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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Ketens zijn er in het openbaar bestuur
altijd geweest, denk aan het strafrecht of
belastingheffing. Maar technologie maakt
een grotere verwevenheid en complexiteit mogelijk dan toen er alleen nog maar
brieven en postzegels waren. Vanuit mijn
perspectief - archieven van de overheid schept dat problemen. Diezelfde technologie kan ook oplossingen bieden, maar het
begint bij de organisatie. In ketens wordt
lustig informatie overgedragen, gedeeld,
bewerkt en toegepast. Doordat in ketens
veel partijen opereren blijft vaak onduidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor
welk deel van de informatiehuishouding.
Het gevolg kan zijn dat de ene partij van
de andere verwacht dat die zich wel om de
archivering zal bekommeren. De informatie
is immers doorgestuurd of op het gedeelde
platform gezet? Het gevolg kan zijn dat

niemand iets durft te vernietigen. Maar
wat is dan de laatste versie? Harde schijven
vol onleesbare en ontoegankelijke data. Of
niemand kan iets kan vinden als het nodig
is, maar het duikt op als je het niet wilt.
Dit vraagstuk wordt al jaren onderkend en
steekt de kop op bij iedere parlementaire
enquête.
Een keten ontstaat als er een gedeeld
belang is. Dat moet herkend en omschreven
worden. De eerste stap is dat ketenpartners een gezamenlijk ‘informatiebestuur’
inrichten. Zolang dat gedeelde bestuur met
heldere afspraken er niet is, blijven afzonderlijke ketenpartners verantwoordelijk
voor hun eigen informatiebeheer.
De tweede stap is te zorgen dat duurzame toegankelijkheid ( = archivering) in
het ontwerp van systemen wordt meegenomen. Daar komen veel aspecten bij kijken:
duurzame formats, openbaarheid, privacy,
vernietiging, bewaren van functionaliteiten van software, toepassingen van
verschillende communicatiemedia als websites, mail en apps. Er is steeds meer kennis
en methodiek beschikbaar voor de verschillende deelgebieden. Er is geen kant-enklare oplossing voor een hele keten. Maar
er is wel genoeg om mee te geven aan
informatie-architecten op het moment dat
zij nieuwe systemen inrichten of ontwerpen. De gouden regel is dat wat je bij de
start kunt inregelen, inspanning achteraf
bespaart. Sterker nog: een by design benadering maakt zaken mogelijk die achteraf
onmogelijk recht te trekken zijn. Ga maar
eens achteraf vernietigingstermijnen of
AVG-voorwaarden toevoegen. Menselijk
gedrag is hardnekkig. Een berg data kan zo
verkeren in een Toren van Babel. Maar het
hoeft niet.
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Het iBestuur Congres is voor en door alle overheden, samen met
het ICT-bedrijfsleven en de wetenschap. Centraal staat de vraag:
hoe komen we tot die ene digitale overheid? Mede-initiatiefnemers
Maarten Schurink, secretaris-generaal ministerie van BZK,
en Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving VNG, over het
waarom van het congres, de weg naar die ene overheid, waar we
nu staan en speerpunten voor de toekomst.

‘Maatschappelijke

is de reden waarom we doen

waarde

wat we doen’

D

e samenleving verandert snel onder invloed van nieuwe technologie.
Dat levert nieuwe kansen en uitdagingen op voor de overheid. Kansen
om met nieuwe technologie de maatschappelijke opgaven aan te pakken en de
dienstverlening te verbeteren. Er is ook een noodzaak: de burger raakt de weg
kwijt in de digitale overheid, constateren zowel de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid, de Raad van State als de Nationale ombudsman.
Zowel Maarten Schurink als Nathan Ducastel reageerde direct enthousiast op het idee voor het iBestuur Congres 2019. Schurink: “Dit congres biedt
een plek waar iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van de digitale
overheidsdienstverlening elkaar ontmoet. We praten op één congres over zowel
de doorontwikkeling van mijnoverheid.nl, als over innovatie als over inclusie;
hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Het is de
plek waar je hoort over de laatste ontwikkelingen en waar je je daaraan kunt
verbinden.” Ducastel voegt toe. “Het congres is één grote ontmoetingsplaats.
We tonen er best practices aan elkaar en leren daarvan. We laten zien dat alle
overheden met partners als het ICT-bedrijfsleven en de wetenschap samenwerken aan maatschappelijke opgaven en één digitale overheid.”

Door Mariëlle de Groot
Beeld Blinkerd/Shutterstock

26

Er is iets gaande…
Hoewel Schurink het jammer vindt dat het congres drie jaar weg is geweest,
sluit het huidige congres wel beter aan op hoe de overheid nu bezig is. Het gaat
weer over de inhoud, constateert hij. “Tot twee jaar geleden hadden we het
vooral over kosten en governance. De Digicommissaris heeft daar toen flinke
stappen in gezet.” De samenwerking is sinds die tijd veel intensiever geworden. “Met inhoudelijke resultaten. Er is echt iets gaande…” Hij geeft een paar
voorbeelden: ”De NL DIGIbeter agenda is in nauwe samenwerking met gemeen-
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ten, uitvoeringsorganisaties en andere departementen opgesteld, en is echt
een gezamenlijk programma. Gemeenten werken onderling veel meer samen,
bijvoorbeeld met Common Ground. De uitvoeringsorganisaties weten elkaar
steeds beter te vinden, zoals bij het uitwisselen van data om samen schulden
aan te kunnen pakken en fraude te bestrijden. Interdepartementaal wil ik de
samenwerking tussen BZK, VWS en SZW in het ontwikkelen van DigiD-hoog
noemen, waarmee burgers veilig gevoelige persoonsgegevens met de overheid
kunnen uitwisselen.”
Die samenwerking begint op het hoogste niveau met het Interbestuurlijk
Programma, vult Ducastel aan. “We hebben daarin afspraken gemaakt over hoe
we als gemeenten, Rijksoverheid, provincies en waterschappen samen maatschappelijke opgaven willen aanpakken, zoals de energietransitie, het bouwen
van nieuwe woningen en de aanpak van schulden. Informatie speelt ook bij
deze grote transities een hele wezenlijke rol. De ‘I’ gaat steeds vaker ook over
de I-Samenleving.”
Gezamenlijke opgaven
De Agenda NL DIGIbeter richt zich op de dienstverlening van de overheid
en het contact met inwoners en ondernemers. Samenwerking aan de digitale
overheid krijgt daarmee een nieuwe richting. “We hebben in het verleden
vooral gekeken naar efficiency”, vertelt Schurink: “Onze gezamenlijke opgave
is dat we digitalisering waardegedreven vorm gaan geven; vanuit de grondrechten van mensen en ter versterking van hun autonomie. Inclusie is daarbij
een belangrijk thema: dat we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan
doen, zowel digitaal als met persoonlijke dienstverlening. We willen de digitale
overheid veel gebruiksvriendelijker maken en als één overheid geïntegreerde
dienstverlening aan burgers en bedrijven bieden. Denk aan de app Berichtenbox voor digitale communicatie met de overheid. En aan de ontwikkeling van
een machtigingsvoorziening, waarmee mensen die zelf niet kunnen of willen,
op een veilige manier anderen kunnen inschakelen om hun digitale zaken met
de overheid te regelen. Goed gebruik van data wordt ook steeds belangrijker.
Niet alleen verantwoord gebruik – belangrijk in relatie tot de grondrechten
– maar ook datagebruik om het goede te doen – mensen met schulden beter
helpen - en slechte dingen - fraude en criminaliteit - te bestrijden.”
Ducastel sluit zich bij die speerpunten aan: “NL DIGIbeter raakt goed aan de
thema’s die gemeenten belangrijk vinden. Er zit veel energie bij gemeenten op
de digitale samenleving en de digitale overheid”, ziet hij. ”Ze staan hoog op de
gemeentelijke agenda’s en zijn ook belangrijke thema’s in Gemeenten 2024, de
visie van onze vereniging.” Trots is hij op de samenwerking. “Gemeenten hebben met de beweging samen organiseren en met Common Ground flinke stappen gezet om gezamenlijk de digitalisering aan te pakken. Diensten die voor
alle gemeenten hetzelfde zijn, willen we ook collectief organiseren. Daarmee
maken we het voor inwoners en bedrijven makkelijker, en het scheelt gemeenten tijd en geld.” De informatiearchitectuur achter Common Ground maakt de
informatievoorziening van gemeenten flexibeler: “We koppelen data los van
werkprocessen en applicaties. Dat biedt ook een sleutel om inwoners meer regie
op hun informatie te geven.” Common Ground is een beweging, benadrukt
Ducastel. “Gemeenten groeien er in hun eigen tempo naartoe.” “Daar kunnen
wij gemeenten bij helpen”, voegt Schurink toe.
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Nieuwe manier
Meest trots is Schurink op concrete resultaten die behaald zijn, zoals de
doorontwikkeling van de Berichtenbox in een handige app en het programma
voor digitale inclusie dat samen met partners als gemeenten en bibliotheken
is opgesteld. “De app Berichtenbox van Mijnoverheid is al 3,5 miljoen keer
gedownload. Daarmee komen we deels tegemoet aan de kritiek van de Nationale ombudsman, dat niemand meer op mijnoverheid.nl keek: we hebben nu in
ieder geval weer bereik. Belangrijk, want veel overheidsorganisaties gebruiken
Berichtenbox voor hun communicatie met burgers. De app ging live terwijl
alleen de basale functies het deden. Met het commentaar van gebruikers verbeteren we de app steeds en breiden we de functionaliteit uit. Dat is onze nieuwe
manier van werken: kleinere stapjes en vandaaruit verder ontwikkelen.”
Gevraagd naar de onderwerpen voor de toekomst, antwoordt Schurink: “De
thema’s gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, waardegedreven innoveren en
inclusie blijven de komende jaren onze aandacht vragen. Ik noem daarnaast
ook regie op gegevens; voor mensen een belangrijke randvoorwaarde voor de
digitale overheid. Burgers kunnen dan zelf zien hoe zij bij de overheid geregistreerd staan, dat ook makkelijker aanpassen en zien wat er met hun data
gebeurt.” Het is best ingewikkeld om dat te realiseren in die grote back-officesystemen, licht hij toe. “Dat kost tijd. Ook hiervoor geldt: we moeten het betere
niet de vijand maken van het goede. We beginnen met wat al kan, zonder het
langere-termijndoel uit het oog te verliezen.”
Balans houden
Ducastel ziet ook nieuwe opgaven op de overheid afkomen. “De samenleving verwacht vanuit de overheid kaders en leiderschap bij vraagstukken
rondom nieuwe technologie. Wat mag wel en niet in de digitale wereld? Hoe
gaan we in onze maatschappij algoritmes en AI inzetten? Hoe kunnen we een
balans houden in keuzes tussen verschillende waarden bij inzet van nieuwe
technologie, bijvoorbeeld veiligheid versus privacy? Daar moet een maatschappelijke discussie over gevoerd worden, omdat veel mensen zich niet bewust zijn
van welke data van hen verzameld worden en hoe die gebruikt of soms ook misbruikt worden. We zullen daarvoor ook in Europees verband moeten optrekken;
denk aan onderhandelingen met grote technologiebedrijven, afspraken over
informatie-uitwisseling tussen overheden of grensoverschrijdende wetgeving
zoals de Algemene verordening gegevensbescherming.“
Bij al die ambities is ook de inzet van het ICT-bedrijfsleven van belang. Op
het iBestuur Congres wil de VNG een groeipact tussen gemeenten en bedrijfsleven afsluiten. “Common Ground vraagt om een andere manier van samenwerken. In het groeipact spreken we af hoe we dat gaan doen.”
“Thema’s als veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, privacy, inclusie en
betere dienstverlening zijn net zulke grote uitdagingen voor die ICT-bedrijven
als voor de overheid”, meent Schurink. “We vinden elkaar in maatschappelijke
waarde; de reden waarom we allemaal doen wat we doen. We zullen partnerschappen aan moeten gaan die waarde toevoegen. Ik daag het ICT-bedrijfsleven van harte uit om daar waar ze kansen zien om die maatschappelijke waarde
te creëren, die ook aan te dragen en aan te jagen.”

Nummer 31, juli 2019

Diensten
die voor alle
gemeenten
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zijn, willen
we ook
collectief
organiseren
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Expeditie
digitale overheid
Emine Özyenici, CIO van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), is
dagvoorzitter tijdens het iBestuur Congres, 3 juli aanstaande: “We creëren
verbinding omdat we allemaal te maken hebben met dezelfde soort opgaven
én doordat we met elkaar in gesprek gaan over de toekomst.”
In deze iBestuur magazine neemt Özyenici vast een
voorschot op het congres en spreken we een aantal
deskundigen over hun sessie.
Door Mariëlle de Groot

Overheid als ICT-platform met democratische licentie
Jan van Ginkel |
concerndirecteur en
loco-provinciesecretaris
Zuid-Holland

sectoren die transformatie van buitenaf
wordt opgelegd, moet de overheid het
grotendeels zelf vormgeven.” Zijn visie
op de toekomst: de overheid is een ICTplatform met een democratische licentie.
Over wat dat precies inhoudt, gaat hij
graag in gesprek. “Ik heb zelf meer vragen dan antwoorden.”

Met digitalisering is een wereld te
winnen, dat staat voor Jan van Ginkel
buiten kijf. De échte digitale transformatie moet nog beginnen. “We zijn nu
bezig met digitale optimalisatie; vanuit
een logische lijn van kleitablet tot
papier tot eFormulier.”
“Transformatie betekent dat we
publieke waarden genereren vanuit
de logica van de datatechnologie: een
fundamenteel ander vertrekpunt”, stelt
Van Ginkel. “Vergelijk Uber, dat op basis
van datatechnologie de publieke waarde
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‘mobiliteit’ genereert, met een taxibedrijf dat investeert in snellere auto’s.”
Zijn overtuiging: “Iédere sector gaat
door een digitale transformatie heen
en die is disruptief. Waar bij andere

Eén kenmerk staat als een huis:
“Waar in de VS grote bedrijven de lead
hebben en in China de staat het bepaalt,
moet de Europese manier democratisch
zijn.” Ga met Jan van Ginkel op zoek naar
de ethische en morele spelregels voor die
getransformeerde overheid. Een sessie
voor bestuurders en professionals met
interesse in technologie, energie om de
morele kant te verkennen en bovenal
liefde voor onze democratie.

N

ovember 2019 werd Özyenici gekozen als overheidsmanager van het jaar, vanwege haar authentieke
leiderschapsstijl en haar vermogen mensen met verschillende
belangen te verbinden. Afgelopen maart maakte ze de overstap
van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar uitvoeringsorganisatie SVB. “Ik kwam er al snel achter dat maatschappelijke opgaven ook hier de kern vormen: werken aan bestaanszekerheid.” Haar vermogen tot verbinden en de ervaring in
verschillende bestuurslagen komen haar als dagvoorzitter goed
van pas. “Tijdens het iBestuur Congres creëren we verbinding
over verschillende overheidslagen heen, en tussen publiek en
privaat. Verbinding ontstaat omdat we allemaal te maken hebben met dezelfde soort opgaven én doordat we met elkaar in
gesprek gaan over de toekomst.”
De stap die de overheid in digitalisering moet maken,
omschrijft Özyenici als volgt: “We gaan van datagedreven
werken naar een nieuwe fase van opgavegericht werken. Bij
datagedreven werken we aan allerlei nieuwe toepassingen op
basis van data. Net als bij banken, die met apps onze manier
van bankieren hebben veranderd. De essentie van opgavegericht werken is dat we samenwerken in ecosystemen om geïntegreerde oplossingen aan te bieden. Daar zet ook het kabinet

sterk op in.” De inhoudelijke
rode draad van het congres is
voor haar: “Hoe komen naar
die nieuwe fase van samenwerking? En hoe pakken we
daarin samen - overheid,
burgers en bedrijven –maatschappelijke opgaven aan?”
Het iBestuur Congres
helpt om die volgende stap te
kunnen zetten. “Alle bestuurslagen en het bedrijfsleven
komen bij elkaar. Nieuwe gesprekken starten op, best practices
worden uitgewisseld, partijen leren van elkaar en worden geïnspireerd om nieuwe stappen te zetten. Staatssecretaris Knops
zet tijdens de opening een mooie doelstelling voor de dag neer.
Mijn rol als dagvoorzitter is de rode draad aan te brengen en
mensen te challengen: hoe draagt jij bij aan dat hogere doel?
En natuurlijk om mensen te enthousiasmeren om de verbinding te zoeken en te leren van wat ze horen, zien en meemaken. Als die hogere doelstelling na het congres resoneert, dan
is het congres voor mij geslaagd.”

Expeditie Administratieve bergen:
ervaar wat versnippering met je doet
Organisator: Daan Wijnmaalen
| VNG Realisatie
De wasstraat van Expeditie Administratieve bergen biedt een unieke kans
om in tien minuten te ervaren hoe versnipperd de overheid werkt als loketten
geen gegevens met elkaar delen.
‘Over zes tot acht weken weet u of u
recht heeft op bijstand, wilt u dit formulier invullen?’ zegt de medewerker van
het loket Inkomen. Deelnemers gaan
als burger meerdere loketten langs. De
opbrengst: een flinke stapel formulieren.
“Echte bijstandsformulieren!”, verzekert
Daan Wijnmaalen van het VNG vernieuwingsprogramma Werk en Inkomen. De
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wasstraat gaat uit van de keten rond
werk en inkomen. ”Maar het kastje-naarde-muurgevoel ervaren burgers natuurlijk vaker bij de overheid. Ze komen
vaak klem te zitten tussen systemen en
regelgeving.” De opstelling werkt, bleek
in maart al tijdens het Congrestival van
VNG Realisatie. “Een deelnemer vertelde:
’Ik werd echt boos.’”
“De overheid is bezig de burger regisseur te maken, en geen toneelknecht
die allerlei informatie moet verzamelen.
We moeten stoppen met steeds vragen
naar gegevens die we al hebben.” Uw
ervaringen kunt u na de wasstraat delen.
Regie op gegevens is één van de logische
gesprekonderwerpen na de wasstraat.
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Mee op reis naar Dataland

Theatervoorstelling Blij aan de balie

Ruud Mollema |
programmadirecteur
en Steven Gort | @

Blij aan de balie: grappig, confronterend, herkenbaar. Een theatervoorstelling over de dagelijkse
praktijken van baliemedewerkers
bij burgerzaken, hoe dit doorwerkt
naar andere gemeentelijke diensten
en waarom samenwerking noodzakelijk is.

datafluisteraar (beiden ICTU)
Reisbegeleiders Ruud Mollema en
Steven Gort nemen u mee in een interactieve, visuele en speelse reis door
Dataland en confronteren u onderweg
met ethische dilemma’s.
Datagestuurd werken, blockchain,
Mobility-as-a-Service. Ze bieden nieuwe
antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. Bijna alles kan tegenwoordig,
de techniek kost steeds minder. Daar
kan een moderne i-bestuurder zich mee
onderscheiden. “Maar moeten we dat allemaal wel willen?”, vraagt Ruud Mollema
zich regelmatig af bij opdrachten van
overheden. “Besluiten in dataprojecten
hebben grote ethische consequenties. Ze

Laat u inspireren door Daan en
Rana. Elke dag krijgen ze te maken
met problemen rondom de Basis

vragen bijvoorbeeld om verzameling van
veel, vaak heel persoonlijke gegevens:
wie burgers zijn, wat ze doen, hun financiële situatie, hun gebreken.” Mollema en
Gort stellen daar regelmatig vragen bij.
“Zou je zelf al die gegevens ook afstaan?
Kun je dit je schoonmoeder uitleggen?
En: wie heeft straks de controle over die
enorme databases?”

Aan de hand van zeven actuele dilemma’s, gebaseerd op gevallen uit ICTU’s
eigen praktijk, word u zich bewust van de
ethische kant van de datazaak. Bewuster opdrachtgeverschap is het doel, een
andere blik op dataficering een vereiste.
De oproep aan opdrachtgevers en betrokkenen: “kijk kritisch naar wat je in het
leven roept!”

Digibeten bestaan niet
Victor Zuydweg | ICTU |
Gebruiker Centraal
De overheid werkt hard aan inclusie: zoveel mogelijk mensen moeten
mee kunnen doen in de digitale samenleving. Investeren in digitale vaardigheden lijkt dus het devies. Die insteek
klopt niet, betoogt Victor Zuydweg,
adviseur bij ICTU en mede-initiatiefnemer van Gebruiker Centraal. Een pleidooi voor mensvaardige systemen.
“Hoe digivaardig mensen zijn wordt
mede bepaald door hoe we onze diensten
aanbieden. We moeten mensen niet leren
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om met onze systemen om te gaan, maar
onze systemen en processen mensvaardiger maken”, stelt Zuydweg. De nood-

zaak is klip-en-klaar. “Overheidsdienstverlening is essentieel in het leven van
mensen. Daarom moeten we er niet alleen
functioneel naar kijken, maar een stap
verder gaan: mensen moeten zich echt
geholpen voelen. De relatie tussen overheid en burger staat op het spel!“
Sessie die relevant is voor iedereen
die werkt aan overheidsdienstverlening.
Ervaar in een interactieve presentatie dat
ook u niet rationeel bent. Discussieer mee
over twee stellingen die u de ogen openen: digibeten bestaan niet. En: mensen
zijn niet rationeel.
Gebruiker Centraal is de community
voor professionals die werken aan betere
overheidsdienstverlening.

Registratie Personen. Via verschillende kleurrijke types laten ze op
komische wijze hun eigen worsteling
en aanpak zien. ‘Blij aan de balie’ zet
je aan het denken en laat op grappige
wijze zien en invoelen hoe belangrijk
de rol van burgerzaken is.
De voorstelling is gemaakt in
opdracht van het ministerie van
BZK in samenwerking met de Nationale Ombudsman en een aantal
gemeenten.

Principes voor behoorlijke overheids-ICT
Arjan Widlak, directeur
Stichting Kafka Brigade
De Raad van State bracht onlangs
ongevraagd advies uit omdat burgers
vaak klem komen te zitten bij digitale
overheidsdienstverlening.
De overheid moet haar geautomatiseerd besluiten goed kunnen
motiveren en fouten moeten hersteld
kunnen worden. Wekelijks beschrijft
Widlak in zijn columns voorbeelden
van waar dat niet lukt. Het bekendste
voorbeeld is waarschijnlijk Esther, die
door haar gemeente uitgeschreven
werd uit de Basisregistratie Personen
(‘Vertrokken Onbekend Waarheen’),
omdat ze veel in het buitenland verblijft. Ze paste niet in het systeem.
De gevolgen van zo’n uitschrijving
zijn enorm, zegt Widlak. “Dat haalt
iemands hele leven onderuit, dat kan
niet de bedoeling zijn.”
Widlak ziet dat de overheid wel wil
veranderen, maar nog weinig mogelijkheden ziet. Hij ziet oplossingen.
“Eén manier is door een tegenkracht
te introduceren en burgers via de
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rechter een betere positie te geven.
Net zoals we twintig jaar geleden
deden met de Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Widlak formuleerde
daarom een voorzet van tien beginselen voor behoorlijke overheids-ICT.
Zoals het recht op centrale correctie:
“Alle rechten die je verliest door een
fout in één registratie, kun je ook
weer terugkrijgen via één register.”
Afdwingbare principes werpen hun
schaduw vooruit, verwacht hij. “Dan
weegt het belang van de burger mee
op het moment dat systemen worden
gemaakt en onderhouden.” Maak
kennis met de tien principes en ga
erover in gesprek: is het een goed
plan of hebt u zelf een beter idee?

Bedrijfsleven, overheid
en wetenschap in dialoog
over ethiek en AI
Sander Klous, hoogleraar Big
Data Ecosystems | Universiteit
van Amsterdam en partner Data
& Analytics | KPMG
Bewustwording over algoritmes en
ethiek is belangrijk, vindt Sander Klous.
“Mensen realiseren zich onvoldoende hoe
groot de impact van algoritmes nu al is.”
Uniek aan deze (besloten) sessie is dat
iedere deelnemer ervaring heeft met maatregelen voor ethisch verantwoorde toepassing van algoritmes. “Ieder neemt een eigen
‘hoofdpijndossier’ mee. We blijven niet
in het conceptuele hangen, maar gaan in
gesprek over hoe maatregelen in de praktijk
uitpakken.
Het vakgebied AI is nog onvolwassen,
ziet Klous. “Er zijn nog geen criteria die
vertellen wanneer algoritmes voldoen.”
Organisaties moeten met een open vraag aan
de slag en daarover verantwoording afleggen. “Er is jurisprudentie en praktijkervaring
nodig om echt te kunnen bepalen wat wel
en niet kan.” Verwachtingsmanagement is
cruciaal in de communicatie over algoritmes.
“Algoritmes maken fouten en bevatten vooroordelen. Het doel moet zijn dat het beter is
dan het was zonder algoritmes.”
De hoofdpijndossiers van overheid en
bedrijfsleven komen in de kern overeen, verwacht Klous. “Maar ze kiezen waarschijnlijk
andere oplossingen en kunnen veel leren van
elkaars aanpak. De wetenschappers brengen
de nieuwste cutting edge kennis en fundamentele inzichten in. Voor hen is de confrontatie met de praktijk belangrijk; een soort
realiteitstoets.” Deze sessie is onderdeel van
de Maatschappelijke Dialoog over Publieke
Waarden en Nieuwe Technologie van het
ministerie van BZK.
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Rijkswaterstaat
walhalla voor datanerds
In twee jaar tijd is
er in Den Haag
een walhalla voor
nerds ontstaan: het
Datalab, onderdeel
van een van de
oudste onderdelen
van de Rijksoverheid.
Directeur Stijn van
Balen: “Het Datalab
profiteert van de lange
technologische traditie
van Rijkswaterstaat,
de uitgebreide
infrastructuur en de
grote rekenkracht.”

Door Cyriel van Rossum
Beeld Rijkswaterstaat
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E

r zijn weinig onderdelen van de Rijksoverheid waar dagelijks zoveel
data binnenkomen als Rijkswaterstaat. Het gaat om data die worden
verzameld via het hoofdvaarwegennet, het hoofdwegennet en de hoofdwaterwerken. “Het internet of things was al veertig jaar geleden werkelijkheid voor
Rijkswaterstaat”, vertelt Stijn van Balen. “Toen seinden duizenden inductielussen in de wegen al volcontinu gegevens over het gewicht en de snelheid
van passerende voertuigen door naar een centraal verwerkingspunt.”
Computers langs de wegen sluizen de gegevens door via een uitgebreid
glasvezelnet, dat er ook al tientallen jaren ligt. Rijkswaterstaat heeft naar
verluidt voor ongeveer een miljard euro aan glasvezelnetwerk in de grond
liggen. Van Balen: “Ik verbaas me er nog steeds over hoeveel data er worden
verzameld en hoeveel mensen bij Rijkswaterstaat zich ermee bezighouden.
“Op verjaardagen vertel ik graag dat RWS op het vlak van infrastructuurmanagement wereldwijd in de top drie staat.”
Bij Rijkswaterstaat werken in totaal zo’n 9000 ambtenaren en in het
Rijkswaterstaatonderdeel Centrale Informatievoorziening ongeveer duizend.
Rijkswaterstaat beschikt over een uitgebreide R&D-structuur en heeft van
oudsher nauwe banden met onderwijs en wetenschap. Het Datalab werd twee
jaar geleden opgericht als onderdeel dat vernieuwing van de datatechnologie
met inzichten en knowhow van buitenaf tot doel heeft.
Inspraak
De data waarmee het Datalab werkt, zijn heel veelsoortig. Het gaat niet
alleen om verkeersgegevens, maar bijvoorbeeld ook om de inspraak van burgers op projecten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangt
jaarlijks duizenden inspraakbrieven, of het nu over uitbreiding van een
vliegveld, verkeersmaatregelen te water of de aanleg van een weg gaat. “Al die
brieven worden gelezen en samengevat in een nota die aan de minister wordt
gestuurd”, aldus Van Balen. Het is niet eenvoudig om er een rode draad in te
ontdekken. Individuele indrukken kunnen best uiteenlopen, en ook tussen
teams kunnen grote verschillen bestaan. Bovendien kennen de opmerkzaamheid en het geheugen van de mens hun beperkingen. Ten slotte laten brievenstromen op verschillende projecten zich moeilijk vergelijken.”
Het Datalab laat nu machine learning-technieken los op de brieven,
omwille van statistiek, maar ook om inhoud, toon en emoties te analyseren.
Overigens neemt deze nieuwe aanpak niet weg dat elke brief door een ambtenaar wordt gelezen én beantwoord.
“Natuurlijk laten we de beslissing op inspraak niet over aan computers,
maar ze kunnen wel helpen om de dienstverleningskwaliteit te verbeteren.
We willen beslissingen kunnen uitleggen We willen niet de situatie creëren
waarin de minister moet uitleggen wat een computer heeft besloten, zonder
dat wij dat nog snappen.” Volgens Van Balen is de pers vaak niet realistisch

In totaal worden er ongeveer dertig systemen geraadpleegd voor de voorspelling van waar problemen op de weg zich kunnen gaan
voordoen.
over de rol van slimme computers in besluitvormingsprocessen:
er wordt nogal eens gesuggereerd dat de mens daarbij volledig
aan de kant wordt gezet. “Dat is onzin: overal zit een mens bij
en de menselijke factor geeft altijd de doorslag.”
Ongevallen
Een ander terrein waarop het Datalab nieuwe technieken
uitprobeert, is het voorspellen van de locaties waar problemen
op de weg of met stilstaande voertuigen kunnen optreden.
Er is een kaart ontwikkeld die realtime een groot aantal data
zichtbaar maakt: lasergemeten gegevens over de kwaliteit van
het asfalt, verkeersintensiteit, nabijheid van reclamemasten,
mobiel telefoonverkeer, weersomstandigheden, verkeerspolitiegegevens, noem maar op. Veel mensen weten overigens niet
dat Rijkswaterstaat beschikt over 330 eigen weerstations. In
totaal worden er ongeveer dertig systemen geraadpleegd om
de voorspelling van waar problemen op de weg zich kunnen
gaan voordoen, te voeden. “Er worden honderden variabelen
aan elkaar geknoopt, waaronder ook historische ongevallengegevens. Wat het moet opleveren is dat we zo kunnen zien waar
onze mensen op de weg paraat moeten staan.” Het verkeert
nog in een testfase, maar het systeem is veelbelovend. In twee
provincies draaide een pilot.
Ook op het vlak van het assetmanagement van Rijkswaterstaat is het Datalab in de weer met dataverwerking.
Assets zijn bruggen, sluizen, tunnels en dergelijke. “Rookmelders in tunnels, sensoren voor de waterhoogte in sluizen,

Nummer 31, juli 2019

camera’s, matrixborden, energieverbruiksensoren, ventilatoren: al die assets leveren 24/7 enorm veel data. Veel assets zijn
gebouwd in de jaren zestig en het moment dat ze moeten worden vervangen of onderhouden komt in zicht. “Veel mensen
weten niet dat bijvoorbeeld tunnels eigenlijk computers in een
betonnen jasje zijn. Daar hangt ontzettend veel apparatuur in.
De gegevens kunnen ons helpen bij het onderhoud en zo veel
kosten besparen.”
Delen
Rijkswaterstaat is geen gesloten technologiebolwerk en
wil dat ook uitdrukkelijk niet zijn. “We werken samen met de
Britten en de Belgen. Morgen komen er Amerikanen kijken.
We houden onze nieuwe technologieën niet voor onszelf. We
geven de gemeente Amsterdam kennis door over de anonimiseringtechniek voor gefotografeerde kentekens. Rotterdam is
geïnteresseerd in onze ongevallenvoorspellingen: de gemeente
wil een soortgelijk systeem voor fietsers. En het Hoogheemraadschap Stichtse Rijn heeft belangstelling voor het voorspellen van waterhoogten.”
Van Balen tekent daar wel bij aan dat vernieuwingen mogelijk zijn dankzij de lange technologische traditie van Rijkswaterstaat, de uitgebreide infrastructuur en de grote rekenkracht waarover de directie beschikt. “Maar ik ben evengoed
heel trots dat bij een BNR-uitzending over de big five van de
data-industrie, mijn CIO aan tafel zat. Dat had ik twee jaar
geleden niet gedacht.”
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Star t
Sprekers uit overheid,
bedrijfsleven en wetenschap

Finish

Clinics steile wandklimmen
en boogschieten onder
leiding van topsporters!
Meer dan 50
break-out sessies
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Besloten strategische
besprekingen in de Skybox
met uitzicht op de crème de
la crème van atletieksport

iBestuur Congres 2019
In the Dutch Mountains

Op naar de Nederlandse
digitale top.
Dé gelegenheid
waar bestuurders en
beslissers bij overheid
en bedrijfsleven elkaar
ontmoeten, bijpraten en
kennis op doen.
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Bang voor de cloud? Niet bij Defensie. Daar
gingen ze in anderhalf jaar tijd - van het eerste
idee tot volledige operationalisatie - over op
een cloudoplossing voor digitaal aanbesteden.
Een snel proces met veel draagvlak, dankzij
de betrokkenheid van een groot aantal
medewerkers.
Door Marieke Vos

D

at Defensie een oplossing nodig had om digitaal te
kunnen aanbesteden was evident, vertelt Gertie Arts.
Ze was tijdens het project hoofd van de Afdeling Ondersteuning
Inkoop Defensie (AOID), inmiddels is ze werkzaam als Strategic
Advisor Resilience bij het Innovatie Centrum FRONT van de
Commandant der Strijdkrachten. “Per 1 juli 2017 is het wettelijk
verplicht voor overheden om aanbestedingen digitaal te
ondersteunen. We zijn in 2016 begonnen met de selectie van
een tool die ons daarbij zou helpen. Op 1 juli 2017 gebruikten
alle inkooppunten van Defensie het.” De Aanbestedingswet
Defensie en Veiligheid werd niet ondersteund door TenderNed en
bovendien wilde het ministerie het hele inkoopproces digitaal
ondersteunen, iets dat TenderNed niet biedt, vertelt ze. “We
publiceren nu onze aanbestedingen op TenderNed, via een link
komen bedrijven uit bij het portal van onze inkooptool en vanaf
daar kunnen ze alle aanbestedingsstappen doorlopen.”
Pascal van Bentum, adviseur digitale transformatie bij
CGI en destijds werkzaam bij de AOID, ondersteunde het
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hele proces, van voorbereiding tot implementatie: “Op onze
uitvraag voor een aanbestedingstool kwamen uitsluitend
cloudoplossingen. Dat was nieuw voor Defensie en bracht heel
nieuwe vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied
van beveiliging. Bij de aanschaf en het optimaliseren van deze
cloudoplossing hebben we een grote gebruikersgemeenschap
ingezet: vooral inkopers en IT’ers. Dat heeft ertoe geleid dat we
de tool in relatief korte tijd hebben geïmplementeerd en dat het
nu breed wordt gebruikt.” Bij de start van het project was niet
de IT, maar de functionele eisen en wensen van de inkopers het
uitgangspunt, vertelt hij. De aanbestedingstool moest leiden
tot minder tijd aan administratie, snellere doorlooptijden en
meer transparantie. Van Bentum: “Dat was het belangrijkste en
dat is gelukt, gebruikers gaven het pakket al na enkele maanden
gemiddeld een acht.” Dat het een cloudoplossing is, is eigenlijk
minder relevant: het is vooral een tool waarmee je heel veel
kunt, zegt Van Bentum: “Overigens komt dat dan weer doordat
het een cloudoplossing is, want het is iets dat honderden

Beeld: Shutterstock

Dankzij de crowd
snel naar de cloud
organisaties gebruiken en wordt continu met hun ervaringen
verbeterd.”

Weerstand
Dat alle inkooppunten de aanbestedingstool zouden
gebruiken was niet vanzelfsprekend, vertelt Arts: “De AOID
ondersteunt de afdelingen, we schrijven niet voor.” Voor het
creëren van draagvlak was het zinvol om de inkopers uit de hele
organisatie bij het proces te betrekken. Binnen Defensie werken
ruim 400 mensen in het inkoopdomein en daarnaast zijn nog
ruim 400 mensen betrokken bij onder meer de beoordeling van
offertes en financiële goedkeuring. Er zijn vijf inkooppunten
met elk een eigen werkwijze, ingebed in hun eigen organisatie,
zoals de landmacht, luchtmacht en marine. Arts: “We kozen
weliswaar voor een generieke oplossing, maar er was veel
ruimte om deze aan te passen aan de specifieke wensen van de
organisatieonderdelen. Alle inkooppunten hebben het kunnen
optimaliseren voor hun eigen processen.”
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Natuurlijk was er ook weerstand, vertellen Arts en
Van Bentum. De IT-oplossing veranderde de manier van
werken en verving papieren processen. Zeker voor complexe
inkooptrajecten betekende dat een grote verandering. Van
Bentum: “We hebben alle betrokken partijen bij elkaar gebracht
en openlijk en op de inhoud besproken welke problemen men
vreesde en hoe we dat konden oplossen.” Arts: “Dat deden we in
maandelijkse bijeenkomsten, vanaf het begin van het project.
Elke maand kwamen meer dan veertig mensen bij elkaar uit de
diverse inkooppunten om de stand van zaken te bespreken en
problemen op te lossen. Zo leerden mensen zichzelf vanaf het
begin stapsgewijs anders te werken.”
De leverancier paste het pakket aan de wensen van Defensie
aan. Dat is niet vanzelfsprekend bij een cloudoplossing, zegt
Van Bentum. Arts vult aan: “We kwamen weliswaar met lastige
vragen, maar konden die goed vanuit onze bedrijfsvoering
onderbouwen. De leverancier kon daarmee het pakket
aanpassen, waardoor het relevanter en beter werd voor de hele
gebruikersgemeenschap.” Het pakket wordt veel gebruikt door
onder meer gemeenten en zorgaanbieders, maar Defensie was
de eerste grote overheidsklant, met zwaardere eisen aan onder
meer controle en toezicht, vertelt Arts.
Behalve experts uit het inkoopproces werkten ook IT’ers
aan het optimaliseren van de gekozen oplossing. Bijvoorbeeld
aan het vraagstuk van beveiliging. Van Bentum: “De IT’ers van
Defensie hebben samen met de leverancier de gaten gedicht.
Meerdere pentesten zijn uitgevoerd, ook door Defensie, en
de leverancier was bereid om de servers te verplaatsen naar
Nederland.”
iBestuur Congres
Arts en Van Bentum zijn enthousiast over het project en
willen graag hun ervaringen delen. Dat deden ze al bij de
rondetafeldiscussies die iBestuur onlangs organiseerde over
cloudoplossingen en ook op het iBestuur Congres. “Wij hebben
veel praktische ervaring opgedaan met hoe je succesvol
een cloudoplossing implementeert en denken dat anderen
binnen de overheid daar wat aan kunnen hebben. We hebben
ondervonden dat het heel krachtig is als je je organisatie
breed bij zo’n traject betrekt, de interne crowd zogezegd. Dat
cloudoplossingen daardoor beter worden, daar heeft de hele
gebruikersgemeenschap profijt van. Dat we onze ervaringen
delen, is onze bijdrage vanuit de crowd aan de cloud”,
besluit Arts.
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p a r t n e r

B l u e r i q

‘Die kaartenbak was zo gek nog niet’

Door Marlies Ruijter

B

egin jaren 80 begon Hans van Rooij - nu Senior Business
Consultant bij Blueriq - bij zijn eerste werkgever: het
GAK, voorloper van UWV. Als teamsecretaris op een districtskantoor. “Op onze bureaus stonden nog geen computers”,
schetst hij. “We hadden een vaste telefoon en een pennenbak.
We werkten met kartonnen dossiermappen en waren omringd
met kaartenbakken en archiefkasten. Mijn behandelteam
bestond uit een verzekeringsarts, twee arbeidsdeskundigen
en een wetstechnicus. Het team had als taak om de mate van
arbeidsongeschiktheid vast te stellen voor mensen die langer
dan een jaar ziek waren. We ontvingen een aanvraag en vulden
het dossier aan met informatie die we in de loop van de tijd verzamelden over beperkingen, belastbaarheid, verdiencapaciteit,
et cetera. We hadden constant zo’n 250 aanvragen in beheer.
Die moesten allemaal binnen 13 weken worden afgehandeld.”
Dat lukte meestal ook, herinnert Hans van Rooij zich. De werkwijze verliep volgens een eenvoudig, maar effectief administratiesysteem. “Iedere cliënt kreeg een stamkaart met een
persoonlijk registratienummer. Op die stamkaart stond alle
belangrijke informatie: naam, adres, verzekeringsinformatie. De
stamkaart ging in de bak met lopende aanvragen. Als er iets aan
het dossier werd toegevoegd, of er werd een afspraak ingepland,
noteerden we dat op de stamkaart. Die kaart was dus de ruggengraat van het systeem. Belde de cliënt met een vraag, dan
pakte ik die stamkaart erbij en zag in een oogopslag de actuele
situatie. Naast deze stamkaart hadden we ook planningskaarten. Daarop noteerden we wat we voor de cliënt moesten doen.
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Was de volgende actie in week 21, dan ging dat in de kaartenbak
achter het tabblad ‘week 21’.”
Het was niet alleen overzichtelijk, maar ook persoonlijk,
benadrukt Van Rooij. “Wij kenden alle dossiers; hadden er een
gezicht bij. Tijdens het teamoverleg, waarin we de vorderingen
bespraken, lag het dossier op de tafel. We kenden de feiten en
bedachten wat een logische vervolgstap zou zijn. Niks strikte
standaardprocedures. Gewoon de vraag: wat is het beste voor
meneer Jansen? Zo kwam het weleens voor dat iemand feitelijk
nog arbeidsvermogen had, maar tegelijkertijd wisten wij dat
deze persoon een terminale ziekte had. Formeel moest deze
meneer in de periode die hem restte nog aan het werk. Maar wij
konden dan bepalen dat we dat onmenselijk vonden en bedachten een passende oplossing. Wat ik maar wil zeggen: als professional had je zelf de touwtjes in handen.”
Proces leidend
We maken een sprong in de tijd: begin jaren 90. “Toen
gingen we grootschalig automatiseren… En automatiseren
betekende in die tijd vooral standaardiseren. Het proces werd
leidend, niet de cliënt. Dat kenden we immers uit de maak-

“Als professional had je zelf
de touwtjes in handen en
zelf een passende oplossing
bedenken”
industrie. Denk aan Henry Ford met zijn lopende band. Hij
knipte het hele productieproces op in stukjes en maakte medewerkers verantwoordelijk voor een mini-onderdeel. Zo ging dat
grofweg ook met automatiseren. We gieten alles in een standaardproces - ieder doet z’n eigen onderdeeltje - en vervolgens
krijgen we een standaardresultaat. Prima, in sommige gevallen,
maar de mens is niet standaard. En daar loopt het spaak. Het
gevolg van die manier van automatiseren is namelijk dat niemand meer eigenaar is van een dossier. Niemand heeft het complete plaatje, met alle menselijke aspecten die daarbij horen.
In plaats dat automatisering ons helpt, wordt het proces alleen

maar ingewikkelder en afstandelijker. En of het sneller is? Ik
weet zeker dat een beoordeling nu nog steeds 13 weken duurt.
Al is het alleen maar omdat het standaardproces 13 weken duurt
en daar niet van kan worden afgeweken.”
Beste van twee werelden
Dat organisaties in de jaren 90 zo automatiseerden, daar
kan Hans van Rooij inkomen. We wisten niet beter. Maar dat
het nog steeds vaak zo gaat, daar verbaast hij zich over. “Het
hoeft niet meer op die lopendebandmanier. We kunnen met IT
het beste van tweede werelden combineren. Die situatie in de
jaren 80 was ook niet ideaal, want tijdrovend en foutgevoelig.
Kaart verkeerd terug in een bakje, of
een dossier kwijt, dan liep alles in het
honderd. Maar die persoonlijke manier
van werken, die wil je wel behouden.
De klantvraag centraal stellen en het
proces ondergeschikt maken, dat kan
met behulp van de juiste technologie. Daarmee kun je die oude papieren
wereld omzetten naar digitaal. Het
uitgangspunt is een centraal dossier,
waarvan een persoon de eigenaar is. Je
bouwt daarom geen standaardproces, maar laat het proces ontstaan op basis van de informatie
die je hebt en die je gaandeweg
verzamelt. Eigenlijk werkt het
als een navigatiesysteem. Dat systeem
berekent een route om je zo snel mogelijk
van A naar B te brengen. Maar als je zelf de
weg kent, maak je soms andere keuzes omdat je
weet dat die ene weg toch beter te rijden is. Het navigatiesysteem herberekent de route en helpt je weer verder naar je eindbestemming. Met zo’n systeem kan een professionele dienstverlener vanuit zijn ervaring, kennis en kunde prima inschatten
hoe hij de vraag van een klant het best kan beantwoorden. Hij
kan het proces versnellen, vertragen, hij kan linksaf, of rechtsaf. Efficiënt en snel, maar ook persoonlijk en zelfsturend.”
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Er was eens… een tijd dat we nog niet met
computers werkten. En, geloof het of niet,
bedrijven en organisaties leverden toen ook
gewoon producten en diensten. “We zouden
weer eens goed naar die tijd moeten kijken
en de positieve dingen ervan in ere moeten
herstellen”, vindt Hans van Rooij van Blueriq.
Want hedendaagse automatisering brengt ons
veel, maar alleen als we ons realiseren dat de
mens geen standaardproduct is.

Wilt u weten hoe wij technologie inzetten om de burger écht
centraal te zetten? Neem contact op met Hans van Rooij via
h.van.rooij@blueriq.com
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Wie is er bang
voor de robots?

Door Roel van der Heijden
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Gered door de rode
chimpansee

I

emand die mens
en robot langzaam naar
elkaar ziet groeien is Peter Ruijten,
universitair docent mens-techniekinteractie
van de Technische Universiteit Eindhoven. De eerste generatie robots die in de vorige eeuw onhandig en
onwennig hun eerste stapjes in de wereld zetten, worden in snel
tempo vervangen door steeds slimmere en handigere exemplaren. Bovendien
wordt het eenvoudiger om met ze te communiceren.
Met al die robots wordt ons leven gemakkelijker, ons werk fysiek minder
zwaar en hoeven we straks misschien minder te werken. Althans, dat hoopt
Ruijten. Hij ziet wel de nodige uitdagingen. Bijvoorbeeld de verandering van
de aard van ons werk. “Mensen waren altijd en zijn nog steeds bang om hun
baan te verliezen door automatisering, en dat gebeurt ook regelmatig”, zegt
hij. “Maar daar moet het niet ophouden. Je moet mensen voorbereiden op het
vinden van ander soort werk. Tot nu toe zijn er altijd andere banen voor terug
gekomen.” Maar wat als dat niet meer gebeurt? Wat als straks bijna al het werk
door machines en robots wordt gedaan? “Tja, misschien hoéven we straks niet
meer veertig uur per week te werken. Ik hoop van harte dat dit zo is.”

Beeld: Carnegie Mellon University

Automatisering en
robotisering hebben
hun intrede gedaan in
vrijwel alle vlakken van
de maatschappij. Waar
robots nog niet eens zo
gek lang geleden hun
werk vooral binnen
de muren van grote
fabriekshallen deden,
vind je ze nu terug in
het klaslokaal en op de
operatietafel. Hoe ver
laten we dit komen? En
hebben wij, de mens,
daar überhaupt wel iets
over te zeggen?
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Dagenlang zit je opgesloten in het
ingestorte gebouw, hopend op hulp.
Nadat je de moed al verschillende
keren hebt opgegeven hoor je eindelijk
gerommel. Plotseling wordt het licht en
staar je recht in de acht ogen van een
grote rode chimpansee, je redding.
CHIMP is een ruim tweehonderd
kilo zware robot met een wat aapachtige verschijning. Hij werd enkele
jaren geleden door onderzoekers van
het Amerikaanse Carnegie Mellon
University ontwikkeld om reddingswerk te verrichten. Uitgerust met een
flink aantal sensoren, lange en sterke
ledematen met verwisselbare gereedschappen en rupsbanden liet CHIMP
tijdens verschillende wedstrijden zien
een parcours met obstakels te kunnen
afleggen. Daarbij brengt hij zijn omgeving gedetailleerd en in drie dimensies
in kaart.
Tijdens verschillende rampen –
zoals de aanslagen op de Twin Towers
– hadden robots al een bescheiden rol
in opsporingswerk onder het puin. Zo
effectief als mensen zijn ze nog niet.
Ook zijn robots de in 2011 beschadigde
en sterk radioactieve kernreactor van
Fukushima binnengegaan, om die in
kaart te brengen en opruimingswerk te
doen. Helaas bleek die omgeving vooralsnog zelfs dodelijk voor de meeste
robots.
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Onze levens zijn inmiddels al doordrenkt met techniek. En tóch blijven
mensen sceptisch ten opzichte van nieuwe technologieën. Hoe kan dat, en
is het terecht? Volgens Ruijten is er scepsis als we niet weten wat we kunnen
verwachten. “De mens heeft een sterke behoefte aan controle en als we die niet
hebben – of we hebben het gevoel dat we die niet hebben – dan vinden we dat
onprettig. Neem de zelfrijdende auto’s, zelfs als cijfers laten zien dat ze minder
ongelukken maken, willen mensen de besturing van de auto niet uit handen
geven.”

Dendert de robotisering gewoon maar voort? Heeft iemand de touwtjes
eigenlijk in handen? Volgens Ruijten niet. Dat is overigens niet iets dat hem
grote zorgen baart. Er zijn regels, opgelegd vanuit de politiek die daarvoor ook
met onderzoekers over de ontwikkelingen praten, hoewel hij meteen toegeeft
dat de regels meestal achter de feiten aan lopen. Ruijten heeft misschien nog
wel meer vertrouwen in de controlerende macht van de maatschappij. “Het
allerbelangrijkste hiervoor is een maatschappelijke discussie over wat we wel
en niet willen. Ik geloof erin dat als de mensen echt niet achter een nieuwe
technologie staan ze dat kenbaar maken en we dat uiteindelijk in het beleid
terugzien.”
Automatisering en robotisering hebben hun intrede in vrijwel alle vlakken
van de maatschappij gedaan. Hoe ver laten we dit komen? Zien senioren in het
toekomstige verzorgingstehuis voornamelijk nog robots en geen mensen? Dit
soort ethische vraagstukken roept deze technologie steeds vaker op. Ruijten kent de antwoorden niet, maar hij weet wel dat scheidslijnen tot waar we
technologie laten komen voortdurend verschuiven. Hij haalt ter illustratie een
video aan uit 1998 waarin voorbijgangers wordt gevraagd naar een mobiele
telefoon. Die bestaat dan al een tijdje, maar de geïnterviewden zien er simpelweg het nut niet van in. ‘Waarom zou ik altijd bereikbaar moeten zijn?’
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Knuffelbot tegen eenzaamheid
Jenny lijkt van een afstandje op een wat klein uitgevallen
golden retriever op een blauw kussentje. Kom je dichterbij dan
verraden haar houterige bewegingen en speelgoedknuffelachtige uiterlijk dat we hier met een robot te maken hebben. Het
Amerikaanse bedrijf Tombot ontwikkelde Jenny om eenzaamheid
en depressie bij dementerende ouderen tegen te gaan. De robot
beweegt, blaft en reageert op haar omgeving, maar een bal of
stok haalt ze nog niet op. Volgens de bedenker van de robot bijt
Jenny in ieder geval nooit.
Robotdieren worden al langer gebruikt in verzorgingstehuizen. Onderzoek laat zien dat de dieren een kalmerend effect
hebben op sommige mensen die lijden aan dementie en ervoor
zorgen dat zij meer sociale interacties aangaan. Wetenschappers
benadrukken dat de robots als aanvulling en nooit ter vervanging
van menselijk contact moeten dienen.
Nadat er dit jaar al ruim vijftigduizend euro werd opgehaald
met een crowdfundingcampagne moet de levering van de eerste
robothond Jenny deze zomer van start gaan. Deze viervoeter op
batterijen kost een kleine vijfhonderd euro.
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Beeld: Tombot

Maatschappelijke discussie
Dat neemt niet weg dat er risico’s zijn; technologie kan fout worden
ingezet. Ruijten las recentelijk nog een artikel waarin programmeurs worden
opgeroepen voorzichtig om te springen met algoritmes die worden gebruikt
voor kunstmatige intelligentie. “Blijkbaar vond de auteur dat het besef dat een
kwaadwillende AI kan misbruiken niet groot genoeg is in die wereld”, zegt hij.
Als voorbeeld geeft Ruijten de trollenfabrieken die met behulp van kunstmatige intelligentie gericht en efficiënt nepnieuws verspreiden op sociale media.

Langzaam schuifelt de man vooruit.
Gewapend met 72 sensoren weet robotrollator Lea precies wat zij moet doen
om de MS-patiënt weer te laten lopen.
De handvatten meten bijvoorbeeld hoeveel kracht hij zet. Leunt de man te veel
naar een kant dan corrigeert Lea dat
al rijdend. De rollator waarschuwt ook
voor obstakels in de omgeving en is met
een druk op de knop op te roepen. Voor
revalidatieprogramma’s kunnen patiënten verschillende speciale oefeningen
doorlopen. Zelfs dansen is mogelijk. De
samba en rock ‘n roll zijn naar verluidt
al voorgeprogrammeerd. De robotrollator bezorgde diens uitvinder Maja
Rudinac (oud-student van de Technische Universiteit Delft) dit jaar de titel
Ingenieur van het jaar. Lea is te koop en
er zijn er inmiddels al zo’n vijftig van
verkocht.

Beeld: Robot Care Systems

Belangrijk
is maatschappelijke
discussie
over wat we
wel en niet
willen

Daarnaast zijn de verwachtingen van technologie niet altijd reëel. Als je
de ‘robothonden’ uit het laboratorium van het bedrijf Boston Dynamics ziet
samenwerken om een deur te openen, dan roept dat algauw een wat ongemakkelijk gevoel op. Wat als we deze honden loslaten in de wereld? Kunnen ze
kwaad? Ruijten zegt dat dat soort filmpjes een vals beeld schetsten. “In zo’n
video zie je niet alle keren dat het misging, en ook niet de programmeurs die
de robots buiten beeld aansturen.” Robots zijn vaak goed in het doen van een
specifieke taak, en het feit dat ze een deur kunnen openmaken betekent nog
niet dat ze de wereld kunnen veroveren. “Het is heel makkelijk te overschatten
wat een robot daadwerkelijk kan”, weet Ruijten.

Dansen met Lea
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Navigeren door een
kloppend hart

Op en boven het slagveld

Beeld: TWikimedia

Al sinds de vorige eeuw dromen onderzoekers van
microscopisch kleine machines die zelfstandig een weg
door ons lichaam vinden en het waar nodig repareren.
Amerikaanse wetenschappers van de Harvard Medical
School testten recentelijk met succes zo’n machine. De door
hen ontwikkelde katheter bleek in staat om zelf de weg door
een levend varkenshart te vinden. Via een bloedvat kwam
het uit bij een lekkende hartklep die de chirurg vervolgens
kon dichten met een plug.
De katheter zoekt de weg via de wanden van de bloedvaten en een stukje kunstmatige intelligentie. Volgens de
onderzoekers doet hij dat bijna net zo goed als een chirurg
met een normale katheter.
Operaties worden in toenemende mate via operatierobots gedaan waarmee chirurgen preciezer werken en de
patiënt minder schade toebrengen door kleinere incisies.
Wellicht nemen deze machines in de toekomst taken van
de chirurg over.
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De robot vermomd als auto. Hij haalt je
op van je werk en brengt de hele familie naar
het strand. Eenmaal op de bestemming rijdt
hij zelfstandig weer door. Veel automerken en
techreuzen zoals Google ontwikkelen volledig
zelfrijdende voertuigen. Bekende voortrekker is de Amerikaanse autobouwer Tesla, met
auto’s die zijn uitgerust met een automatische
piloot die onder bepaalde (lees: relatief eenvoudige) omstandigheden het stuur overneemt. Op lastigere wegen, bijvoorbeeld in
een drukke stad rijdt de mens. De zelfrijdende
auto vertrouwt op kaarten van het wegennet,
en gebruikt informatie van eerdere ritten om
zich te oriënteren. Een groot aantal sensoren
scant de omgeving om obstakels en botsingen
te vermijden.
Experts lijken het erover eens te zijn dat
de zelfrijdende auto veel ongelukken kan
voorkomen. De computer is niet afgeleid door

de mobiele telefoon, vertoont geen agressief rijgedrag en drinkt geen alcohol. Daarnaast heeft de zelfrijdende auto de potentie
de manier waarop we ons vervoeren volledig
te veranderen. Waarom zou je nog een auto
bezitten, als je er op iedere straathoek een kan
oproepen?
Of het zo snel gaat is de vraag. De technologie is nog relatief duur en nog niet klaar om
de volledige controle over te nemen. Teslaoprichter Elon Musk vertelde onlangs dat hun
automatische piloot vanaf volgend jaar zó
goed is dat ingrijpen van de mens het rijden
waarschijnlijk minder veilig maakt. Maar
voorspellen blijkt lastig. In 2016 zei Musk dat
auto’s in ongeveer twee jaar volledig zelfstandig door Amerika konden rijden. Dat is nog
steeds niet gelukt.
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Beeld: TU.S. Air Force

Beeld: Ian Maddox

De rijdende robot

Hij besluipt je vanuit de lucht, en wanneer deze robot het op
je gemunt heeft, heb je niet eens door waar het vijandelijke vuur
vandaan komt. Oorlogsvoering is de laatste twintig jaar behoorlijk
veranderd. Onbemande drones worden niet alleen meer gebruikt
voor surveillance, maar ook voor het doden van tegenstanders.
Veel moderne legermachten beschikken over dergelijke drones, ook
Nederland heeft een ongewapende variant. In onder andere de oorlogen in Afghanistan en Irak zijn drones veelvuldig ingezet, vooralsnog
op afstand bestuurd door mensen die zich meestal niet eens in die
landen bevonden.
Robotica op het slagveld is verre van nieuw. Al in de Eerste en
Tweede Wereldoorlog werden er robots ingezet, vaak niet meer dan
een kist met explosieven die met behulp van rupsbanden naar de
vijand reed. Tegenwoordig zijn de robots wat eleganter en breder
inzetbaar. Zo ontwikkelde het bedrijf Boston Dynamics voor het
Amerikaanse leger onder andere een mechanische muilezel die tot
180 kilogram materiaal kan verplaatsen over ruw terrein. Toch werd
de ezel uiteindelijk te luidruchtig bevonden en ging het project de
ijskast in.
Tegen het gebruik van drones of robots die geheel zelfstandig
– zonder tussenkomt van mensen – vijanden opsporen en uitschakelen is veel weerstand. De afgelopen jaren pleitten wetenschappers,
ontwikkelaars en politici voor een wereldwijd verbod op dit soort
systemen. Dat is er vooralsnog niet.
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Uitvoer ingsorganisatie Bedr ijfsvoer ing Rijk

Global Entry:

kennisuitwisseling
door samenwerking

Beeld: Shutterstock

Het Registered Traveller Programme RTP-NL voorziet in een
koppeling met het Amerikaanse Global Entry programma.
Hierdoor wordt snelle grenspassage voor Nederlandse burgers
naar de Verenigde Staten mogelijk gemaakt. De bouw van
de applicatie voor Global Entry is in handen van een team
dat volledig uit ICT-specialisten van het Rijk bestaat. ICTprofessionals van het Rijks ICT Gilde, het Rijks I-Traineeship
en I-Interim Rijk vormen samen een multidisciplinair team en
geven zo invulling aan de nieuwe I-Ecosysteemwerkwijze van
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk.
Door Marlies Ruijter

W

ie weleens naar de Verenigde Staten reist weet het: de
grenscontrole kan uren duren. Onhandig als je, wegens
zaken of andere aangelegenheden, het land regelmatig bezoekt.
Met RTP-NL/ Global Entry, een project van het ministerie van
Justitie en Veiligheid, is die tijdrovende rompslomp aan de grens
verleden tijd.
Sinds 2009 werkt Nederland in samenwerking met de Verenigde Staten aan een programma voor frequente reizigers uit
Nederland om snel en geautomatiseerd de Amerikaanse grens te
passeren. Nederlanders kunnen straks voor vijf jaar lid worden
van het Amerikaanse Global Entry programma, op voorwaarde
dat ze van onbesproken gedrag zijn.
“Als je een Global Entry-lidmaatschap aanvraagt – en het
wordt door de Amerikaanse Customs and Border Police (CBP)
gehonoreerd - ben je voortaan sneller de grens in de Verenigde
Staten gepasseerd”, vertelt Edwin Walta, programmamanager
vanuit I-Interim Rijk en betrokken bij de inrichting van het
Global Entry ontwikkelteam. “Je paspoort en identiteit worden
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gevalideerd, waarmee je vervolgens via een fast lane voor Global
Entry leden het land binnengaat. Om te controleren of je in
aanmerking komt voor een Global Entry lidmaatschap, wordt er
door de Marechaussee in opdracht van de CBP een check op jouw
persoon gedaan in verschillende systemen in Nederland. Dit
achtergrondonderzoek gebeurt straks bijna volledig geautomatiseerd. De digitale techniek hierachter wordt, in opdracht van
het ministerie van Justitie en Veiligheid, ontwikkeld door het
Rijks ICT Gilde.”
“Een uitdagende opdracht”, vult Leif de Kloet aan, manager
Rijks ICT Gilde en vanuit die functie betrokken bij Global Entry.
“Niet alleen technisch is het complex, ook organisatorisch. Wij
bouwen een applicatie die digitaal de databases van onder meer
de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee en de Basisregistratie Personen bevraagt. Al die organisaties werken op
hun eigen manier en hebben eigen beveiligingsniveaus. Aan ons
de taak om dat allemaal op elkaar te laten aansluiten.”

De ontwikkeling van de RTP-NL/Global Entry voorziening is
een rijksbreed project voor de Nederlandse burger. Het ontwikkelteam is geheel samengesteld met rijksprofessionals van
het Rijks ICT Gilde, het Rijks I-Traineeship, en I-Interim Rijk.
Het projectteam werkt bovendien samen met de rijkspartners

“Niet alleen technisch
is het complex, ook
organisatorisch”
in de Global Entry keten. Vanuit het Rijks ICT Gilde zitten een
ervaren IT-architect en een aantal ontwikkelaars fulltime op dit
project, maar ook Rijks I-Trainees uit verschillende disciplines.
Walta: “Het is echt een dedicated team. Dat heb je ook nodig in

Nummer 31, juli 2019

zo’n project. Het team is op een natuurlijke manier ontstaan.
Ik merkte al snel wie er enthousiast waren om in een start-upachtige omgeving te werken. Het team is een goede mix van
ervaring en jong talent. De I-Trainees brengen nieuwe ideeën en
een frisse spirit in het team. We werken binnen het Global Entry
project volgens de agile-principes. Vooral de I-Trainees zijn
gewend om zo te werken. Tegelijkertijd heb je ervaring nodig,
zowel op IT-gebied, maar zeker ook op organisatorisch vlak. Je
hebt mensen nodig die weten hoe je met zoveel verschillende
instanties goed samenwerkt; die weten hoe de hazen lopen.”
De Kloet: “Een prettige bijkomstigheid is dat dit voor de
I-Trainees een zeer leerzaam project is om aan te werken. Ze zijn
vanaf het begin betrokken en krijgen de kans en de vrijheid om
hun rol hierin te pakken. Hiermee laten we dus ook zien dat het
Rijk een interessante ICT-werkgever is.”
Bij de ontwikkeling van de Global Entry voorziening zijn vier
ministeries betrokken: het ministerie van Justitie en Veiligheid,
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Uitvoer ingsorganisatie Bedr ijfsvoer ing Rijk

‘Ervaren krachten en jonge
talenten leren van elkaar’
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en
Waterstaat en Defensie. Een mooi voorbeeld van interdepartementale samenwerking, vindt De Kloet: “De applicatie die wij
aan het bouwen zijn draait straks op het Standaard Platform
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We moeten
aansluiten op databases en registers waarvan verschillende
ministeries eigenaar zijn; dit vraagt goede samenwerking tussen alle betrokken partijen want zonder toegang tot deze systemen gaat de Global Entry applicatie niet werken.”
I-Ecosysteem
Het ontwikkelen van de Global Entry applicatie is een mooie
start in het werken vanuit het I-Ecosysteem. Het I-Ecosysteem
is een samenwerkingsvorm die is gekozen binnen UBR om de
onderdelen die zich bezighouden met het leveren van I-kennis
en I-capaciteit verder te versterken. Het doel: voortdurende
kennisuitwisseling tussen klanten en partners.
De Kloet: “Dat is precies wat hier gebeurt. We zitten met het
I-Ecosysteem in de kwartiermakersfase. De ervaringen die we
opdoen tijdens dit project zullen zeker gaan bijdragen aan een
methode die dient als houvast bij volgende projecten.”
Walta: “Als er zoveel organisaties bij betrokken zijn, loop je
ook tegen praktische problemen aan. Letterlijk: waar gaan we
zitten, in welke ruimte gaan we werken? Hoe zorgen we ervoor
dat we elkaar zo vaak mogelijk zien? Uiteindelijk vonden we een
mooie plek in het Rijksgebouw Beatrixpark van UBR. Ook blijkt
bijvoorbeeld dat de agile-aanpak goed werkt als het gaat om het
daadwerkelijk bouwen van de applicatie, maar uitdagender als
het gaat om de organisatie eromheen. Daarom is het van belang
dat de gebruikers in dit project goed bij de ontwikkeling van het
systeem betrokken worden. Zij geven aan welke functionaliteiten ze precies nodig hebben en bepalen samen met het ontwikkelteam in welke volgorde de applicatie wordt opgebouwd. Dit
doen we op een iteratieve manier. De belangrijkste functionaliteit wordt eerst gebouwd en op basis van voortschrijdend
inzicht wordt de applicatie daarna verder uitgebouwd.” Het
Global Entry team is inmiddels een paar weken fulltime aan de
slag. “We zijn allemaal tot op het bot gemotiveerd om er een
succes van te maken”, aldus Leif de Kloet.
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‘Alle bloedgroepen
komen bij elkaar’
Araaf Razab-Sekh, algemeen directeur
I-Interim Rijk en kwartiermaker I-Ecosysteem vindt
het Global Entry project een mooi voorbeeld van
wat er rijksbreed mogelijk is met behulp van het
I-Ecosysteem. “Onze corebusiness is het leveren
van hoogwaardige I-capaciteit voor tijdelijke en
cruciale I-trajecten. Cruciaal wil zeggen: het dient
een breed maatschappelijk belang, het ondersteunt
belangrijke beleidsambities, het heeft grote impact
op ketens of er spelen veiligheids- of privacy issues.
Global Entry is zo’n project. We leveren een turnkeyteam om een applicatie te bouwen, waarmee we op
een veilige manier koppelingen maken met de systemen van verschillende partijen. Juist zo’n project
wil je binnen het Rijk oplossen. Tijdens langlopende
of minder cruciale trajecten werken we graag samen
met de markt. Die interactie moet er natuurlijk ook
blijven. Ik ben er trots op dat in het Global Entry
project alle innovatiebloedgroepen samenkomen.
We trekken samen op en versterken elkaar. Global
Entry is een mooi voorbeeld, maar we hebben nu
bijvoorbeeld ook een soortgelijk traject in samenwerking met DUO lopen op het gebied van uitwisseling van diplomagegevens. Met het I-Ecosysteem
werken we zo iedere dag met project- en programmamanagers, architecten, ontwikkelaars en onze
I-Trainees aan uitdagende projecten bij de klant,
waardoor het I-Ecosysteem ook steeds meer vorm
krijgt.”

“We zitten met
het I-Ecosysteem
in de kwartiermakersfase”

René van Delft is manager Rijks I-Traineeship: “In
het Global Entry project zitten twee I-Trainees van het
Rijks I-Traineeship. Enthousiaste jongens die daadwerkelijk meebouwen aan het nieuwe systeem. Zij doen ervaring
op en brengen tegelijkertijd nieuwe kennis en inzichten
mee. Ervaren krachten en jonge talenten leren zo van elkaar.
Trainees zijn géén stagiaires, het zijn young professionals
die een hbo- of wo-opleiding hebben afgerond en zich verder
willen ontwikkelen in IT. Ze worden als volwaardige teamleden ingezet. Natuurlijk is het wel belangrijk dat ze goed
worden begeleid en dat ze alle vrijheid voelen om vragen te
stellen. Een I-Traineeship binnen het Rijk biedt jong I-talent
de kans om twee jaar lang, drie projecten van acht maanden te doen, in verschillende domeinen. Zo ontdekken ze
niet alleen wat de mogelijkheden zijn binnen de Rijksoverheid – werken aan grote, complexe IT-projecten met een
maatschappelijke impact – maar bouwen ze ook al aan een
netwerk binnen het Rijk. We hopen natuurlijk dat we de
I-Trainees na twee jaar aan het Rijk weten te binden, zodat
we deze breed opgeleide medewerkers kunnen inzetten op
IT-projecten. Het doel van Rijks I-Traineeship is overigens
niet alleen genoeg ‘handen aan de knoppen’, maar vooral:
kennisoverdracht. Door de vergrijzing stromen de komende
jaren veel IT-medewerkers uit. Zij nemen een schat aan kennis en ervaring met zich mee. Het zou zonde zijn als we dat
niet slim koppelen aan het enthousiasme en de kennis van
deze nieuwe generatie.”

‘Er is een gezonde spanning’
Lisette Looren de Jong, innovatiemanager en internationaal projectleider bij het ministerie van Justitie en Veiligheid,
gaf opdracht voor de bouw van de Global Entry voorziening. “Deze manier van samenwerken is voor iedereen nieuw, ook voor
ons. Toch heb ik veel vertrouwen in dit team. De medewerkers zijn ervaren en deskundig en hebben hun sporen bij het Rijk
ruimschoots verdiend. Wij zien zo’n nieuwe samenwerkingsvorm ook als een kans. Het geeft ruimte om nieuwe manieren van
werken te ontwikkelen. Die flexibiliteit hebben we ook nodig, zeker omdat we vanuit de Verenigde Staten aan allerlei strenge
eisen moeten voldoen. Dat vraagt aanpassingsvermogen. Wat ik ook bijzonder vind is dat we de agile-werkwijze nu echt in
praktijk brengen. Als opdrachtgever is dat wel even wennen. Ik krijg vaak de vraag van betrokkenen: wanneer is het systeem
klaar? Daar kan ik uiteraard geen antwoord op geven. Dat geeft spanning, maar wel een gezonde spanning. We worden door
het team wel betrokken bij het proces. Aan de hand van design sprints, blijven we op de hoogte van de vorderingen. Zo zien
we het systeem stukje bij beetje ontstaan. Ik ben er trots op dat we dit met z’n allen hebben aangedurfd. Het is een project
waarmee we mooi kunnen laten zien waar we binnen het Rijk – met al die verschillende organisaties – toe in staat zijn.”
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Rondetafeldiscussie Cloud First

Wat is de beste weg naar
In 2011 mochten
publieke organisaties
nog niet naar de
cloud, aldus de
brief van toenmalig
minister Donner. Dit
‘nee’ verschoof naar
‘nee, tenzij’ en lijkt
nu te evolueren naar
‘ja, mits’. Tijdens
iBestuur’s Ronde
Tafel - afgelopen 3
juni - deelden sprekers
van de Londense
deelgemeente Lambeth
en de TU Delft hun
cloudstrategie.

Door Karina Meerman
Beeld iStock
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de cloud?

D

e provincie Noord-Brabant heeft een cloudfirst-strategie, opent
gespreksleider Marcel Thaens, CIO van die provincie de discussie.
Dit houdt in dat nieuwe toepassingen worden gebouwd voor de cloud en dat
bestaande toepassingen blijven zoals zij zijn tot een update of upgrade nodig
is. “Mijn ogen gingen open na een gesprek met de CIO van de Rabobank. Als
zij met hun hoge veiligheidseisen in de cloud kunnen werken, waarom wij dan
niet?”
Hamant Bharadia is directeur financiën en vastgoed van Lambeth, een
deelgemeente van Londen die volledig in de cloud werkt. Het langgerekte
gebied strekt zich uit ten zuiden van de Theems en beslaat zowel het peperdure
Waterloo als het multiculturele Brixton. De organisatie levert achthonderd
verschillende diensten aan de 300.000 bewoners van Lambeth rondom werken,
wonen, scholing en sociale voorzieningen. In de laatste tien jaar is het budget
om dat werk te doen gehalveerd. Reden om in 2016 knopen door te hakken
over het type organisatie dat de deelgemeente wilde zijn in de toekomst. Een
plan werd gemaakt voor personeel, bewoners en bedrijven. Bharadia: “Een van
de uitdagingen was het versnellen van de interactie met de klant, zodat deze
ons niet hoeft te bellen, schrijven of aan de balie te bezoeken. Dat konden wij
bereiken door de klant te geven wat hij nodig heeft, voordat hij erom vraagt. En
dus moesten zoveel mogelijk diensten online beschikbaar zijn voor bewoners
en bedrijven.”
In diezelfde periode werd het gemeentehuis uit 1908 gerenoveerd voor het
nieuwe werken. De overstap naar de cloud viel samen met het betrekken van
de nieuwe werkomgeving. Geen kantoortjes meer, geen desktops, geen vaste
telefoons, geen vaste werkplekken. In plaats daarvan laptops, mobieltjes,
Skype en Office 365. Alle data staan op One Drive en iedereen kan op afstand
bij zijn werkomgeving. Bharadia: “Maar wat moesten we met onze datacenters
en maatwerktoepassingen? In het verleden kochten we software van Oracle
en huurden we programmeurs in die er maatwerk van maakten. Wij hadden
een IT-afdeling van dertig man, maar wij zijn geen IT-bedrijf; wij zouden onze
systemen niet zelf moeten beheren.” Bharadia nam een besluit. “Ik wil mijn
leveranciers en mijn mensen kunnen betalen en ik wil kunnen factureren en
betalingen ontvangen. Als een cloudoplossing die drie dingen redelijk kan, dan
vind ik het prima. We zijn niet zo uniek dat we hier maatwerkoplossingen voor
nodig hebben.” Lambeth gebruikt standaardsoftware en is helemaal over naar
de cloud. Alleen gegevens rondom personen staan lokaal opgeslagen.
Hoe de ambtenaren het vonden om zo te moeten werken? Weerstand kwam
vooral van managers die hun HR-teams misten. Bharadia vertelde hun: “Zorg
gewoon dat jouw mensen alle correcte en relevantie informatie hebben om hun
werk goed te kunnen doen. Amazon geeft ons ook geen keus in hoe wij de din-

gen bij hen bestellen, maar ze worden wel geleverd. Wat houdt
jouw werk precies in? Lukt dat in de nieuwe omgeving? Prima
dan.”
Rijksvisie
Marc van Hilvoorde is plaatsvervangend CIO van het Rijk,
dat nog middenin het denkproces zit rondom de cloud: “Niets is
definitief.” Van Hilvoorde schetst een situatie waarin veranderingen wel gebeuren, maar langzaam. “Wij houden nu eenmaal
van de decentrale democratie. Willen we centraliseren dan
moeten we over ‘de hobbel van Thorbecke’ heen.” Hij benadrukt
de noodzaak van scherpe definities. “Men praat nog steeds niet
over hetzelfde wanneer twee ambtenaren over de cloud praten.
Gaat het over publiek? Privaat? Eenduidig jargon is belangrijk.”
Het Rijk heeft de intentie om “ergens na de zomer een stuk
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neer te leggen waarin samenkomt hoe wij de komende jaren met
de cloud willen omgaan.” Dat privacy en security belangrijke
onderwerpen zijn, zal niemand verbazen. Van Hilvoorde:
“Security is goed geregeld bij commerciële cloudleveranciers,
maar hoe zit het met privacy? Als wij als Rijk de deur openzetten, dan doen wij dat gecontroleerd. Denk ook aan de Amerikaanse Cloud Act en de impact van die wetgeving. Niet één
leverancier geeft mij bij doorvragen het warme gevoel dat wij de
volledige controle behouden.”
Omringd door academici
Paul Hillman is CIO van de TU Delft. De IT-afdeling ondersteunt ruim 25.000 studenten, 4.800 onderzoekers en 1.500
medewerkers. Eigen aan de universiteit is dat er academici
werken die meer verstand hebben van ICT dan wie dan ook. Als
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Security
is goed
geregeld bij
commerciële
cloudleveranciers,
maar hoe
zit het met
privacy?

Viva

de IT’ers hadden mogen kiezen, was de strategie cloud first geworden, vertelt
Hillman. “Maar omdat verschillende onderzoeksgebieden verschillende eisen
hebben, kozen we voor ‘right source’. Wat een ander goedkoper en/of beter kan
en waar we de regie goed kunnen voeren, besteden we op een passende manier
uit. Soms willen we een prijsvechter, soms iets dat beter is. Beide moet kunnen. Mijn onderzoekers hebben bijvoorbeeld ontdekt dat legacy een probleem
is voor high computing: apparatuur een kilometer verderop heeft een te hoge
latency.” Ga er maar aan staan. Om te kunnen beslissen of iets mag worden
geoutsourced en wat dan die ‘right source’ is, ontwikkelde TU Delft een beslisboom, waarlangs iedereen naar een passende oplossing kan navigeren.
Hillman voegt nog toe dat de TU Delft alleen Europese aanbestedingen doet
voor commodities als chips, mobieltjes en afvalverwerking. Niet voor diensten.
“Als ik een 15.000 core high performance datacentre moet bouwen, dan ga ik
niet uitbesteden, dan zoek ik een partner.”

L

ang leve de technologie. Onder dat mom wordt in Parijs jaarlijks een groot
innovatie-event georganiseerd: Viva Technology. Macron opent het event en
toont het commitment van de overheid, Usain Bolt lanceert een snelle elektrische
step (waar overigens heel Parijs al van vergeven is) en Kasparov speelt simultaanschaak tegen het publiek, omdat winnen van een computer allang tot het verleden
behoort.
Los van deze publiekstrekkers en het altijd hoge gadgetgehalte van een dergelijke beurs was er voldoende inspiratie op te doen. Met meer dan 9.000 start-ups,
450 internationale sprekers en 180 sessies biedt dit event een mooie gelegenheid
om dicht bij huis ‘the latest innovation’ op te halen. Wat me bij mijn bezoek opviel is
dat het niet de technologische vernieuwingen waren die eruit sprongen, maar meer
de wijze waarop deze door bedrijven opgepakt en gepresenteerd worden. Start-ups
worden uitgedaagd om bij grote merken hun innovatie in te brengen. Op de stands
van L’Oréal en Louis Vuitton geen make-up of modeaccessoires. Nee: virtuele adviseurs die jou op maat bedienen met de juiste kleur make-up passend bij jouw lifestyle,
huidskleur en leeftijd. Je eigen voorkeur of smaak doet er niet meer toe: zij weten wat
je moet aanschaffen. Trends worden geanalyseerd op basis van miljoenen posts, blogs
en foto’s online. Het traditionele marktonderzoek heeft hier plaatsgemaakt voor toegepaste data science.

Exit
Wat de gemoederen vooral bezig blijkt te houden is een exitstrategie. Wat
als een cloudprovider dreigt om te vallen? Refererend aan de bankencrisis van
2008: banken leken immers ook too big too fail. In Lambeth werkt men niet
met maatwerk, vertelt Bharandia. “Zo lang mijn data standaard zijn kan ik
overal makkelijk weg en is migratie naar een nieuwe leverancier relatief eenvoudig.” Hillman: “Zet het in het contract. Je gaat immers weg bij je leverancier
en dan is niet iedereen heel behulpzaam.” En: “de public cloud is een commodity. Als je niet kunt overstappen heb je geen commodity gekocht.” Defensie
heeft het zo geregeld dat data een beperkte duur beschikbaar zijn in de cloud
voor ze worden gearchiveerd. “Als onze providers omvallen, then we’re good to
go. Wij kunnen altijd bij onze data, dat is ons beloofd.”

Zouden we het ooit bij de overheid aandurven beleid te maken op deze wijze? En
wat te denken van de inzet van geavanceerde gezichtsherkenning en AI-applicaties
die feilloos fake news en leugens duiden? Zouden we dat in een live verkiezingsdebat
inzetten dan zit iedereen op het puntje van z’n stoel voor de buis.

Een ander vraagstuk is of de beweging naar de cloud niet te veel vanuit IT
wordt gedreven en te weinig vanuit de business. Hillman ziet dat anders: “Mijn
IT-team wil het liefst maatwerk en ze doen het graag zelf. De cloudvraag komt
juist uit de business.” Diezelfde ervaring heeft ook Bharadia: “Hoe leveren wij
de best mogelijke diensten aan onze inwoners en besparen wij op niet-kernactiviteiten? Met die vraag hebben wij Oracle benaderd in 2016, niet andersom.” Een medewerker van Defensie beaamde dat ook zij vanuit een businessbehoefte op zoek zijn gegaan. “Wij wilden betere ondersteuning voor onze
inkopers en alle oplossingen die we aangeboden kregen, waren in de cloud.”
Moeten ministeries dan wachten op het Rijk? Zij horen immers liever een
‘ja mits’ dan een ‘nee tenzij’. Hilvoorde: “Ja en nee. Een Noord-Koreaans kader
is niet de bedoeling, maar een ministerie van ICT is ook onzin. ICT is gewoon
nodig om het werk te doen, we hebben toch ook geen ministerie van taal?
Belangrijk is dat wij voldoen aan de wet. We sturen aan op ‘ja mits’ en die mits
moet vrij logisch lezen: namelijk wetgeving en informatiebeveiliging.”
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Voorlopig maar beginnen met deze technologie in te zetten voor eenvoudige
toegang tot kantoren en events. Dat is al uitdaging genoeg. In een pilot waar ik van
hoorde kreeg een selecte groep medewerkers via gezichtsherkenning toegang tot
een rijksgebouw. De dienstdoende portiers die een oogje in het zeil moesten houden
wisten na enige tijd precies welke deelnemers dat waren. Als een deelnemer aan kwam
lopen deden ze de deur alvast met een druk op de knop open. Pilot geslaagd!? Voorlopig laten we ons als man against machine op dit gebied blijkbaar nog niet verslaan.
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AI, blockchain, internet of things, automation,
5G ... Technologie gaat met sprongen vooruit,
en creëert meer dan ooit nieuwe uitdagingen en
kansen. Door die nieuwe technologieën naadloos
in je organisatie te integreren en data uit
verschillende bronnen toegankelijk te maken,
kun je inzicht verwerven en je organisatie
naar een hoger niveau brengen. Want je bouwt
aan een organisatie die veel sneller leert: een
cognitive enterprise. Maar is dat denken ook
toepasbaar op de overheid?

Kenmerken van een
cognitive enterprise

H

Beeld: iStock

ans Deijkers, Managing Partner Overheid Dienstverlening Nederland bij IBM, legt uit: “Wist je dat maar 20
procent van alle data vindbaar is via het internet? De overige 80
procent is in handen van bedrijven en overheid. Combineer deze
data met AI en dan neemt het leervermogen van je organisatie
exponentieel toe. AI ondersteunt en adviseert medewerker en
burger op basis van grote hoeveelheden geanalyseerde gegevens. Hoe je daarop inspeelt als overheidsinstantie? Door te
transformeren naar een cognitive enterprise.”
Cognitive enterprises passen nieuwe technologieën toe

Overheid moet cognitive
en integreren die volledig in hun bedrijfsvoering. Maar het is
breder dan dat. Deijkers: “Cognitive enterprises kennen zeven
onderscheidende factoren (zie kader). Ze bouwen bijvoorbeeld
businessplatformen, waarmee je data van verschillende organisaties combineert om een (persoonlijke) dienst te leveren.” Nog
een typerende factor van cognitive enterprises? “Inzetten op
leren. Niet alleen met zelflerende toepassingen, maar ook met
opleidingen voor medewerkers. Het is meer dan ooit van belang
dat zij mee kunnen met alle innovaties. AI gaat niet al onze
banen vervangen, maar onze jobs gaan wel veranderen. Het
gaat de volgende 25 jaar om mens én machine, niet mens versus
machine. Hoe beter je je personeel opleidt, des te meer voordeel
je haalt uit de evolutie van AI. Het volgende kenmerk van een
cognitive enterprise is een inkopper: zet in op vertrouwen en
veiligheid. Het is meer dan ooit van belang om de privacy van
klanten en burgers te garanderen en hun gegevens te beschermen. Dat is een van dé manieren om vertrouwen tussen overheid
en burgers te creëren.”
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Volgens Deijkers is de toekomst van overheidsorganisaties
datagedreven. “De burger staat centraal. Hij rekent op een
hoogwaardige, persoonlijke dienstverlening. Daarvoor zijn veel
data nodig uit de haarvaten van de overheid en haar partners.
Die hoeveelheid is zo enorm dat we niet meer in staat zijn om
die zelf te verwerken. Daarom is AI een essentieel hulpmiddel
om nieuwe inzichten uit die gegevens te halen. Zeker omdat het
ook menselijke eigenschappen zoals waarnemen en beredeneren
ondersteunt.”
Begrijpen en redeneren
Een voorbeeld: AI kan de gebruiker helpen om complexe
dossiers te beoordelen, bijvoorbeeld in de juridische wereld,
door dossiers te lezen en te interpreteren. De toepassing stelt
op basis hiervan een eerste oordeel op over de relevante kenmerken van (bijvoorbeeld) een bepaald strafdossier, en een
mogelijk oordeel, waarbij de mens de definitieve beslissing moet
nemen. Het systeem geeft immers ook aan hoe het advies tot

1. Bouw businessplatformen uit en gebruik
ze als hefboom om je dienstverlening aan
burgers te verbeteren en uit te breiden.
2. Haal het maximum uit je data, en ga
veilig en onbevooroordeeld te werk.
3. Pas nieuwe manieren van werken toe en
veranker AI stevig in je bedrijfsvoering.
4. Zet in op flexibel, snel en wendbaar
werken. Bijvoorbeeld met de
garagebenadering.
5. Investeer in de opleiding van je
personeel: leer ze omgaan met AI en
versterk hun digitale vaardigheden
6. Zet de klant of burger centraal en maak je
service zo persoonlijk mogelijk.
7. Garandeer de veiligheid van klantdata en
bouw hiermee aan vertrouwen.

enterprise worden
stand is gekomen. Dat geeft de professional belangrijke inzichten, in veel minder tijd dan het de griffier of rechter zou kosten
om het dossier door te nemen. Dat is een van de voordelen van
AI: grote hoeveelheden data analyseren – gecombineerd met de
kracht van de mens: begrijpen en redeneren.
Garagebenadering
Cognitive enterprises zetten ook in op flexibeler, sneller
en wendbaarder werken. De ‘garagebenadering’ werpt dan zijn
vruchten af: een crossfunctioneel team zondert zich af en denkt
na over innovatie en vernieuwing binnen de overheid. Die teams
zijn divers: ook strategische partners en andere spelers uit het
ecosysteem van de overheid doen mee. Binnen 6 tot 8 weken
werken ze een nieuw idee uit dat daarna wordt uitgerold. Zo
kun je snel schakelen en bijvoorbeeld de dienstverlening aan
burgers aanzienlijk verbeteren, stap voor stap. Op zo’n manier
werken is niet voorbehouden aan kleine start-ups. Ook de overheid kan ermee aan de slag.
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Deijkers: “Te werk gaan als een cognitive enterprise werpt
zijn vruchten af, zeker voor overheidsinstanties. Er zijn talloze
voorbeelden van buitenlandse overheden die dankzij die digitale
integratie hun dienstverlening aanzienlijk menselijker en slimmer maakten. Het Serious Fraud Office in Engeland past bijvoorbeeld AI toe op hun documenten. Het systeem analyseert 100
miljoen documenten per jaar, vat ze samen en maakt zo sneller
detectie van fraude mogelijk. Het SFO besteedt nu 80 procent
minder aan het opsporen van relevante informatie. Een ander
indrukwekkend voorbeeld is dat AI de Amerikaanse belastingdienst 9000 uur per dag bespaart. Die tijd kan ingezet worden
om medewerkers hun expertise op andere terreinen in te laten
zetten. Je ziet hier dat AI alle aspecten van je organisatie raakt.
Het maakt je dienstverlening aan burgers persoonlijker, evenals
de ondersteuning van je medewerkers. AI is de bouwsteen die
onze menselijke, cognitieve vaardigheden ondersteunt. Dat
maakt van de cognitive enterprise de veelbelovende volgende
generatie van onze organisaties.”
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Veiligheidsdomein
heeft baat bij
weloverwogen innovatie

D

e aanslag heeft ons ook laten zien dat veiligheidsorganisaties bezig zijn met het vinden van innovatieve antwoorden op nieuwe vraagstukken en uitdagingen. De snelheid
van de opschaling, drones die beelden maakten, gezichtsherkenning van de dader in de tram, innovatieve big data-analyse,
real-time analyse op gebruik van internetbankieren… Het
potentieel van nieuwe technologieën en resulterende innovaties
blijkt enorm. Het is nu zaak dat potentieel optimaal en met de
grootste zorgvuldigheid te benutten. Dat is ook hard nodig. Uit
onderzoek dat Capgemini door Ipsos liet uitvoeren voor het rapport ‘Trends in Veiligheid’, blijkt dat 73 procent van de Nederlanders vindt dat criminelen innovatiever zijn dan de overheid. Het
is duidelijk dat ‘koers houden’ alleen niet volstaat.
Tegelijkertijd moet het veiligheidsdomein de praktische
toepasbaarheid, ethische verantwoording en de veranderbereidheid en volwassenheid van de organisatie bij elke ontwikkeling
goed in overweging nemen. Dat roept vragen op als: waar moet
innovatie iets wezenlijks bijdragen? Hoe kunnen verschillende
activiteiten logisch worden georganiseerd, passend bij de soort
innovatie?
Bestaande technologieën worden steeds beter en er
komen nog steeds nieuwe technologieën en toepassingen bij.
Kwantumcomputing wordt in rap tempo sterker. Dit brengt veel
mogelijkheden met zich mee, maar ook uitdagingen. Hoe zorgen
we ervoor dat encrypties niet gekraakt worden en zodoende
onze veiligheid in gevaar komt? Een andere ontwikkeling is
blockchain. Blockchain kan een waardevolle rol spelen in het
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vergroten van vertrouwen en veiligheid, door de herkomst van
en acties rondom informatie te valideren.
Kritisch blijven
In het veiligheidsdomein worden in toenemende mate data
verzameld. De introductie van 5G maakt real-time communicatie tussen sensoren op een veel grotere schaal mogelijk. De
explosie van data maakt het duiden een uitdaging. Kunstmatige
intelligentie helpt de veiligheidsdiensten patronen en inzichten
uit deze grote datasets te halen. De grote hoeveelheid informatie en inzichten die zo wordt verworven kan worden ingezet om
Nederland veiliger te maken. Door het gedrag van criminelen
te kunnen voorspellen, wordt de politie-operatie proactief in
plaats van reactief.
De toepassingen van technologieën en data lijken oneindig.
Toch moeten we ervoor waken dat we niet alles wat technologisch mogelijk is, ook wenselijk vinden. We moeten kritisch
blijven op de invloed van technologie op de leefbaarheid en veiligheid van de samenleving. Dat is niet alleen een veiligheidsvraagstuk, maar ook een ethisch vraagstuk.
Bij de inzet van technologie moeten we ons ook altijd
afvragen: wat is het doel? Technologieën op zichzelf zijn al
vernieuwend, maar wat grootser is dan dat, is de technologie als
enabler voor innovatie van processen. Daar liggen de grootste
kansen. Hele businessmodellen veranderen door de mogelijkheden die nieuwe technologieën met zich meebrengen. Zo is
de invoering van een digitale ondertekening van documenten
meer dan het sneller maken van één enkele handeling: samenwerking tussen politie en het Openbaar Ministerie wordt door
de e-handtekening efficiënter. Zo helpt het technisch mogelijk
maken van digitale ondertekening de hele strafrechtketen te
transformeren.
Het gebruik van digitale kanalen kan ook de relatie tussen
organisaties in het veiligheidsdomein en burgers versterken.

Beeld: Shutterstock

De aanslag in de Utrechtse tram op 18 maart
2019 is een voorbeeld van een steeds complexer
wordende samenleving. Een samenleving
die veiligheidsorganisaties voor nieuwe
vraagstukken en uitdagingen plaatst.

Burgerparticipatie met behulp van apps biedt vele mogelijkheden, maar moet weloverwogen gebeuren. De burger zelf staat
positief tegenover het samen bestrijden van cybercrime. Uit ons
onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlanders hier zelfs
een grotere rol in wil spelen.
Vertragers
93 procent van de CEO’s ziet innovatie als de voornaamste drijvende kracht achter toekomstig succes. En toch blijken
diezelfde beslissers van organisaties het lastig te vinden om
innovatie goed in te bedden. Een veelvoorkomende keuze is
bijvoorbeeld om verbeteren en innoveren sequentieel te doen.
Eerst het huis op orde, en dan vernieuwen. Het is de vraag of we
ons dat kunnen veroorloven - concurrenten en criminelen zitten
niet stil. Daarnaast veranderen managementkeuzes in de tijd, al
dan niet door bezuinigingsmaatregelen. De ruimte voor innovatie is daardoor continu zichtbaar aan de horizon – maar niet in
het hier en nu.
Het is op dit moment niet vanzelfsprekend dat een goed
idee tot wasdom komt. Het potentieel van innovaties moet
worden herkend, erkend en benut, maar we zien nog te vaak
dat innovaties blijven hangen in experimenten. Technisch blijkt
veel mogelijk, maar organisatorische context en mensen zitten
de innovatie in de weg. Interne politiek, interne bureaucratie,
weerstand tegen verandering en discontinuïteit door afhanke-
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lijkheid van enkele welwillenden, zijn vaak gehoorde vertragers
van innovatie. Het is belangrijk ons niet te laten remmen door
deze obstakels, maar juist te (blijven) investeren in innovatie,
vindt ook 80 procent van de burgers.
Kortom, het valt niet mee om te innoveren en de juiste
vaardigheden, technologieën, mensen, processen en beslissers
samen te brengen, en dan ook nog eens te leren van het succes
en de mislukkingen. Maar er is hoop. Door de jaren heen hebben vooral de vele mislukkingen van organisaties ons geleerd
dat innovatie meer is dan enkele experimenten starten, een
innovatiehub oprichten of start-ups binnenhalen. Het hebben
van een heldere innovatiestrategie, afgeleid van de organisatiestrategie, met een heldere doelbinding helpt. Ook helpt het
formuleren van een aanpak met een heldere scope, governance,
organisatiestructuur en proces.
Innovatie heeft baat bij heldere kaders – ethisch, organisatorisch en strategisch. Als die kaders zijn ingevuld, kan het
enorme technologische potentieel pas echt worden benut.
Erik Staffeleu, Head of People & Organization bij Capgemini Invent
In Capgemini’s jaarlijkse rapport ‘Trends in Veiligheid’ leest u
alles over de laatste ontwikkelingen in het (digitale) veiligheidsdomein: www.trendsinveiligheid.nl
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Patiëntgeheim is een
Wanneer
consumenten zelf hun
medische gegevens
beheren, vallen zij
onder de reguliere
Algemene verordening
gegevensbescherming
(AVG). Meer
bescherming is nodig,
zegt bestuurskundige
en jurist Theo
Hooghiemstra.

Door Karina Meerman
Beeld Shutterstock
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ersoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zijn digitale toepassingen
waarmee mensen hun eigen gezondheidsgegevens opslaan en beheren
buiten de medische dossiers van zorgverleners. De mogelijkheden om dat te
doen groeien snel. Apps tellen stappen, smartwatches meten hartslagritme
en bloeddruk, websites van sportscholen en fysiotherapeuten houden lichamelijke prestaties bij, ziekenhuizen geven online inzicht in labuitslagen. Veel
mensen maken dus al gebruik van een of meerdere PGO’s of voorlopers daarvan.
Ondertussen werken steeds meer zorgverleners aan de digitalisering van
gegevens. Het ministerie van VWS kondigde vorig jaar aan dat ze de regie
gaat nemen in het stimuleren van de uitwisseling van digitale
gegevens tussen zorgprofessionals. Zie daarvoor het artikel op
pagina 12. Het is dus niet heel moeilijk voorstellen dat in de
toekomst burgers zelf hun medische gegevens gaan bewaren
en dan het liefst op één plek. Het is namelijk de huidige versnippering die bij consumenten de meeste frustratie oproept.
Microsoft probeerde zo’n plek te creëren met Health Vault. Dat
platform gaat eind dit jaar uit de lucht, maar Apple Health,
Google Fit en Philips Health Suit zetten onverminderd sterk in
op het creëren van persoonlijke gezondheidsomgevingen.

soort beroepsgeheim
zorg’ van 2018 pleitte hij voor het patiëntgeheim dat moet voorkomen dat mensen niet onder druk gezet kunnen worden om
hun medische gegevens af te staan aan bedrijven of overheden
wanneer zij die gegevens opslaan buiten het medisch domein.
“Als we als zorgsector hier geen regie op voeren op basis van
onze publieke waarden dan komen de PGO’s wel van techgiganten als Apple en Google die onze waarden niet zonder meer
delen.”

Wat juridisch geregeld zou moeten worden is enerzijds een
verschoningsrecht en zwijgplicht voor de beheerder van gezondheidsgegevens en anderzijds bescherming voor de patiënt zodat
hij niet onder druk kan worden gezet om zijn gegevens te delen.
Hooghiemstra: “Minister Bruins van VWS heeft dit voorjaar naar
aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer toegezegd om voor
de zomer van 2019 een juridische analyse te laten uitvoeren
naar de mogelijkheden voor een wettelijk te regelen patiëntgeheim en bijbehorende bewustzijnscampagne.”
Strenge regels
Naast de wet kan ook de technologie een vorm van bescherming bieden, bijvoorbeeld door strenge eisen te stellen aan de
software waarin de gegevens worden verzameld. Hiervoor werd
Stichting MedMij in het leven geroepen in 2016. “Software met
het MedMij-keurmerk voldoet aan een reeks voorwaarden zodat
men in ieder geval weet dat de gegevens op een vertrouwde wijze uitwisselbaar zijn met de eigen zorgverlener”, legt Hooghiemstra uit. “Ja, het zijn strenge regels waaraan men moet voldoen,
maar wetten en regels zijn een prima drijver voor innovatie. Dan
moet men gewoon wat beter zijn best doen en creatiever zijn. De
markt stapt massaal in PGO’s, dat zie je ook. Anticipeer daarop
en regel dat het vertrouwd en veilig gebeurt.”

Expliciet verbod
De Patiëntenfederatie Nederland (PN) voorspelde in 2014 de
opkomst van deze toepassingen en pleitte voor meer juridische
bescherming van de beherende burger. Gezondheidsgegevens die mensen zelf beheren vallen namelijk niet onder het
medisch beroepsgeheim. De dokter mag zonder toestemming
van de patiënt geen medische informatie delen met anderen,
maar voor burgers die zelf hun medische gegevens beheren
geldt de reguliere privacywetgeving (AVG). Maar wat als een
werkgever de gegevens wil opvragen? En wie of wat beschermt
digitaal kwetsbare personen tegen derden? Iedereen heeft
recht op dezelfde bescherming van al zijn gezondheidsgegevens als onder het beroepsgeheim, vindt de PN. In hun position
paper ‘Patiëntgeheim’ van januari 2019 schrijft PN dat zij ziet
“dat mensen toch onder druk worden gezet om hun gegevens
te delen. Dat gebeurt vooral in ongelijkwaardige relaties waarin een persoon
afhankelijk is van overheden, uitkeringsinstanties of verzekeraars. Daar zal de
druk om gezondheidsgegevens af te geven alleen maar toenemen als mensen
die zelf beheren. Daarom is er een expliciet verbod nodig om gezondheidsgegevens aan een persoon te vragen.”
Wettelijk regelen
Theo Hooghiemstra is bestuurskundige en jurist en bestuurder van de
Stichting MedMij. In zijn proefschrift ‘Informationele zelfbeschikking in de
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5G-netwerk

Maatschappelijke waarde
zit in de toepassingen

Lessen van
4G-frequentieveilingen
laten zien dat vooraf
nadenken over de
eisen, zoals dekking,
essentieel is. 5G is een
kritische infrastructuur
en gaat verder dan
4G, waardoor er ook
eisen zoals minimale
responsietijden,
redundantie en resilience
bijkomen. Deze zouden
moeten worden
meegenomen in een
veiling. Vooraf regelen
voor het versterken van
het innovatieklimaat is
beter dan achteraf lessen
trekken.

5

G is de vijfde generatie van mobiele netwerken die allerlei nieuwe toepassingen mogelijk moet gaan maken. 5G zal nog veel meer dan 4G een
kritische infrastructuur zijn. Apparaten van het internet of things (IoT) zullen
door middel van 5G met elkaar verbonden zijn in realtime, wat allerlei innovatieve toepassingen mogelijk maakt. Wat 5G precies behelst is nog niet duidelijk en ook de benodigde standaarden zijn nog in ontwikkeling. Toch is het
goed dat er diverse 5G-pilots zijn in Nederland. Zoals bij Shell Pernis, de Johan
Cruijff Arena Amsterdam en in Delft. Door deze pilots krijgen we meer zicht op
de mogelijke toepassingen via 5G en de eisen die we aan het netwerk moeten
stellen.
Aansprekende 5G-toepassingen zijn autonoom rijden of een arts die vanuit het ziekenhuis live in een ziekenwagen een operatie kan uitvoeren. Deze
toepassingen laten de eisen aan een 5G-netwerk zien. Minimale responsietijden, voldoende dekking, beveiliging, privacy, redundantie en resilience als
een netwerk uitvalt zijn cruciale eisen voor deze innovatieve applicaties. De
snelheid van autonoom rijden zal afhangen van de betrouwbaarheid en snelheid van het netwerk. Als deze betrouwbaarheid minder is, zullen voertuigen
langzamer moeten gaan rijden en meer afstand moeten houden om botsingen
te voorkomen. De digitale inrichting van 5G heeft invloed op de toepassingen
in de fysieke wereld.
Reactietijden
Bij 5G speelt het prioriteren en opdelen (‘slicing’) van het netwerk een
rol. Bandbreedte en snelheid worden toegewezen aan toepassingen. Bepaalde
toepassingen krijgen een deel van het netwerk toegewezen (hulpdiensten,
autonoom rijden, et cetera). De vraag is wie over het toewijzen van het netwerk
gaat. Het is hetzelfde als rijbanen op een snelweg. Wie gaat bepalen welke
rijbaan door wie gebruikt mag worden. Krijgen hulpdiensten voorrang en wordt
voldoende capaciteit toegewezen en reactiesnelheid gecreëerd om in een ziekenwagen een operatie uit te voeren?
Gezien de vele sensoren en de grote hoeveelheden data zal ‘edge-computing’ een rol gaan spelen om te zorgen voor de snelle reactietijden. Dit betekent
dat, naast het plaatsen van antennes, er ook lokale datacenters moeten komen
om te zorgen dat de reactietijden minimaal zijn. De snelle reactietijden zijn een
grote belofte van 5G en maken de vele nieuwe toepassingen mogelijk. Daarom
worden 5G en edge-computing steeds vaker in één adem genoemd. Maar kun-

Door Marijn Janssen, Fernando Kuipers
en Jolien Ubacht
Beeld Shutterstock

62

Nummer 31, juli 2019

63

P o d i u m
nen we verwachten dat er overal edge-computing beschikbaar is? Wie heeft
hier baat bij en wie gaat ervoor betalen?
Door deze eisen en verwachtingen zijn 5G-netwerken anders dan 4G-netwerken. Mochten delen van een 5G-netwerk niet aan de eisen voldoen, dan kan
het best eens zo zijn dat bepaalde toepassingen niet mogelijk zijn. De vraag is:
wie gaat ervoor zorgen dat de uitrol van 5G-netwerken ook voldoet aan deze
eisen voor de innovatieve applicaties? En als ze er niet aan voldoen, is het dan
wel echt 5G?
Regels
Naast deze eisen aan de uitrol van 5G is het van belang dat er ook duidelijke
regels voor gebruik zijn. Wie gaat dadelijk bepalen dat betalende kijkers van
een voetbalwedstrijd voorrang krijgen op de operatie in de ambulance (slicing)? Gaat het om wie het meeste geld op tafel legt of gaat de overheid regels
stellen? Moeten hulpdiensten dadelijk zwaar betalen? En wie zorgt ervoor dat
de dekking en snelheid van het netwerk tijdens de operatie ook verzekerd zijn?
En hoe zorgen we ervoor dat de snelheid in stand blijft, ook als een netwerk
uitvalt? We willen toch niet dat zo’n operatie fout gaat? En wie gaat ervoor
zorgen dat reactietijden overal kort zijn (‘edge-computing’), zodat voertuigen
op volle snelheid dicht naast elkaar kunnen rijden. Of willen we liever een file
omdat de inrichting van 5G niet overal voldoende is?
In Nederland zijn er vele start-ups, kleine en grote bedrijven en kennisinstellingen die op de nieuwe mogelijkheden van 5G inspelen. De essentie is dat
5G niet op zichzelf staand is, maar verbonden zal zijn met de andere infrastructuren. Het zou toch zonde zijn als we ons wegennet niet kunnen benutten
vanwege beperkingen van de 5G-uitrol? Kan het straks zijn dat mensen in de
file staan of er een extra rijbaan aangelegd moet worden met alle kosten van
dien, omdat 5G niet geschikt is voor automatisch rijden, terwijl het daarvoor
wel bedoeld is?
Licentievoorwaarden
Binnenkort vindt de eerste veiling van 5G-frequenties plaats. Zo’n veiling
wordt vaak gezien als een mogelijkheid om de schatkist te vullen. De veiling
gaat echter over meer dan de verkoop van frequenties. De innovaties die hierop
kunnen ontstaan zullen mede afhangen van de verdienmogelijkheden voor de
telecompartijen en van de voorwaarden die aan de licenties worden verbonden.
Vanuit de 4G-veiling hebben we geleerd dat het voldoen aan deze eisen wezenlijk is. Waar het bij 4G vooral om dekking gaat, spelen bij 5G andere eisen een
rol. Zoals minimale responsietijden, redundantie, resilience, dekkingsgraad en
duidelijke regels wie prioriteit krijgt. Hiernaast moeten privacy en veiligheid
van het netwerk gegarandeerd worden. 5G kan alleen voor innovatieve toepassingen gebruikt worden als aan deze eisen wordt voldaan.
De maatschappelijke waarde van het 5G-netwerk zit meer dan ooit in de
toepassingen en minder in de opbrengst van de verkoop van frequenties. Hoe
kun je hiermee rekening houden bij de veiling van de frequenties? Lessen uit
het verleden van de 4G-veiling en bij veilingen in het buitenland laten dit zien.
De licentievoorwaarden bepalen of de ene operator kan zorgen dat de kritische
infrastructuur blijft werken wanneer een andere operator uitvalt. Daarvoor
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moeten er voldoende concessies zijn en per concessie moet het duidelijk zijn
of er ook voldoende (landelijke) dekking is. Afspraken voor interoperabiliteit
en het delen van het netwerk (bijvoorbeeld antennes) tussen operators zijn
hierbij cruciaal. Ook het openen van de grond voor het aanleggen van antennes en kosten voor edge-computing kunnen door middel van samenwerking
gereduceerd worden. Maar ook eisen op het gebied van redundantie, latency en
resilience, waaraan de netwerk-operator moet voldoen, staan aan de basis voor
het realiseren van een kritische infrastructuur die de beloften kan waarmaken.
Zulke eisen meenemen in een veiling is niet verrassend of vergezocht. Als we
een nieuwe weg aanleggen zijn er toch ook eisen over de breedte van rijbanen,
doorstroom, invoegen en vluchtstroken?
Frequentieveilingen leveren geld op, maar een niet goed ingerichte veiling leidt tot kosten voor andere private- en overheidspartijen. Gemeenten die
ervoor moeten zorgen dat antennes en edge-computing geïnstalleerd kunnen
worden, hulpdiensten die de ‘hoofdprijs’ voor het gebruik van het netwerk

Wie gaat dadelijk bepalen dat
betalende kijkers van een voetbalwedstrijd voorrang krijgen op
de operatie in de ambulance
moeten betalen, Rijkswaterstaat die nieuwe rijbanen en wegen moet aanleggen, et cetera. Er zijn tal van verborgen kosten die de kortetermijninkomsten
te niet doen. De overheid is gefragmenteerd, waardoor bij een veiling vaak
alleen maar naar het vullen van de schatkist gekeken wordt en niet naar de
kosten en baten voor de hele overheid. Of nog beter: de kosten en baten voor
de Nederlandse maatschappij. Het zou jammer zijn als dit achteraf de les blijkt
die we moeten trekken, terwijl dit allemaal al vooraf geregeld had kunnen
worden.

Marijn Janssen, Fernando Kuipers en Jolien Ubacht zijn allen verbonden aan de
Technische Universiteit Delft, respectievelijk als hoogleraar ICT & Governance,
universitair hoofddocent Telecommunicatie en universitair docent Institutionele
Aspecten van ICT.
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IBM Watson.
Artificiële intelligentie die écht
zakelijke voordelen biedt.
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De achtste editie van het iBestuur Congres staat
op het punt van beginnen. ‘In the Dutch Mountains’ is het thema. Ik heb bergbeklimmen
altijd een fascinerende sport gevonden. De bergen zijn een harde leermeester, maar ook
een wijze. In de Franse Alpen ervaarde ik het belang van een goede samenwerking waarbij
je elkaar kent en kunt vertrouwen. De inspanning om de top te bereiken bracht onze
samenwerking naar nieuwe hoogten. Samenwerken is evenzo essentieel voor het realiseren

20
meer dan

1,600+

van de iOverheid. Daarom vind ik het belangrijk dat wij elkaar op het iBestuur Congres
ontmoeten en van dit platform gebruikmaken.

Een nieuw samenspel is nodig om in te spelen op de continu

verschillende sectoren.
U vindt Watson in het
bankwezen, de overheid,
de energiesector,
de gezondheidszorg,
de luchtvaart en in
nog veel meer andere
sectoren.

innoverende wereld. Wat vandaag werkt, kan morgen achterhaald zijn. Om vernieuwend
te zijn en oplossingen aan te laten sluiten op de leefwereld van mensen kunnen we niet
zonder expertise vanuit de markt. Ik denk dat bij een nieuwe vorm van publiek-private
samenwerking (PPS) de overheid kennis van processen en wetgeving inbrengt, terwijl
leveranciers de technologische kennis inbrengen. Hiervoor is een nieuwe afsprakenset

AI-patenten
toegekend aan
Watson in 2018.

nodig, waar we bijvoorbeeld kijken naar eigendom van data. Echt samenwerken gaat ook
verder dan praten op bestuursniveau. Het is mijn droom een bus/dev/ops team in PPSmeer dan

Dit is waarom Watson de beste AI
voor een "smarter business" is:
Watson leert meer

Werken met AI biedt uw organisatie
échte voordelen. Met de deep
learning-mogelijkheden van Watson
kunnen organisaties sneller tot
inzichten komen, de interactie met
klanten verrijken, beter gefundeerde
beslissingen nemen en hun resultaten
verbeteren.

16,000+
Watson-implementaties.

van minder data.
De algoritmes van Watson zijn
zodanig afgestemd dat organisaties
snel nauwkeurige resultaten
kunnen bereiken met kleinere,
privé datasets.
Watson biedt een nieuwe
kijk op uw workflows.
Watson kan worden ingebed in de
vele platformen en applicaties die
u al gebruikt. Zo kunt u de meeste
aspecten van de manier waarop uw
organisatie werkt, verbeteren.

samenstelling te zien. Dat kan een van de beklimmingen zijn die ons naar een nieuwe
hoogte brengt.

Bergbeklimmers zeggen dat de weg naar de top van de
berg altijd langer is dan je denkt. Ook al wijst ons kompas in de goede richting, het is zaak
dat we als overheid vaart maken met een dienstverlening die is afgestemd op de burger. De
weg ernaartoe zal ons verrijken. Ik kijk ernaar uit om deze samen met u te bewandelen op
het komende iBestuur Congres ‘In the Dutch Mountains.’
Larissa Zegveld
Algemeen directeur Wigo4it, voorzitter Forum voor Standaardisatie,
ambassadeur Gebruiker Centraal en Oefenen.nl

Watson beschermt uw inzichten.
U wilt zelf eigenaar blijven van uw
data, algoritmes en intellectuele
eigendom. Met Watson kan dat.
Dus de inzichten die u opdoet uit
uw specifieke data, blijven van u.
Bezoek ibm.com/watson

IBM, het IBM-logo, ibm.com, Watson en Let’s put smart to work zijn merken van International Business Machines Corp., geregistreerd in vele rechtsgebieden wereldwijd. Kijk op
ibm.com/trademark voor een actuele lijst. Andere namen van producten en diensten kunnen merken van IBM of andere ondernemingen zijn. ©International Business Machines Corp. 2019. T00113
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Innovatie is het sleutelwoord bij alles wat Rob van
Gijzel tegenwoordig doet, en eigenlijk ook al toen hij nog
burgemeester van Eindhoven was. Van Gijzel heeft functies
als toezichthouder bij onder meer de NOS, het Betonhuis en
TNO. Sinds maart 2018 is hij ook ambassadeur van de Dutch
Blockchain Coalition (DBC). De unieke wijze van samenwerken
tussen de overheid, bedrijven en universiteiten kan blockchain
een beslissende zet geven, denkt Van Gijzel.
Een blockchain coalitie, wie heeft dat bedacht? Waarom?
“Het is anderhalf jaar geleden begonnen als een informeel overleg in de
ICT-hoek op initiatief van René Penning de Vries, het boegbeeld ICT van het
ministerie van Economische Zaken. Penning de Vries bracht de verschillende
partijen bij elkaar. Het idee is blockchain in te zetten om er het goede mee
te doen. Je hebt cryptoanarchisten die denken dat je met blockchain straks
alles zelf kunt regelen: geen banken en geen overheid meer nodig. Je hebt
de libertijnen van wie de blik vooral is gericht op het geld en de verdienmogelijkheden. En je hebt de Chinese overheid, die kansen ziet om mensen nog
meer te controleren. Onze missie is blockchain for good als tegenhanger van
blockchain for money en blockchain for control.”

Blockchainambassadeur
Rob van Gijzel

Door Marjan Arenoe
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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‘Onze missie is

blockchain for good’

Hoe werkt de coalitie? Wie zitten er allemaal in?
“Veel partijen: waaronder de grote banken, advocaten en notarissen,
accountants, ICT-bedrijven, gemeenten, ministeries, grote uitvoeringsorganisaties, en universiteiten en hogescholen. In teams pakken we inhoudelijke
brokken beet, bijvoorbeeld het vraagstuk van digitale identiteit. We willen
een robuust systeem waarbij je de digitale data die er over je bestaan zelf kunt
beheren: Self-Souvereign Identity (SSI). Dat werken we uit in verschillende
use cases en toepassingsgebieden. We zijn begonnen bij de vraag: wat komt
er op je pad als je met blockchain aan de gang gaat? Daar is een onderzoeksprogramma uitgekomen. Het gaat om de betrouwbaarheid van het systeem,
de duurzaamheid, de schaalbaarheid en de governance. Dat laatste is ingewikkeld; van wie is het systeem? Wie gaat het beheren en hoe werkt dat dan?
Verder hebben we een human capital-agenda; er moeten mensen worden
opgeleid. Het werkt in de praktijk zo dat partijen bij elkaar komen en afspre-
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ken welke groepjes welk stukje trekken. Iedereen doet dit in z’n
eigen werktijd. De coalitie faciliteert en begeleidt het proces.”

Het is essentieel dat de overheid intensief meedoet, en zelfs de medeorganiserende partij is.”

Wat is dan zo’n stukje, kunt u een voorbeeld geven?
“Self-Souvereign Identity is een belangrijk voorbeeld
omdat daarin veel bij elkaar komt. Jouw digitale gegevens
staan in jouw blokje, en jij bepaalt wie welke gegevens kan
raadplegen. In groepen is gewerkt aan kennis en prototypes.
Dat wordt verder uitgewerkt in technische componenten en
een digitale identiteit infrastructuur. Maar het gaat ook om
afspraken. Zo kijken we naar de gang van zaken rond het aankopen van een huis. Kun je met honderd procent betrouwbare
digitale informatie straks een huis verkopen zonder tussenkomst van de notaris? Kun je dat sluitend regelen en hoe zit
het met het notarieel recht? Daar is Sandra Heukelom van Pels
Rijcken bijvoorbeeld bij betrokken, en ook een aantal mensen
van de grote banken.”

Waarom?
“Omdat de overheid de wetten maakt. Je kunt nooit wetten maken waarin
de technologie van morgen is opgenomen. Per definitie beschermt wetgeving
het bestaande en blokkeert de toekomst. Ik heb als burgemeester heel vaak
meegemaakt dat we dingen wilden, maar dat het op basis van de bestaande
wetgeving niet mocht.
Denk aan autonoom rijden. Of aan verticale landbouw, wat enorme voordelen heeft; het scheelt transport, pesticide, water en energie. Maar het mag
niet, want biologisch verantwoorde landbouwproducten moeten in de volle
grond worden gekweekt. Heel veel innovaties kunnen niet doorgaan omdat
de wet zich ertegen verzet. De overheid moet experimenteerruimte maken.
Ook omdat de nationale staat niet de optimale schaal is om te experimenteren.
Veel meer onderwerpen dan vroeger zijn gedetailleerd vastgelegd in algemene regels, maar zoiets als woningbouw is in Amsterdam heel anders dan in
Emmen.”

Hoe werkt dat dan?
“Nu ga je bij het kopen van een huis naar de notaris, je
stopt het geld in een depot en er moeten allerlei administratieve handelingen plaatsvinden. Je kunt dat ook doen in
een smart contract waarin het proces precies is beschreven:
dat wanneer het geld is gestort, op hetzelfde moment het
eigendomsrecht overgaat en alles is geregeld. Dat scheelt veel
administratief werk en ook rentelasten.”
Bedoelt u dat met blockchain for good?
”Blockchain for good gaat over maatschappelijk relevante
toepassingen. Onlangs presenteerde Philips z’n jaarcijfers en
maakte daar bekend te willen inzetten op het bijhouden en
beheren van patiëntendata. Maar ik wil dat die data in mijn eigen
blokje zitten, en dat ik er baas over ben. Dat proberen we te ontwikkelen. Zo hebben we met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) afgesproken dat we een app gaan maken waarbij een
burger die in de schuldsanering zit, het CJIB inzage geeft. Nu
mag de gemeente dit niet doorgeven, waardoor mensen steeds
verder in de schuld raken. Je kunt blockchain ook toepassen
voor het internationaal erkennen van diploma’s en onderwijscertificaten of voor pensioendata. We zijn internationaal bezig
met onder andere de douane om te onderzoeken hoe je blockchain kunt inzetten voor het in- en uitvoeren van goederen.”
Hoe gaat dat overleg met buitenlandse partijen? Zijn in
andere landen ook blockchain coalitions actief?
“Het overleg loopt via de internationale contacten van onze
partners, Marloes Pomp coördineert deze processen. Onze coalitie is uniek in de wereld. Veel internationale partijen komen
kijken hoe we het doen. Het bijzondere is dat het een triple
helix-samenwerking is van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Geen van de partijen zou dit in z’n eentje kunnen.
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Het is een publiek belang dat
machtige marktpartijen niet met je
gegevens aan de haal gaan
Spreekt hier de oud-burgemeester?
“Jazeker. In 2050 woont driekwart van de wereldbevolking in steden.
De groei van steden gaat gepaard met grote wereldwijde problemen op het
gebied van mobiliteit, voedselvoorziening, veiligheid en noem maar op. Hoe
gaan we die problemen het hoofd bieden? Niet met algemene wetten, wel met
nieuwe technologie: artificial intelligence, blockchain, quantum computing
en het internet of things. De wetgeving belemmert die kansen, terwijl je juist
moet experimenteren. Dat kan niet op de schaal van de Rijksoverheid.”
Hoe wel?
“Het moet op kleine, regionale schaal. Met bedrijven, ondernemers, met
gemeenten. Je hebt het mesoniveau nodig om het netwerk aan elkaar te knopen, om de verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Dat doen we met de
Dutch Blockchain Coalition. Het unieke is dat het Rijk zegt: je mag experimenteren en we doen zelf mee. Omdat we willen leren wat nodig is. Als wetgever,
toezichthouder en als gebruiker. De overheid is de grootste houder van data.
Als je een betrouwbaar systeem kunt maken waarbij de gegevens in het blokje
van de burger zit, maar de overheid er wel een beroep op kan doen als het
nodig is, dan zijn we een heel eind. Dit is ook van belang om tegenwicht te
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bieden aan de macht van de grote platforms. Het is een publiek belang – en
ieders private belang – dat machtige marktpartijen niet met je gegevens aan
de haal gaan.”
U bent in maart 2018 begonnen als ambassadeur bij de DBC.
Waarom hebt u ja gezegd?
“Om dat het past in al het andere dat ik doe; het gaat allemaal over
innovatie. Ik ben niet diep ingevoerd in technologie, maar wel ervaren in
het scheppen van de voorwaarden. De triple helix-samenwerking is in de
Brainportorganisatie van Eindhoven begonnen. Toenmalig burgemeester Rein
Welschen en de voorzitter van de TU/e, Henk de Wilt, en de voorman van de
industrie, Theo Hurks, zijn ermee begonnen toen er duizenden banen verdwenen bij Philips en DAF. De gemeenten in de regio deden mee, ze stortten
geld in een regionaal stimuleringsfonds. Dat was het begin van een geweldige impuls en netwerksamenwerking die de regio veel economisch succes
heeft gebracht. Juist door de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij wat er
in de regio Eindhoven plaatsvond. Veel programma’s werden getrokken door
mensen uit het bedrijfsleven en van kennisinstellingen. Het werden daardoor
hun eigen programma’s, en niet die van de overheid. Ik heb als burgemeester
ervaren dat stedelijke regio’s de beste niveaus zijn om grote maatschappelijke
problemen op te lossen. Dat was al zo bij de Grieken en het duurde tot laat
in de Middeleeuwen. Pas na de Franse revolutie, werden de nationale staten
machtig.”

Trends in
Veiligheid 2019
Slimmer samenwerken aan
een veiliger Nederland

D

eep fake, privacy, Internet of
Things, Artificial Intelligence en

innovatie. Hoe kunnen we al deze
ontwikkelingen succesvol inzetten
voor de maatschappij, zonder
de ethische kant uit het oog te

Hoe ziet uw werk eruit als ambassadeur van de blockchain coalition?
“Ik ben nu bezig een circle of influencers bij elkaar te halen. CEO’s van
grote bedrijven, mensen uit het openbaar bestuur en wetenschappers die
het interessant vinden, maar die niet direct verantwoordelijk zijn voor de
technologie. We willen hun vertellen wat we aan het doen zijn, en we willen
van hen graag input. Afgelopen jaar heb ik het fundament mogen leggen voor
ons gezamenlijke visie- en missiedocument. Ik heb een groot aantal lezingen
gehouden en heb partijen bijeenbracht, ook voor de bekende use cases.”

verliezen? En wat betekent dit voor
u en uw organisatie?
Download ons meest recente
Trends in Veiligheid rapport of
vraag een exemplaar aan via:
www.trendsinveiligheid.nl.

Is er in het openbaar bestuur voldoende aandacht voor de digitalisering?
“Het openbaar bestuur heeft het er moeilijk mee. Bestuurders moeten
elke dag problemen oplossen. De hitte van alledag maakt je horizon kleiner.
Je denkt: moeten we in dit soort processen gaan meedoen? Wat levert dat op
de korte termijn op? Ik heb in 2016 de Amerikaanse Singularity University
naar Nederland gehaald. Dat is een denktank uit Sillicon Valley die cursussen geeft in snelgroeiende technologieën. Veel mensen uit de top van het
bedrijfsleven worden daar getraind in hoe de wereld er straks uitziet, belangrijk is dat zij ook hun medewerkers van hun bedrijven daarin meenemen.
De overheid moet dit ook gaan doen. Want het effect van de digitalisering is
ongekend. Het internet heeft de wereld horizontaal gemaakt. Vroeger kon
alleen de overheid iets organiseren. Maar nu kun je als eenling in een dag
50 duizend mensen bereiken. We zitten in een historische emancipatiegolf,
vergelijkbaar met de opkomst van de gilden of de leerplicht. De overheid weet
nog niet goed wat zij met disruptieve innovaties aan moet. Daarom is het
belangrijk dat DBC hier een rol in heeft.”
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J u r i s P r u d e n t

Nieuwe rechtspositie ambtenaren:

Wat is de
impact op ITuitbesteding?

Al jaren is de
Haagse politiek er
stevig mee bezig:
het streven om de
arbeidsrechtelijke
status van het
overgrote deel van
het ambtenarencorps
zoveel mogelijk gelijk
te stellen met die van
werknemers uit de
private sector. Over
enkele maanden gaat
dat lukken.

i12

Z

oals het er nu uitziet wordt per begin 2020 de eenzijdige ambtelijke
aanstelling vervangen door een tweezijdig arbeidscontract, net zoals
dat geldt in de arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers in de
marktsector. Nieuw wordt ook dat arbeidsrechtelijke conflicten tussen de
ambtenaar en zijn of haar werkgever aan de kantonrechter zullen worden
voorgelegd. De rechtsbescherming van ambtenaren krijgt daarmee een privaatrechtelijk karakter. Het nu nog bestaande onderscheid tussen ambtenaar
en werknemer gaat door de zogeheten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) dan grotendeels op de schop.
Overheidsorganisaties zijn druk in de weer om de talloze gevolgen van die
verandering in de tang te krijgen. Voor HRM-afdelingen in de publieke sector
is het een majeure operatie. Tot nu toe is minder publieke aandacht gegeven aan het feit dat de nieuwe arbeidsrechtelijke status van het overheidspersoneel ook IT-bedrijven die overheidsklanten bedienen, gaat raken. Uit
contacten met IT-bedrijven krijg ik de indruk dat de private marktspelers de
impact van de Wnra thans nog weinig in beeld hebben. Dat zal vermoedelijk
wel anders worden.
Uitbesteding IT-beheer
Waar denk ik hier aan? Nederland heeft, als uitvloeisel van Europese
regelgeving uit 1977, in het Burgerlijk Wetboek enkele arbeidsrechtelijke
regels die - eenvoudig gezegd - waarborgen dat werknemers van een privaat
bedrijf automatisch mee overgaan als het werk van hun afdeling aan een
ander bedrijf wordt uitbesteed. Werk je bijvoorbeeld als systeembeheerder
met enkele collega’s op een IT-beheerafdeling van een koekjesfabriek en jouw
werkgever besluit op enig moment het IT-beheer volledig of goeddeels uit te
besteden aan een gespecialiseerd IT-bedrijf, dan gaan jij en jouw afdelingscollega’s automatisch mee over naar dat bedrijf.
Door zo’n uitbesteding kom je dus vanzelf in dienst bij de nieuwe dienstverlener. Het personeel volgt het werk, zo is de onderliggende gedachte van
die wetgeving. Als werknemer heb je in beginsel geen keuzevrijheid. Het

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: Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren.

IT-bedrijf kan de overstap van jou en jouw collega’s evenmin
weigeren, aldus de wet. Als werknemer ga je naar het IT-bedrijf
over met behoud van de arbeidsvoorwaarden die je ook al bij
de fabriek had. De fabriek en het IT-bedrijf kunnen die wettelijke regeling contractueel niet buiten spel zetten. Kortom, een
tamelijk overzichtelijk en simpel setje spelregels.
Men spreekt hier van overgang van een deel van de onderneming. De wetgever heeft met die arbeidsrechtelijke regeling
geprobeerd werknemers te beschermen. Met de arbeidsrechtelijke wijziging die per januari 2020 voor ambtenaren aanstaande is, wordt die regeling uit het Burgerlijk Wetboek ook voor
overheidspersoneel van toepassing. En dat laatste wordt een
forse verandering. Door de omzetting naar de status van werknemer gaat ook voor ambtenaren gelden dat zij bij uitbesteding
van IT-werk naar een particulier bedrijf makkelijk in de private
sector terecht kunnen komen.
Onderzoek HRM
Hoe werkt zo’n overgang van werknemers in de private
sector in de praktijk? Alvorens een IT-bedrijf het systeembeheer
van de koekjesfabriek wenst te aanvaarden, zal het een goede
analyse wensen te doen rondom het personeel dat met de ITopdracht mee overkomt. Veel, niet zelden lastige vragen moeten
in dat kader worden onderzocht. Hoeveel medewerkers omvat
de beheerafdeling? Kan ik als IT-bedrijf het voltallige personeel dat overkomt vervolgens nog wel productief inzetten? Of
is hun kennis verouderd en moet ik opnieuw investeren in hun
kennis en kunde? Wat zijn de totale financiële lasten (loon en
dergelijke) van het personeel dat overkomt? Zitten er onder de
arbeidskrachten die overstappen langdurig arbeidsongeschikten of medewerkers die in een mogelijk duur arbeidsconflict
betrokken zijn? Moet ik als IT-bedrijf daarover tevoren op maat
financiële afspraken met de koekjesfabriek maken, bijvoorbeeld
door op voorhand afkoopsommen te bedingen? Kan ik met de ITdiensten die ik als dienstverlener ga verlenen mijn additionele
personele kosten terugverdienen? Is daarvoor een minimale
looptijd van het IT-beheercontract met de koekjesfabriek nodig?
En zo ja, moet de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging van
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het IT-beheercontract aan banden worden gelegd?
In het private bedrijfsleven is de automatische overgang
van werknemers naar een IT-dienstverlener wegens dergelijke
onderzoeksvragen al met al een uiterst complex onderwerp.
Aan het contracteren over de uitbesteding van IT-diensten
gaat in de praktijk dus dikwijls heel wat uitzoek- en cijferwerk
vooraf. Doe je dat niet of onvoldoende zorgvuldig, dan kom je
als IT-bedrijf wellicht al snel van een koude kermis thuis. Vervolgens is het nog een hele toer om in het IT-contract tussen
fabriek en IT-bedrijf passende en adequate financiële afspraken te maken over de geldelijke lasten en risico’s die verbonden zijn aan de overgang van het personeel.
Tandje bij
Voor IT-bedrijven met overheidsinstanties als klant, wordt
dit alles na januari 2020 niet minder eenvoudig. Immers, de
informatie die een IT-bedrijf nodig heeft om een verantwoorde
offerte uit te kunnen brengen, moet veelal uit aanbestedingsdocumenten worden verkregen. Aanbestedende diensten
zullen de informatie over de overgang van hun personeel
gedetailleerd in hun aanbesteding moeten geven. Dat is niet
eenvoudig. Doen ze dat niet of niet voldoende over zoiets
wezenlijks als de overgang van personeel, dan bestaat de kans
dat marktpartijen niet inschrijven. Daar zal niemand bij gebaat
zijn. Bovendien staat zo’n ondermaatse aanbesteding al snel
op gespannen voet met het transparantiebeginsel uit het aanbestedingsrecht. Kortom, er ligt een nieuwe bron van conflicten in de praktijk van de overheids-ICT op de loer.
Op hun beurt komen IT-bedrijven, zo verwacht ik, voor
de forse opgave te staan om met grote professionaliteit te
reageren op ICT-aanbestedingen die kunnen leiden tot de
overgang van ambtenaren. Dat geldt zelfs nu al voor lopende
aanbestedingen die resulteren in een gunningsbeslissing na
2020. IT-bedrijven die opereren op de overheidsmarkt zullen
bij de beoordeling van aanbestedingsstukken een flink tandje
moeten bijzetten. De toch al zo complexe IT-aanbestedingen
worden er met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren bepaald niet makkelijker op. Het is niet anders.
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Baseline Informatiebeveiliging Overheid

De hele overheid
het huis op orde
Eén normenkader
voor informatiebeveiliging voor de
gehele overheid:
dat is de Baseline
Informatiebeveiliging
Overheid (BIO).
De BIO vervangt in
2019 en 2020 de
sectorale baselines
informatieveiligheid
voor gemeenten, Rijk,
waterschappen en
provincies. Van BIG,
BIR, BIR2017, IBI en
BIWA naar B.

Door Quita Hendrison
Beeld Shutterstock
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ob de Werd, afdelingshoofd Regie & Kaderstelling iOverheid binnen het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vertelt waarom er
straks één baseline is en wat organisaties en de samenleving daarvan merken.
“Het is cruciaal dat de overheid goede dienstverlening levert en daar horen
veiligheid en privacy bij. Je huis op orde hebben, daar gaat het om. Eén
manier om overheidsbreed te zorgen voor dezelfde kwaliteitstandaard is de
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Die zorgt ervoor dat de beveiliging van informatie(systemen) bij alle bedrijfsonderdelen van de overheid
wordt verbeterd. De BIO is daarin ook een volgende stap: van afspraken per
sector naar afspraken voor één overheid, want dat zijn we tenslotte. Zo kijken
Nederlanders er ook naar: dienstverlening staat voorop, welke organisatie het
levert komt daarna. Voordeel is ook dat er minder administratie nodig is, er
bestaan straks immers minder verschillen in de normen die er zijn bij de overheid. Dat sluit ook goed aan op internationale regelgeving. Kortom, hiermee
is een betekenisvolle stap gezet. De BIO staat overigens niet op zich, maar in
samenhang met andere maatregelen rond informatieveiligheid. Zie daarvoor
de Kamerbrief ‘Verhogen informatieveiligheid bij de overheid’ van de staatssecretaris Knops.”
De Werd prijst de samenwerking bij de totstandkoming van de nieuwe
baseline. “De BIO is een uitkomst van samenwerking tussen alle overheidslagen en uiteindelijk vastgesteld in de ministerraad. Mooi om te zien dat
professionals en professionele gemeenschappen uit alle hoeken van de overheid hebben meegeholpen. Die samenwerking blijft overigens bestaan omdat
wat ‘veilig’ voor de overheid betekent steeds wat zal veranderen. De BIO moet
worden onderhouden en ook dat doen we samen.”
Verschillen
De Werd schetst een aantal belangrijke verschillen ten opzichte van de
oude baselines. “Zo wordt het risicomanagement hanteerbaar en efficiënt
gehouden. Er worden drie beveiligingsniveaus voor informatiesystemen
onderkend die proportioneel zijn aan de te beschermen belangen, gekoppeld
aan relevante dreigingen. Bijvoorbeeld op niveau één is de verantwoordelijke voor een proces volledig zelf aan zet bij het nemen van beslissingen en
hij informeert incidenteel de CISO over de stand. Bij niveau twee wordt een
nieuw informatiesysteem eerst ter consultatie voorgelegd aan de CISO. En bij
niveau drie geldt bij het verwerken van bijzondere informatie een bepaalde
toestemming vooraf. Verder is het aantal verplichte overheidsmaatregelen

opgeschoond. De Baseline voor het Rijk had er 270, terwijl
niveau één van de BIO nu 71 verplichte maatregelen heeft en
niveau twee 136. Ook helpt het in de nieuwe situatie dat er
specifieke rollen zijn toebedeeld bij de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering. Dat vergroot de helderheid, zeker nu het
overheidsbreed vergelijkbaar is.”
Want niet de overheidslaag bepaalt wat relevant is, maar het
risicomanagement: dat bepaalt welke maatregelen nodig zijn.
Dus de eigenaar van een informatiesysteem kiest vanuit een
risicoafweging welke maatregelen moeten worden genomen om
met een risico om te gaan. Bijvoorbeeld risico’s ten aanzien van
het gebruik van speciale toegangsrechten of van malware. De
verzameling van te nemen maatregelen bevat in ieder geval de
bij dat onderdeel horende overheidsmaatregelen. Met andere
woorden: door deze uniforme uitwerking kunnen overheden
vanuit een basisaanpak zelf aan de slag met hun informatieveiligheid en de relevantie voor hun eigen systemen bepalen.”
De verschillende overheidslagen zijn per 1 januari 2019
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met de invoering begonnen, volgens een door elke overheidslaag zelf opgesteld plan. De verwachting is overigens dat de
baseline geen radicaal nieuwe werkelijkheid oplevert. De BIO
is gebaseerd op dezelfde ISO-norm (ISO27002) als eerdere
baselines. Ondanks dat blijft een goede voorbereiding op de
implementatie nodig. “Je begint met een beveiligingstoets
om het niveau (één, twee of drie) te bepalen. Daarna kies je
per informatiesysteem de relevante maatregelen. Vervolgens
kan een 0-meting worden uitgevoerd. Per overheidslaag is met
een overzicht het verschil tussen de oude baseline en de BIO
inzichtelijk. Het resultaat van de 0-meting is input voor een
verbeterplan”, legt De Werd uit.
Tot besluit wijst hij op de rol van de bestuurder: “Als
bestuurder ben en blijf je verantwoordelijk voor de veilige
verwerking van informatie binnen je organisatie. Als er al een
beveiligingsorganisatie was, er al een information security
management systeem was ingericht, en op basis van risicomanagement werd bepaald welke maatregelen (uit die oude
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baseline) van toepassing waren, dan verandert de komst van
de BIO niets aan die rol.”
CIP ondersteunt
Om zo goed mogelijk te ondersteunen bij de invoering, is
er - met ruimte voor de behoeftes van de organisaties waar
het over gaat – een interbestuurlijk ondersteuningsprogramma opgezet. Het mooie is dat elke overheidslaag capaciteit
inzet voor het ondersteuningsprogramma. Het Centrum voor
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) voert
dit programma uit in opdracht van de directie Informatiesamenleving en Overheid (ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties). CIP-directeur Ad Reuijl: “Het gaat
om het aanjagen van de implementatie, maar zeker ook over
kennisverbreding.
We doen dit op de manier en met de middelen die typerend
zijn voor het CIP. Met workshops, materialen, rondetafelbijeenkomsten, de website, de kracht het netwerk. Inmiddels
hebben we ook een speciale website in het leven geroepen:

www.bio-overheid.nl. Daarop staan onder andere links naar
overheidssites waar practices zijn te vinden. Met de interbestuurlijke ‘Werkgroep-BIO’ vertalen we de verschillende
thema’s in de BIO naar nuttige handreikingen die iedereen kan
gebruiken bij de invoering. Dan kan het gaan over toegangsbeveiliging, hosting, applicatieontwikkeling, dat soort zaken.
Deze uitwerkingen bieden een grote compleetheid en samenhang. En er is uiteraard speciale aandacht voor de bestuurder.
De Informatie Beveiligingsdienst (IBD) van VNG heeft daar een
aantal principes voor geformuleerd die ik vertaald heb naar vijf
‘opdrachten’ (zie kader) die de kern weergeven van de rol die
bestuurders hebben bij Informatieveiligheid.”

De bestuurder stelt risicomanagement centraal door:
• ervoor te zorgen dat risicomanagement geformaliseerd
wordt binnen de hele organisatie en in de ketens, met een
duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en heldere
besluitvorming;
• te zorgen dat besluiten over de omgang met risico’s expliciet
genomen en vastgelegd worden;
• risicomanagement naadloos aan te laten sluiten op de strategische en beleidsmatige doelstellingen van de organisatie:
daardoor ontstaat er een duidelijk kader waarbinnen medewerkers kunnen opereren.

T

ijdens de campagne voor de Europese
verkiezingen hoorde ik het vaak: in het
Europees Parlement zouden vooral technocratische en bestuurlijke discussies plaatsvinden. Een vooroordeel dat ik niemand
kwalijk neem, als zelfs Mark Rutte spreekt
over ‘niet zo relevante verkiezingen’.
Niets is minder waar. Neem de digitale
revolutie. Als medewetgever nemen we
besluiten over hoe Europa zich staande kan
houden in een wereld van multinationals
en grootmachten. Het gaat hier niet om
technische eisen aan elektrische auto’s of
batterijen, maar over ethische, politieke
vragen. Bijvoorbeeld, mag een beheerder
van een blog verplicht worden binnen één
uur terroristische content van een bezoeker weg te halen, ook als dat midden in de
nacht is?

Meer weten:
• https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/
2018/10/16/kamerbrief-over-verhogeninformatieveiligheid-bij-de-overheid
• https://www.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2019-26526.html
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De bestuurder ziet informatiebeveiliging als een
proces door:
• risicomanagement cyclisch te maken waardoor het mogelijk
wordt om te reageren op veranderingen en toekomstgericht
sturen;
• risicomanagement op de agenda te zetten: omstandigheden
en dus risico’s wijzigen voortdurend waardoor evaluatie
geregeld noodzakelijk is.

Op het gebied van privacy, vrijheid
van meningsuiting, rechten van verdachten, eigendomsrechten en auteursrechten
brengt de digitale revolutie ons in plaats
van technische kwesties vooral ethische
vraagstukken. In het Europees Parlement
hechten we bij het maken van dergelijke
keuzes sterk waarde aan burgerrechten en
de mogelijkheid van het mkb om mee te
kunnen in de 24-uurseconomie. Maar hoe
kunnen we die waarden waarborgen in de
nieuwe digitale wereld, waarin China en de
VS met bedrijven als Huawei en Facebook
steeds meer de dienst uitmaken? Europa is
met slechts 2 procent van de waarde van de
grote digitale platforms een digitale dwerg.
Hoe kan Europa met zo weinig (digitale)
macht opboksen tegen de buitenlandse
techgiganten?

De bestuurder zorgt voor toereikend budget door:
• voldoende resources beschikbaar te stellen om onderkende
risico’s adequaat te behandelen;
• middelen beschikbaar te maken voor maatregelen die
nodig zijn wanneer een risico een bedreiging is voor de
organisatiedoelstellingen.
De bestuurder controleert en evalueert door:
• opdracht te geven om de werking van risicomanagement
binnen de organisatie op effectiviteit en efficiency te (laten)
controleren. Naast managementrapportages zijn (externe)
controles de manier om te weten of en hoe het uitgedragen
beleid in de praktijk werkt;
• goed geïnformeerd risico’s en belangen af te wegen,
verantwoordelijkheid te nemen en knopen door te hakken.

V e l d
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Rol van bestuurders bij Informatieveiligheid
De bestuurder bevordert een veilige cultuur door:
•een voorbeeldfunctie te vervullen en uit te dragen dat
risicomanagement van iedereen is;
• te zorgen voor een cultuur waarin iedereen vrij is om dreigingen waar te nemen en te melden. In eerste instantie bij de
verantwoordelijke, maar indien nodig ook bij de bestuurder;
• managers aan te sporen om voorwaarden te scheppen waardoor iedereen binnen de organisatie deelgenoot wordt van
het proces van risicomanagement;
• ervoor te zorgen dat fouten besproken kunnen worden zodat
er een lerende organisatie ontstaat;
• het goede voorbeeld te geven van hoe je verantwoordelijk
omgaat met informatie.

‘t

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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Eurosceptici grijpen iedere mogelijkheid
aan om door middel van soevereiniteit vast
te kunnen houden aan onze eigen Nederlandse waarden. Maar hoe soeverein zijn we
nog? In werkelijkheid is het slechts valse
soevereiniteit, en smullen Facebook en
Huawei, Xi Jinping en Trump van de Europese weerstand tegen politieke integratie.
Zij hebben belang bij een verdeeld en zwak
Europa dat niet in staat is tegen ze op te
boksen. Juíst door soevereiniteit op te
geven en naar Europees niveau te brengen, kunnen we een sterke Europese vuist
maken, en kunnen we onze ‘Nederlandse’
waarden zoals vrijheid van meningsuiting
en privacy beschermen.
De komende jaren zullen techbedrijven steeds meer producten de markt op
brengen voor zowel consumenten als overheden, met technologieën - bijvoorbeeld
gebaseerd op kunstmatige intelligentie
- die nog nauwelijks gereguleerd zijn maar
wel een enorme impact gaan hebben op
onze levenssfeer. Gaan wij, Europeanen, in
staat zijn om de strijd aan te gaan en ónze
waarden te beschermen, waartoe de natiestaat anno 2019 niet meer in staat is? Wees
eerlijk, vasthouden aan valse soevereiniteit
houdt ons, een digitale dwerg, in de grip
van de grote bedrijven. Om de 21ste eeuw
echt aan te kunnen, moeten we ophouden
met vasthouden aan die (valse) soevereiniteit, en moeten we onszelf de kans gunnen
het juk van digitale dwerg af te schudden,
en een daadkrachtig Europees geluid op
het wereldtoneel laten horen. Allemaal om
die typische Nederlandse waarden vast te
kunnen houden.

Het antwoord ligt niet in het eurosceptische ‘macht terug naar natiestaten’.
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Nieuw samenspel overheid en markt

In een goede relatie
pakt ieder z’n
Op weg naar een
toegankelijke en
slagvaardige overheid zijn
gemeenten en leveranciers
het op hoofdlijnen
met elkaar eens: de
gemeentelijke IT moet
eenvoudiger, sneller en
beter. Daardoor verandert
ook de relatie tussen
gemeenten en
leveranciers. iBestuur
sprak met acht
sleutelspelers van
gemeenten en markt,
die elk vanuit hun eigen
perspectief en historie hun
ideeën hebben over deze
veranderende relatie.

Door Marieke Vos
Beeld iStock/Barry Hage
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eigen rol
Hoe verandert de relatie tussen gemeenten en markt?
“De relatie tussen gemeenten en leveranciers is al jaren aan het veranderen”, zegt Larissa Zegveld, algemeen directeur Wigo4it. Die verandering vindt
plaats bij alle partijen: “Gemeenten versterken hun opdrachtgeverschap en
leveranciers verdiepen zich veel meer in waar gemeenten behoefte aan hebben. Toen ik directeur was van KING (nu VNG Realisatie) begonnen we met het
organiseren van leveranciersdagen, daar kwamen toen hooguit twintig leveranciers op af. Op de leveranciersdagen die nu worden georganiseerd komen
er tweehonderd.” Martijn Groenewegen, hoofd digitale strategie, gemeente
Rotterdam, herkent dat: “We verkennen steeds vaker samen met leveranciers
mogelijke oplossingen. Waarbij wij de vraag helder maken en we samen bekijken welke technologie een antwoord kan zijn. Leveranciers worden veel
meer een kennispartner.”

iBestuur is hét platform waar overheid
en bedrijfsleven in het i-domein als
partners samenkomen. Dat gebeurt
in het magazine, op de website, in
bijeenkomsten zoals het iBestuur Congres
en in deze cocreatie-partnerspecial.
Thema van deze special is de
veranderende relatie tussen overheid
en markt.
Deze special is gemaakt door de
redactie van iBestuur in samenwerking
met iBestuur-partners KPN, Centric,
VNG Realisatie, Wigo4it, Imagem en
PinkRoccade Local Government.

Wouter Brokx, directeur Imagem: “Zowel leveranciers als
gemeenten zijn op zoek naar een andere manier van samenwerken. Dat komt mede doordat IT complexer wordt. Het gaat
niet om alleen softwaretooltjes, want IT-oplossingen zijn
kennissystemen aan het worden. En kenniswerk kan steeds
vaker geautomatiseerd worden, dus deze oplossingen moet
je samen ontwikkelen en blijven aanpassen. Dat vraagt
om een partnerschap tussen overheid en leverancier. Ik
zie dat de overheid dit wel erkent, maar het lastig vindt
om erop te sturen.” Tom van Sante, business development
government KPN, zou graag meer ambitie zien: “Ik zie helaas
nog steeds dat de overheid zich richt op het automatiseren
van bestaande processen en dat doet op de oude manier van
een vraag stellen en aanbesteden. Terwijl de wereld razendsnel verandert. Er wordt weliswaar geïnnoveerd, maar het is
nog marginaal.”
Meer ruimte voor innovatie
Een belangrijke reden voor gemeenten om te willen veranderen is dat
ze een einde willen aan de vendor lock-in van de grote backofficesystemen.
Patrick Spigt, afdelingsmanager Informatievoorziening en trekker van de
Digitale Transformatie bij de gemeente Haarlem: “We kunnen door die vendor
lock-in onvoldoende innoveren, waardoor we niet de dienstverlening kunnen
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bieden die burgers en bedrijven van ons verwachten.” Hij spreekt over ‘digitale onvolwassenheid’ bij zowel gemeenten als leveranciers: “Ik denk dat het
een gemeenschappelijk vraagstuk is van zowel leveranciers als gemeenten dat
we onze cultuur en mindset veranderen, zodanig dat we die digitale transformatie wel vorm kunnen geven. Zodat we met elkaar in innovatieve netwerken
kunnen samenwerken aan een moderne overheidsdienstverlening. Ik zie dat
dit besef op bestuurlijk niveau bij leveranciers wel leeft, maar het is nog niet
doorgedrongen in de hele organisatie.” Volgens Maarten Hillenaar, algemeen

Ik denk dat we moeten
zoeken naar een nieuwe
vorm van publiek
private samenwerking
Larissa Zegveld,
algemeen directeur
Wigo4it: “Wij zijn een
nieuwe symfonie aan
het componeren en de
rolverdeling in het orkest
verandert. Van alle
deelnemers.”
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directeur Centric Public Sector Solutions, is de allergrootste verandering
in het samenspel tussen gemeenten en markt dat IT op de bestuurstafel is
beland: “Nu het onderwerp op de bestuurstafel ligt, kan er een beter evenwicht ontstaan tussen overheid en markt. Er worden afspraken gemaakt
op VNG-niveau, namens alle gemeenten. Het kan nu gaan over de echte vernieuwing en de vraagstukken die dat met zich meebrengt, in plaats van alleen
het automatiseren van bestaande processen. Zoals hoe je met data beleid
maakt.”
Voor een partij als Centric betekent dit nieuwe samenspel een majeure
verandering. Maarten Hillenaar: “Dat klopt, maar ik wil geen defensieve
houding aannemen. Ik ben naar Centric gegaan omdat ik echt geloof in het
verbeteren van de overheid met inzet van ICT en Centric is een partij die
dat goed kan ondersteunen. Maar dan moet je wel met elkaar het goede
gesprek voeren, vanuit ieders verantwoordelijkheid. Als je elkaar vindt op een
gemeenschappelijk doel, dan wordt het leuk.” Larissa Zegveld: “Ik denk dat
we moeten zoeken naar een nieuwe vorm van publiek private samenwerking
(PPS). Waarin de overheid kennis van de processen en wetgeving inbrengt
en de leveranciers de technologische kennis. Waarin we echt samenwerken,
in multidisciplinaire teams in een PPS-constructie, aan oplossingen die goed
aansluiten bij de leefwereld van mensen. Een nieuwe set afspraken is hiervoor
nodig, bijvoorbeeld over eigendom van data.”

Het is een rode draad die alle gesprekspartners noemen: in deze veranderende relatie is het essentieel dat alle partijen vanuit hun eigen rol meewerken. Tjerk Venrooy, directeur Publiekszaken PinkRoccade Local Government:
“Voor een goede samenwerking is vertrouwen in elkaar onmisbaar en dat
ontstaat alleen als iedereen trouw blijft aan zijn eigen rol en open is over de
eigen belangen. Laten we daarnaast vooral de focus leggen op ons gezamenlijke doel. Niet op de bestaande processen, maar echt op wat de ambtenaar
en burger blij maakt. Het doel, wat we over tien jaar bereikt willen hebben,
moeten we samen schetsen.”
Overigens verandert niet alleen de relatie tussen gemeenten en markt,
maar ook die tussen leveranciers, schetst Wouter Brokx: “Wij startten Valley,
een platform voor cocreatie waar gemeenten toepassingen voor het geodomein ontwikkelen en gratis aan andere gemeenten ter beschikking stellen.”
Het is een nieuw model dat ‘commercieel best spannend’ is, zegt hij: “Iets
waar wij voorheen geld mee verdienden, geven we nu gratis weg. Degene die
het platform onderhoudt, is niet per se de partij die een implementatie doet.
Er gaan dus ook nieuwe partnerschappen ontstaan tussen bedrijven.”
Common Ground
De relatie tussen gemeenten en markt verandert mede doordat gemeenten
het eigenaarschap van hun gegevens opeisen, vertelt Raymond Alexander,
lid van het managementteam van VNG Realisatie en verantwoordelijk voor
Common Ground: “Op dit moment kost het veel tijd, geld en energie om het
stelsel van gemeentelijke IT in de lucht te houden. We zijn als gemeenten erg
afhankelijk van leveranciers. Dat moet anders, zeker als we ons uitgangspunt
‘éénmaal ontwikkelen en 355 maal gebruiken’ willen realiseren. Natuurlijk
is het een uitdaging hoe we dit gaan organiseren. We kunnen als gemeenten
niet zeggen dat we volledig onafhankelijk willen zijn van leveranciers, want
we hebben elkaar keihard nodig, juist in de combinatie van maatschappelijke
en technologische kennis.”
Common Ground gaat uit van een architectuur van vijf lagen, waarin
gegevens in de bronsystemen blijven en via een servicelaag worden gebruikt
in applicaties. Daardoor zijn die gegevens in meerdere applicaties te gebruiken, onafhankelijk van welke leverancier die applicatie maakt. Het moet het
mogelijk maken dat vele partijen applicaties voor de gemeentelijke markt
kunnen bouwen, die alle gemeenten kunnen gebruiken. Raymond Alexander: “Uiteindelijk zullen we toegroeien naar een systeem van herbruikbare en
beschikbare applicaties voor gemeenten.” Essentieel is dat er afspraken worden gemaakt waarbinnen ontwikkeld wordt, zodat applicaties daadwerkelijk
werken binnen dit systeem. Tjerk Venrooy pleit voor het snel goed uitwerken
van deze afspraken: “Er wordt al volop geïnnoveerd, hoewel de kaders waar
deze innovaties aan moeten voldoen nog ontbreken. We kunnen meer snelheid maken als die kaders bekend zijn.”
Wat zijn de mogelijkheden van deze nieuwe manier van samenwerken?
Als gemeenten en leveranciers samen gaan ontwikkelen volgens dezelfde
principes en op de basis die Common Ground wil bieden, dan kunnen zij snel-
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Martijn Groenewegen,
hoofd digitale strategie,
gemeente Rotterdam: “Er
is een enorm kennisgebrek
binnen de overheid. Op het
niveau van beleid en architectuur kunnen we goede
modellen maken, maar als
je die wilt operationaliseren dan is actuele kennis
van technologie nodig.”

Wouter Brokx, directeur
Imagem: “In deze digitale
transformatie is niet technologie de grootste uitdaging, maar hoe mensen
met technologie omgaan.
Het gaat meer over human
integration dan system
integration.”
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ler innoveren. En daardoor sneller inspelen op maatschappelijke vraagstukken, zo is een gedeelde conclusie. Als gemeenten allerlei toepassingen kunnen
gebruiken die anderen ontwikkelden en verbeterden, hebben ze bovendien
toegang tot oplossingen die ze anders nooit zouden kunnen aanschaffen.

Tom van Sante,
business development
government KPN: “We
hebben te maken met
een transitie naar een
ander landschap. Als we
dat niet gemeenschappelijk vormgeven, dan
blijven mensen op de
rem staan.”

“Als we op de gezamenlijke basis die Common Ground biedt met zeg vijftig
gemeenten en leveranciers gaan ontwikkelen en elke groep pakt vijf processen die voor elke gemeente hetzelfde zijn, dan hebben we binnen drie jaar
alle processen opnieuw ontwikkeld in een nieuwe setting. Ik geloof dat dat
kan, als we onze kennis en capaciteit met elkaar delen”, zegt Patrick Spigt.
Tjerk Venrooy: “Alle gemeenten willen net zulke goede dienstverlening als
Coolblue en dat is een flinke uitdaging. Als we samen ontwikkelen en de burger en ambtenaar echt centraal stellen, dan kunnen gemeenten op delen net
zo goed worden als Coolblue.”
Het wordt met deze nieuwe inrichting van het IT-landschap makkelijker
om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, vertelt Tjerk Venrooy. Hij geeft
een voorbeeld: “Ambtenaren kunnen dan bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis paspoorten uitreiken of op een campus studenten inschrijven. En
burgers kunnen meer zelf doen, online.” Hij stipt nog een andere mogelijkheid aan: “Voor bestuurders is het interessant dat gemeenten toegang
krijgen tot innovaties die politiek en burger dichterbij elkaar brengen.
Bijvoorbeeld doordat de gemeente slimme online vormen van burgerparticipatie aanbiedt.”
Wat zijn de risico’s?
“Ik vind dat er nu te weinig over risico’s gepraat wordt, terwijl die er
wel degelijk zijn”, zegt Maarten Hillenaar. Hij pleit ervoor om niet alleen de
voordelen te schetsen, maar om ook een worst case scenario te ontwikkelen
en daarover te praten. “Ik zie als risico dat er een soort van bestuurlijk optimisme ontstaat dat gemeenten het zelf wel kunnen, tegen een achtergrond
van een steeds complexer wordende technologische wereld met beperkte
resources. Daarom tamboereer ik erop dat we zuinig zijn op wat we hebben en
de kwaliteit gebruiken die er is. Zet daar een goede besturing op, zodat ieder
vanuit zijn eigen rol aan deze nieuwe samenwerking kan bijdragen.”
Terugvallen in oude patronen is een risico dat door meerdere gesprekspartners wordt genoemd. “Een risico is dat gemeenten blijven hangen in de
oude cultuur van aanbesteden, waarin geen ruimte is voor partnerschappen.
Dat systeem is niet per se slecht, maar het is niet compatible met de nieuwe
manier van werken”, zegt Wouter Brokx. “Ik zie als een risico dat er nog
steeds wordt gewerkt met een architectuur die is gebaseerd op het klassieke
applicatielandschap van gemeenten”, zegt Tom van Sante. Hij noemt muziekdienst Spotify als voorbeeld: “Er wordt door gemeenten en leveranciers nu
veel agile ontwikkeld en dan wordt gezegd dat daarmee oude belemmeringen
worden opgelost. Zoals ze bij Spotify doen. Maar bij Spotify hebben ze van
tevoren heel goed nagedacht over de structuur waarin al die agile ontwikkelde blokjes moeten passen. Alles is in een architectuur geplaatst, zodat het
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goed samenwerkt. Alleen dankzij die structuur kan Spotify dingen snel aanpassen. Voor de gemeentelijke IT is ook zo’n architectuur nodig.”
Het gaat niet alleen om een bovenliggende architectuur, maar ook om
afspraken over governance, zegt Tom van Sante: “Gemeenten zijn bezig met
een digitale transformatie en daarin gaan veel dingen veranderen. Werk
verschuift of verdwijnt, instituten krijgen een andere rol, mensen ander
werk. Een duidelijk beeld over hoe je dit stuurt en begeleidt, ontbreekt bij de
overheid. Wie heeft de leiding? De VNG, gemeenten, een ministerie?” Patrick
Spigt refereert aan het recente boek van Gerald Kane, ‘The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation’: “Daarin schrijft
Kane dat digitale transformatie vooral gaat over mensen en leiderschap.
Daar zie ik binnen de overheid een groot risico, want ik denk dat de huidige
generatie in de top van de overheidsorganisaties moeite heeft om de impact
van digitalisering te begrijpen. En daarom niet voldoende prioriteit geeft aan
deze noodzakelijke verandering.”
Continuïteit
Een toekomstig risico voor de gemeentelijke IT is dat de continuïteit van
de informatievoorziening in het gedrang komt, zegt Tjerk Venrooy: “Vanuit
Common Ground hoor ik dat toepassingen eenmalig worden ontwikkeld en
vervolgens gratis gebruikt. Vergeet echter niet dat toepassingen ook onderhouden moeten worden. De initiële investering is vaak slechts 20 procent van

Alle gemeenten willen
net zulke goede
dienstverlening als
Coolblue

Patrick Spigt, afdelingsmanager Informatievoorziening en trekker van de
Digitale Transformatie,
gemeente Haarlem: “Het
echte risico is dat als de
diensten die wij leveren
niet meer de problemen
van mensen snel oplossen, mensen het buiten de
overheid om gaan regelen.
Ik weet niet of we daar als
maatschappij vrolijk van
worden.”

de totale kosten. De rest zit in beveiligingsupdates, aanpassingen bij wetswijzigingen en ondersteuning bij gebruik. Laten we er wel voor zorgen dat er een
goed businessmodel overblijft voor gemeenten en leveranciers, met continuïteit als basisvereiste.” De gemeentelijke markt is klein en kent relatief weinig
leveranciers, zegt Raymond Alexander: “Gemeenten willen een gezonde
markt met voldoende keuze en ik verwacht dat Common Ground meer keuze
gaat bieden, omdat meer partijen kunnen ontwikkelen. Met behoud van al
het goede dat er is vanuit de huidige marktpartijen. We zullen er wel voor
moeten zorgen dat deze overgang zorgvuldig gebeurt, met duidelijke afspraken wie waarvan is.”
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Maarten Hillenaar,
algemeen directeur Centric PSS: “Ik ben naar
Centric gegaan omdat
ik echt geloof in het verbeteren van de overheid
met inzet van ICT. Maar
dan moet je wel met
elkaar het goede gesprek
voeren, vanuit ieders
verantwoordelijkheid.”

Tjerk Venrooy, directeur
Publiekszaken PinkRoccade Local Government:
“De burger wordt blij
van een goede samenwerking en een marktwerking waarin iedereen
zijn rol en verantwoordelijkheid neemt.”
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Het echte risico dat gemeenten lopen is groter dan de hierboven
geschetste beperkingen. Het gaat om de legitimiteit van de overheid, zegt
Patrick Spigt: “Als wij als overheid niet veranderen en daardoor onze dienstverlening achterblijft bij wat burgers van ons verwachten, dan gaan mensen
andere oplossingen bedenken voor hun problemen, om de overheid heen. En
het is zeer de vraag of we daar als samenleving vrolijk van worden.”
Larissa Zegveld onderschrijft dat: “Een risico is dat we een beetje veranderen, maar de echt grote stappen in bijvoorbeeld optimalisatie van ketens
naar customer journeys niet zetten. Dat we mensen toch geen regie geven
over hun eigen gegevens. Dat we online identiteit niet goed voor elkaar krijgen. Dan komen we wel verder, maar niet ver genoeg. Het grootste risico dat
we lopen is dan dat we maatschappelijke vraagstukken niet op tijd beantwoord krijgen en daarmee als overheid te weinig van betekenis zijn voor de
samenleving.”
Hoe ziet de transitie naar dit nieuwe samenspel eruit?
De transitie naar een nieuw samenspel tussen gemeenten en markt en een
nieuw IT-landschap voor gemeenten kan alleen maar goed verlopen als deze
stap voor stap en in goede samenwerking wordt aangepakt. Daarover zijn
alle gesprekspartners het eens. Dat gebeurt echter nog niet of nog niet voldoende, stelt een aantal van hen. Tom van Sante: “Als je ziet hoe het bedrijfsleven deze transitie aanpakt dan zie je eerst een standaardisatieslag, een
overkoepelende architectuur waar alles in moet passen, een heldere roadmap
naar de nieuwe situatie inclusief het organiseren van acties voor draagvlak
en dan beginnen met de minder risicovolle applicaties. Dit zie ik nog niet bij
gemeenten.”
Alle gesprekspartners benadrukken het belang van samenwerking tussen
alle spelers in deze transitie. Larissa Zegveld: “De crux is dat we dit niet los
van elkaar kunnen doen.” Die samenwerking kan beter, vindt ze: “In deze
transitie zullen partijen veranderen, sommige zullen er onherkenbaar uitkomen. Daar moeten we het ook over hebben, maar dat blijkt erg lastig. Men is
bang voor de eigen positie. Dat geldt voor alle partijen. Wij zijn een nieuwe
symfonie aan het componeren en de rolverdeling in het orkest verandert. Ik
vind het bijzonder dat leveranciers de urgentie voelen om te veranderen, de
overheid dat inziet voor de rol van leveranciers maar nog niet voor de eigen
rol. Terwijl die urgentie voor de overheid ook groot is, lees de rapporten van
de WRR en het Rathenau Instituut er maar op na. Ook de overheid moet betekenisvol blijven.”
Patrick Spigt wijst erop dat de transitie blijvend is: “Het is een permanent leren en ontwikkelen.” In die constellatie is het nodig dat er groepen
gemeenten en leveranciers ontstaan die samen ontwikkelen, die “vanuit een
open innovatiegedachte bouwen aan toepassingen die makkelijk deelbaar
zijn met anderen. Op een platform waarvan de kern gesloten is en zaken als
security en privacy geregeld zijn.” De samenwerking die daarvoor nodig is zal
de komende jaren ontstaan, verwacht hij, maar is er nu nog niet: “Iedereen

is nog erg vanuit zijn eigen perspectief aan het zenden, de mindset van echt
samen organiseren zie ik nog niet.”
Zorgvuldig
De transitie naar een nieuw gemeentelijke IT-landschap is risicovol,
omdat de huidige informatievoorziening zeer complex is en veel onderlinge
verbanden kent. Maarten Hillenaar: “We zullen met gemeenten een toekomstscenario moeten uitwerken waarin we van de huidige naar de nieuwe situatie
gaan, terwijl alles blijft draaien. Kijk heel goed naar de verhoudingen in de
markt en kom tot goede afspraken hoe je de transitie gezamenlijk aanpakt.
Wees zuinig op de krachten van vandaag, want die heb je echt nodig in deze
transitie.”
Tjerk Venrooy pleit ervoor om de bestaande backofficesystemen in stand
te houden en er een flexibele schil overheen te leggen, zodat andere partijen
er innovatieve oplossingen op kunnen bouwen. “Die applicaties zijn gebaseerd op complexe wetgeving en die verander je niet zomaar. Dat hoeft ook
niet, als je ze toegankelijk maakt. Ik verwacht dat de API’s (software voor
het uitwisselen van gegevens) die worden ontwikkeld, gaan helpen om deze
systemen toegankelijk te maken voor nieuwe partijen.”
Essentieel voor het welslagen van de transitie zijn heldere afspraken tussen gemeenten en leveranciers en daar is de VNG zich terdege van bewust,
vertelt Raymond Alexander: “We werken aan een migratiestrategie die deze
helderheid moet verschaffen. Met de migratiestrategie willen we laten zien
wat we gaan doen, wanneer en hoe het is geregeld met bijvoorbeeld intellectueel eigendom. Er kunnen heel goede redenen zijn waarom gemeenten
ergens eigenaar van willen zijn, maar dat moeten we wel duidelijk uitleggen.”
De VNG voert een intensieve dialoog met leveranciers over deze transitie, zegt
hij.
Martijn Groenewegen pleit voor extra inzet vanuit de VNG om de implementatie van nieuwe toepassingen en Common Ground-principes bij alle
gemeenten te versnellen: “In Groot-Brittannië is door gemeenten een
leveranciersonafhankelijke organisatie (SOCITM) opgezet, die gemeenten
daadwerkelijk helpt bij de implementatie. Zij zijn al jaren een aanjager van
de digitalisering bij de overheid. In Nederland vinden gemeenten nog steeds
te veel zelf het wiel uit, ik denk dat het enorm zou helpen als er ook hier zo’n
organisatie zou komen.”
Uiteindelijk draait het in deze transitie niet om technologie, maar om
mensen, samenwerking en het maken van goede afspraken, is een conclusie.
Daar mag meer aandacht voor zijn. “De digitale transitie wordt nu te technologisch ingestoken, er is onvoldoende aandacht voor de consequenties voor
organisaties en mensen. Als die aandacht er niet komt, dan zullen er altijd
mensen op de rem trappen”, waarschuwt Tom van Sante. Wouter Brokx noemt
dat ook: “We praten over system integration, maar eigenlijk moet je vooral
aandacht hebben voor human integration. De digitale transformatie gaat
vooral over de transformatie die mensen moeten maken.”
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Raymond Alexander, lid
managementteam VNG
Realisatie en verantwoordelijk voor Common
Ground: “Gemeenten willen een gezonde markt met
voldoende keuze en ik verwacht dat Common Ground
meer keuze gaat bieden,
omdat meer partijen
kunnen ontwikkelen. Met
behoud van al het goede
dat er is vanuit de huidige
marktpartijen.”
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De gemeente Almere is een
typische ‘Centric-gemeente’;
ze betrekt de meeste grote
gemeentelijke applicaties van
deze leverancier. Dat belet de
gemeente niet om stappen te
zetten richting Common Ground.
Want daar ligt de toekomst. En
Centric verdwijnt daarmee niet
naar de achtergrond; alleen de
relatie verandert. Want een goed
samenspel tussen gemeenten
en markt zorgt voor echte
vernieuwing.
Door Jet van Eeghen

Gelijkwaardig partnership
“H

et mooie van Common Ground is dat elke gemeente
hiermee aan de slag kan, onafhankelijk van het
gekozen sourcingmodel”, zegt Eric Foppen, leverancier- en
contractmanager bij de gemeente Almere. “Ons beleid is dat
we niet zelf ontwikkelen, maar onze software betrekken bij
partners zoals Centric. Andere gemeenten ontwikkelen wel hun
eigen software, of kopen die in bij verschillende kleinere partijen. Of ze kiezen voor een mix van deze twee strategieën. Maar
iedereen voelt aan dat de toekomst ligt bij Common Ground.”
Jan Willem Woolderink, informatiemanager domein Dienstverlening van Almere, vult aan: “Deze architectuur biedt veel
meer flexibiliteit en transparantie. Dat geeft ons als gemeente
de mogelijkheid sneller publieke waarde toe te voegen. Door in
korte sprints nieuwe diensten te ontwikkelen, met informatie
die direct uit de juiste bron komt. En met een goede ‘toegangssluis’. Waardoor je als inwoner ook kunt zien wie toegang
gevraagd heeft tot jouw gegevens, en met welk doel.”
Almere is nog maar net begonnen met deze nieuwe ontwikkeling. Een complete overstap naar Common Ground zal
volgens Woolderink zo’n 6 tot 8 jaar tijd nemen. “Het is geen
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doel op zich. In de praktijk zullen we natuurlijke momenten
kiezen: wanneer een applicatie aan het eind van z’n levensduur
is, wanneer contracten aflopen. We gaan uit van de publieke
waarde: inwoners, bedrijven of de stad als geheel moeten er
wel wat aan hebben.” Foppen vult aan: “Of er achter de website voor een vergunningsaanvraag of een belasting een oude
Lada zit of een splinternieuwe BMW, is voor een inwoner niet
interessant. Als de software voldoet en veilig is, hebben wij als
gemeente ook geen haast.”
Huwelijksplanner
Woolderink geeft een concreet voorbeeld van een Common
Ground-ontwikkeling en wat dit betekent voor de samenwerking met de leverancier. “Samen met acht andere gemeenten
werkt Almere in sprints aan een huwelijksplanner. We leveren
hiermee standaardservices op die andere gemeenten ook weer
kunnen gebruiken. We willen deze planner ook aansluiten
op de Burgerzaken-applicatie van Centric. Een aantal andere
gemeenten bleek dit ook te willen. Waardoor Centric vanuit
allerlei hoeken een net iets andere vraag kreeg. Nu proberen

op Common Ground
we via de VNG de vraag te centraliseren, en vanuit de Common
Ground-gedachte in te vullen. Zo zou je snel een nieuw standaard component moeten kunnen opleveren. Maar je merkt dat
dit nog lastig is voor de organisatie van Centric, die vooral nog

Samen met acht andere
gemeenten werkt Almere
in sprints aan een
huwelijksplanner
gericht is op beheerste ontwikkeling van dit bedrijfskritische
systeem op basis van jaarplannen. Ze zijn daarom ook bezig om
hun organisatie hierop aan te passen.”
Almere zet Common Ground gericht in op vernieuwing met
meerwaarde voor de stad. De bestaande systemen moeten hier
stap voor stap op aansluiten. Maar wel betrouwbaar blijven
draaien. En met minder inspanning zodat er tijd is voor ver-
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nieuwing. Samen met Centric kijkt de gemeente daarom niet
alleen naar mogelijkheden vanuit Common Ground, maar ook
naar meer inzet van SaaS en beter gebruik van het standaardproduct. Foppen: “We willen in de komende twee tot drie jaar
alle maatwerk minimaliseren die aan standaardapplicaties is
geknoopt. Want dat is duur en bijna niet te onderhouden. En is
al dat extra maatwerk aan de standaardsoftware wel daadwerkelijk nodig? We bekijken dat zorgvuldig.”
De geleidelijke overstap naar Common Ground biedt een
goede gelegenheid om een aantal zaken kritisch tegen het licht
te houden. Foppen: “We zullen steeds meer partnerships gaan
vormen. Bijvoorbeeld met andere gemeenten die zoeken naar
vergelijkbare oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken of voor verbetering van de dienstverlening. We zullen
ons dan focussen op de functionele vraagstelling voor onze
leveranciers. Zo houden we niet alleen elkaar als gemeenten
scherp, maar ook onze leveranciers. Met hen gaan we ook een
gelijkwaardiger partnership aan. Uiteindelijk wordt iedereen
daar beter van.”

i27

C o c r e a t i e

NL-app voor statushouders
is teamprestatie
Met pizza’s, een biertje en je benen op tafel broeden op een goed idee. Een team van inhoudelijk
specialisten en slimme ontwerpers bij elkaar halen en na vijf dagen met een werkend prototype
naar buiten komen. Wigo4it ontwikkelde met een gemengd team een superhandige app voor
statushouders. De manier waarop lijkt op zo’n avontuur in een fijn jongensboek.

‘De manier van
ontwikkelen lijkt op
een avontuur in een
fijn jongensboek’

Door Marjan Arenoe

B

enne Holwerda, adjunct-directeur bij Wigo4it, kwam
zelf op het idee. Hij wist dat het voor statushouders
een struikelblok is om hun weg te kunnen vinden in het ingewikkelde stelsel van regels en instanties in Nederland. Hoe
maak je een afspraak bij de dokter? Hoe kun je voldoen aan de
inburgeringsplicht? Hoe werken die ingewikkelde toeslagen?
“In het regeerakkoord staat dat gemeenten de regie krijgen
op inburgering, een eerste stap is dat een statushouder alle
relevante informatie op één plek kan vinden in een begrijpelijke taal.”
In de app staat de informatie gerangschikt in zes thema’s:
leefomgeving, geld, werk, gezondheid, juridisch en integratie.
De informatie komt van allerlei verschillende instanties en is
deels speciaal voor de app ontwikkeld, een deel is aangeleverd
door VluchtelingenWerk. Gebruikers kunnen kiezen voor een
taal: Nederlands, Engels Arabisch of Tigrinya (Eritrea en Ethiopië). De app bevat algemene informatie en specifieke informatie per gemeente. Op dit moment heeft alleen Amsterdam die
informatie geleverd, de bedoeling is dat ook andere gemeenten
aan de app gaan meedoen.
Designsprint
Het ontwikkelen van de app begon het afgelopen jaar,
vertelt Holwerda. “We wilden samen met de gemeente Amsterdam kortcyclisch verbeteringen ontwikkelen in het sociaal
domein. Bij een pizzasessie heb ik mijn plan op tafel gelegd
voor een app om het inburgeren voor statushouders te vergemakkelijken.” Het was de optimale casus voor een Google
Designsprint. Dit is een intensieve methode om in vijf dagen
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oplossingen voor een vraagstuk te ontwerpen en te testen
met gebruikers erbij. “Het was een gave ervaring, je voelde de
spanning en de sensatie”, zegt Holwerda. In het Rotterdamse
startupcentrum aan de Kratonkade ging het team aan de slag:
consulenten van de gemeente Amsterdam die dagelijks werken
met statushouders, een medewerker van VluchtelingenWerk,
een beleidsdeskundige van het ministerie van Sociale Zaken,
een ontwikkelaar van Wigo4it, Holwerda als ideehouder, en
de procesbegeleider van Connect Holland. De eerste dag van
zo’n designsprint staat in het teken van het begrijpen van
het probleem. “Consulenten vertelden waar de statushouders
tegenaan lopen in hun inburgering; de kern van het probleem
is dat ze de informatie overal vandaan moeten halen.” De
tweede dag staat in het teken van zoveel mogelijk ideeën en
oplossingen bedenken. “De spannendste dag is de derde: de
dag waarop je keuzes moet maken. De emoties liepen af en
toe hoog op. Kun je erop vertrouwen dat je met de selectiemethodes op het beste idee uitkomt? Je moet het terugbrengen naar iets dat je op één dag kunt maken.” Het maken van
een prototype gebeurt op dag vier. “We waren toen al een heel
eind in de buurt: de zes categorieën hadden we te pakken. Alle
inhoudelijke kennis was paraat en we hadden de technici. Een
heel mooi groepsproces. Aan het einde van de dag lag er een
werkend prototype.” Op vrijdag ging het team naar Amsterdam
om het prototype te testen met vijf statushouders. “Fantastisch
om de enthousiaste reacties te zien. Een statushouder zei: was
dit er maar geweest toen ik net in Nederland was, het zou me
enorm hebben geholpen.” Het team zag ook meteen de minder
geslaagde onderdelen. Zo was er een functionaliteit met een

QR-code maar dat bleek voor de testers een volstrekt onbekend
fenomeen. Maar na die vrijdag stond vast dat de app voor statushouders een goed idee is, dat het werkt en dat het voorziet
in een behoefte.
Verbreden
De app is daarna meteen ontwikkeld met een team van
Wigo4it en Amsterdam, met steun van VNG Realisatie. Afgelopen najaar is de NL-app als demo aangeboden aan 150 statushouders. Na het verwerken van de feedback is de app sinds
januari voor alle statushouders in Amsterdam beschikbaar.
De volgende stap is de NL-app te verbreden. “Elke gemeente
kan meedoen aan de verdere ontwikkeling”, zegt Holwerda.
De techniek is niet de grote opgave, de echte uitdaging is het
beheren en het actueel houden van de content. Juist omdat de
informatie bij zoveel verschillende instanties vandaan komt.
Holwerda denkt aan een Common Ground-achtige werkwijze
om informatie betrouwbaar en up-to-date te houden. “Het idee
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is dat de medewerkers bij de organisaties zelf – de SVB bijvoorbeeld - de informatie actueel houden en met een API deelbaar
maken zodat anderen het kunnen hergebruiken. Ongeveer
zoals bij de basisregistraties. Je slaat data op één plek op en
deelt ze geautomatiseerd zodat ze ook in andere processen
kunnen worden gebruikt.”
Meedoen
Meer weten? Of meedoen in het verder ontwikkelen van de
NL-app voor statushouders? Meer informatie en contactgegevens staan op De Pilotstarter van VNG Realisatie.

Wigo4it is een coöperatie die in dienst van en samen
met de vier grote gemeenten (de G4) Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag ICT-oplossingen ontwikkelt die
maatschappelijke meerwaarde opleveren.
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Een BSN ‘klaar
terwijl u wacht’
Gemeente Groningen bedacht een plan om razendsnel duizenden
buitenlandse studenten van een Burgerservicenummer te voorzien.
PinkRocccade Publiekszaken werkt momenteel aan de praktische en veilige - uitvoering ervan. Een mooi voorbeeld van cocreatie van
overheid en markt waarin onderling vertrouwen en een gezamenlijke
focus – ambtenaren en burgers blij maken! – helpen om snel van
idee naar concrete oplossing te komen.
Door Marlies Ruijter

I

n Groningen strijken ieder jaar in september meer dan
3.500 buitenlandse studenten neer die zich hebben
ingeschreven voor de universiteit of hogeschool. Aan de
gemeente de taak om al deze studenten zo gauw mogelijk van
een Burgerservicenummer (BSN) te voorzien. “Het begin van
het collegejaar is altijd een hectische periode en dat is nog
zacht uitgedrukt”, vertelt Tim Schuurman, hoofd
Burgerzaken van de gemeente Groningen. “In die
weken hebben we veel extra mankracht nodig om
alles in goede banen te leiden. We werken met
flexwerkers die een spoedopleiding krijgen om
hun taken goed te kunnen uitvoeren: paspoorten
controleren, kopieën maken, identificatie, papieren invullen, controle van de invoer, toesturen
van BSN per post en archivering. Het gaat grotendeels nog handmatig. Dat is niet alleen arbeidsintensief, het is ook foutgevoelig. Bovendien
moeten studenten twee tot vier weken op hun BSN
wachten. In de tussentijd kunnen zij zich niet
inschrijven voor een woning, en ook geen bankrekeningnummer of studiebeurs aanvragen. In Nederland heb
je nu eenmaal overal een BSN voor nodig.” Dat moet anders
kunnen, dacht Schuurman. Hij ging, samen met collega’s,
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op zoek naar een manier om het BSN-registratieproces te
versnellen.
“We werden echt gedwongen om iets te gaan bedenken.
Door de internationalisering van het onderwijs neemt het aantal buitenlandse studenten ieder jaar met 10 à 20 procent toe.
Ons systeem wordt dus op termijn onhoudbaar. In mijn zoektocht om ons registratiesysteemproces te verbeteren stuitte ik
op het feit dat in het Eemshavengebied arbeidsmigranten die
kort in Nederland verblijven in tien minuten kunnen worden
ingeschreven en met een werkvergunning in de hand weer naar
buiten lopen. Het COA heeft een BRP-straat voor het aanmelden van vergunninghouders. Die systemen liggen aan de basis
voor ons idee: een BSN-scanstraat, waar studenten in no time
een BSN hebben. Klaar terwijl u wacht.”
Knop
Er gingen heel wat brainstormsessie met IT-leverancier
PinkRoccade Publiekszaken en ORIBI id-solutions aan vooraf.
Inmiddels ligt er een concreet plan op tafel. Hoe gaat de BSNscanstraat eruit zien? Schuurman omschrijft het als volgt: “Een
kleine groep mensen – zeg, een kwart van de flexpoule waar

Het BSN is de basis voor het
hele landelijke administratiesysteem. Daar mag natuurlijk
niets misgaan
we nu mee werken – controleert met een speciale elektronische
documentreader het identiteitsdocument van de student. Denk
bij die documentreaders aan de scanapparaten op vliegvelden
bij zo’n zelf-incheck zuil. Vervolgens zorgt een geavanceerde
camera voor een gezichtsvergelijking. Als de identiteit klopt,
start de geautomatiseerde gegevensverwerking in iBurgerzaken. Dat wil zeggen dat de gegevens uit het identiteitsbewijs
door het apparaat worden ingelezen en in het systeem gezet.
We hoeven dus niet meer zelf alle gegevens in te voeren en te
controleren; zeker met alle diakrieten in buitenlandse namen
erg prettig. Alles wordt automatisch overgenomen. Als alles
klopt drukt de medewerker op de knop en, voilà, de officiële
brief met het BSN van de student rolt uit de printer.”
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“De software voor de BSN-scanstraat bestaat al”, vervolgt
Schuurman. “De vraag is nu hoe we ervoor kunnen zorgen dat
dit 100 procent veilig gebeurt. Het BSN is de basis voor het hele
landelijke administratiesysteem. Daar mag natuurlijk niets
misgaan. De veiligheid verdient extra aandacht omdat we de
scanstraat op locatie willen plaatsen, dus op de hogeschool en
universiteit. De komende maanden gaan we samen kijken hoe
we dit kunnen waarborgen.”
Vertrouwen
De BSN-scanstraat wordt door gemeente Groningen, PinkRoccade Publiekszaken en ORIBI id-solutions gezamenlijk
ontwikkeld. Schuurman noemt het ‘een mooi voorbeeld van cocreatie’. “Het idee om dit te gaan doen is echt gegroeid vanuit
een interne behoefte. Wij hebben Pink gevraagd; help ons met
het oplossen van dit probleem. Door onze eerdere samenwerking rondom iBurgerzaken weten we inmiddels dat zo’n vraag,
of zo’n idee, ook echt omgezet kan worden in een concrete
technische oplossing.”
Schuurman doelt op het feit dat zijn gemeente kwartiermaker is voor iBurgerzaken. Dat wil zeggen dat de gemeente
praktische kennis rond burgerzakenprocessen levert. En dat
PinkRoccade deze kennis inzet bij het opleveren van een
nieuwe ICT-oplossing. Die aan de hand van, onder andere, hun
feedback wordt aangepast.
“We zijn dus al erg gewend om constructief samen te werken aan innovatieve oplossingen. Wij geven aan wat we nodig
hebben om ons werk goed te kunnen doen, PinkRoccade gaat
daar vervolgens mee aan de slag. Dat is een organisch proces.
Door samen aan iets te werken, door veel te brainstormen,
komen we tot betere producten. Tijdens een congres van PinkRoccade hebben we ons idee ook gedeeld met andere gemeenten en om input voor verbeteringen gevraagd. Als opdrachtgever en leverancier vertrouwen we elkaar, dan durf je dus ook te
vragen: kan het nog een tandje beter? Zo haal je het beste in
elkaar naar boven.”
Groningen is initiator van de scanstraat, maar tegelijkertijd
ook ‘proefkonijn’.
“We gaan de komende maanden hard werken om de BSNscanstraat te optimaliseren, vooral op het gebied van veiligheid. Mocht de scanstraat een succes worden, dan kan dit
natuurlijk ook uitgerold worden in andere studentensteden.”
Dat laatste is zeker iets om in overweging te nemen. PinkRoccade heeft uitgerekend dat de BSN-scanstraat 1.500 werkuren
kan besparen.
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Valley: appstore
in het geodomein
Een app ontwikkelen voor een overheidsorganisatie en daar een andere overheidsorganisatie nog eens voor laten betalen?
Bij Imagem doen ze dat anders. Het
softwarebedrijf zet de apps in Valley, een
soort appstore waar overheden kosteloos
apps kunnen hergebruiken. En sterk staaltje
cocreatieplatform.

alles toch liever in eigen huis beheren, dan kan dat ook.”
Valley is meer dan alleen een appstore, dat wil De Groot ook
nog benadrukken. “Je kunt Valley zien als een community;
als een platform waar overheden van elkaar kunnen leren;
waar kennis en ervaring worden gedeeld. Daarnaast kunnen
overheden zelf ook weer applicaties of toepassingen die zij zelf
hebben gerealiseerd delen via Valley.”
Sweat spot
Valley sluit ook aan bij de gedachte achter Common Ground,
een beweging die werkt aan de modernisering en vereenvoudiging van de ICT-infrastructuur van lokale overheden. “Als je
applicaties van ons gebruikt, blijven de data bij de bron”, legt
Van de Graaf uit. “Jij laadt jouw data simpelweg in onze app in.
Dat zorgt ervoor dat processen en data gescheiden blijven. Het
werken met gescheiden lagen is de basisgedachte achter Common Ground. Het zorgt er immers voor dat data niet eindeloos
gekopieerd en opgeslagen hoeft te worden. Die wirwar aan

kopieën, dat is precies waar we vanaf moeten. Bovendien biedt
hergebruik van applicaties uniformiteit in gebruik van data en
informatie. Ook dat is Common Ground.”
Patrick de Groot: “Wat ik mooi vind aan ons systeem is dat
we eigenlijk tussen gesloten commerciële aanbieders en open
source inzitten. Bij veel aanbieders worden gegevens binnen
de applicatie beheerd en zijn de applicaties niet eenvoudig
aanpasbaar of uitwisselbaar, waardoor silovorming ontstaat.
Bij open source is het volledig open en aanpasbaar. Mooi streven, maar nadeel van open source is dat het heel trendgevoelig
is. Als jouw onderwerp hot is, dan is er een grote community
die zich daarmee bezighoudt, maar die gezamenlijke interesse
kan zo weer wegebben of verschuiven naar een ander topic.
Daardoor komt de langetermijn-onderhoudbaarheid in het
geding. Doordat binnen Valley de eindgebruikersapplicaties
en de connecties naar data open zijn, en de ondersteuning en
doorontwikkeling van het platform geborgd is, denk ik dat wij
met Valley precies op de sweat spot daartussenin zitten.”

Door Marlies Ruijter

Enkelvoudig ontwikkelen
en meervoudig gebruik

I

magem, een bedrijf dat opereert in het geodomein, wil
overheidsorganisaties helpen bij datagedreven werken.
Dat doen ze door de ontwikkeling van hoogwaardige locatietechnologie. Denk aan een applicatie die satellietbeelden leest
en aan de hand daarvan laat weten waar doorstroming van
sloten en kanalen wordt belemmerd. Of een applicatie waarmee je een complete stad in 3D kunt visualiseren, waardoor je
bijvoorbeeld kunt zien welke consequenties de aanleg van een
nieuwe weg heeft, en waarmee je zelfs bijkomende geluidseffecten kunt weergeven.
“Onze technologie helpt overheden om efficiënter te werken en op basis van data betere beslissingen te nemen”, zegt
Niels van de Graaf, marktmanager Overheid bij Imagem. “De
overheid moet steeds meer werk leveren, met steeds minder
mensen. Innovatie is hard nodig, maar – vooral lokale overheden – weten vaak niet hoe ze moeten beginnen. Ze hebben
er simpelweg de mankracht en de middelen niet voor. Imagem
helpt gemeenten dit slimmer te organiseren, onder meer door
beter samen te werken. Veel gemeenten kampen met dezelfde
issues, bijvoorbeeld op het gebied van bodemverzakking,
luchtvervuiling, afwatering, of het nauwkeurig meten van buitenruimte. Als wij een app ontwikkelen voor de ene gemeente,
delen we die graag met andere gemeenten. Die gedachte resulteerde in Valley, een soort appstore waar applicaties van en
voor de overheid gratis hergebruikt kunnen worden. Dit helpt
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de overheid om niet alleen sneller, maar ook tegen veel lagere
kosten te innoveren.”

“Gemeenten hebben overeenkomende taken, dezelfde
soort data en vaak soortgelijke vraagstukken”, zegt Emil
Otte, geo-econoom van de gemeente Almere. “Valley gaat
gemeenten helpen om niet telkens opnieuw het wiel uit te
hoeven vinden. Een functionele of innovatieve oplossing
van gemeente x zal ongetwijfeld ook een functionele en
innovatieve oplossing zijn in mijn gemeente. Onderzoek
en ontwikkeling zijn al gedaan, hier hoeft niet meer in te
worden geïnvesteerd. We kunnen deze tijd inzetten voor
het doorontwikkelen of specifieker maken van de app voor
de eigen gemeente. De ‘verbeterde’ versie kan vervolgens
ook weer worden gedeeld en door andere gemeenten worden hergebruikt. Het slim hergebruiken van applicaties en
modellen draagt bij aan kostenreductie. Ook stimuleert
hergebruik de uniformiteit van de gemeenten en ondersteunt dit de Common-Ground-gedachte.
Valley biedt de mogelijkheid voor gemeenten om succes en toegevoegde waarde te delen, en ook van elkaar te
leren. Wij vinden enkelvoudig ontwikkelen en meervoudig
gebruik een ontzettend goed idee en daarom delen wij
onze applicaties ook in Valley.”

Van bezit naar gebruik
Valley bestaat nog geen jaar en er zijn nu al meer dan dertig
apps en toepassingen te vinden. En dat aantal groeit gestaag.
Maar hoe werkt het precies? Patrick de Groot, Sales Director
Imagem: “Als overheidsorganisatie neem je een abonnement
op Valley. Daarmee betaal je eigenlijk voor gebruik van het
technische platform waar onze apps op draaien, vergelijk het
met IOS of Android voor je smartphone. Vervolgens kun je
kosteloos alle applicaties gebruiken die handig zijn voor jouw
organisatie. Zo gaan we van betalen voor bezit naar betalen
voor gebruik. De apps kun je, met behulp van een van onze
consultants, laten aanpassen, zodat het precies aansluit bij
de problematiek die specifiek is in jouw organisatie. Nog een
voordeel van deze platformtechnologie is dat het in de cloud
kan draaien, waardoor het geen impact heeft op je eigen ICTomgeving of resources. Onderhoud of updates zijn onze verantwoordelijkheid, daar heb je als gebruiker geen omkijken naar.
Kortom, je wordt helemaal ontzorgd, maar tegelijkertijd heb je
wel de flexibiliteit om apps naar je eigen hand te zetten. Wil je
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Groter platform voor
het digitale platform
Parallel aan de vorming van een nieuw samenspel tussen overheid en markt – en
wetenschap en publiek - groeit het aantal digitale platforms. Een platform is een
digitale organisatievorm die de deelnemers ondersteunt in het samenwerken en
het uitwisselen van kennis en ervaringen. Voorwaarde voor het goed functioneren
van het platform is dat data niet ‘opgesloten’ zitten in de systemen van een van
de deelnemers.
Door Quita Hendrison

H

et kenmerk van het digitale platform is dat het een
organisatievorm is die het niveau van de individuele
organisatie overstijgt. Daarmee is het bij uitstek geschikt voor
dialoog en cocreatie. Koen Wortmann, manager strategie en
ontwikkeling bij VNG, is met zijn team bezig met een ‘platformverkenning’. “Een strak geformuleerde platformstrategie is er
binnen VNG Realisatie niet, maar we zien wel dat digitale platforms steeds belangrijker worden. Vooral in het samenwerken.
En daarmee raakt het aan een van onze belangrijkste vragen:
hoe kunnen we gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen in
hun uitvoeringstaken? We weten dat samenwerken werkt en
daarom kijken we naar manieren waarop we dat kunnen verbeteren. Onder andere met digitale platforms. Door de digitale
mogelijkheden wordt het immers steeds makkelijker om voorbij
de eigen organisatiegrenzen samen te werken. Overheidsbreed,
en met marktpartijen. En zo zijn er de afgelopen jaren allerlei
platforms ontwikkeld: van fora als Pleio tot de ontwikkeling
van developer.overheid.nl waar een ontwikkelaar vanuit een
functionele/semantische vraag snel bij de juiste API komt.
Elk van die platforms is ingericht voor een specifieke functie
en met elkaar is er een ecosysteem ontstaan aan platformfunctionaliteiten door en voor verschillende partijen en aanbieders. Op die manier kunnen we ‘grenzeloos’ werken aan de
vernieuwing van de overheid.
In de genoemde verkenning kijken we naar de wensen vanuit de gemeenten en naar de technologische mogelijkheden.
Welke nieuwe functionaliteiten ontwikkel je voor de business?
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We kijken naar mogelijke nieuwe platforms en naar bestaande
platforms. Waar kan het beter, efficiënter, waar valt winst te
behalen? Dat is de opzet van deze verkenning.”
Bij de bron
Het Kadaster werkt al langer aan een platformstrategie.
Marcel Reuvers, adviseur strategie en beleid, is daarom blij met
de beweging die VNG Realisatie maakt richting platformdenken en Common Ground. “Er is een heel stelsel aan landelijke
voorzieningen voor het ruimtelijk domein, met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, de Basisregistratie Grootschalige
Topografie, Basisregistratie Kadaster, enzovoort. De gegevens
worden door gemeenten op tientallen applicaties ingelezen
en gekopieerd. Met Common Ground gaan we toe naar halen
en muteren bij de bron, naar één gegevenslandschap binnen
een ecosysteem van platforms. Bestuursorganen zien dat zo’n
gegevenslandschap zorgt voor ontzorging en samenwerking,
zonder inperking van autonomie op bestuur en bedrijfsvoering. Door het centraal beschikbaar maken van informatie
vindt er ontschotting plaats tussen de bestuursorganen. Daarmee win je aan betrouwbaarheid, transparantie, actualiteit en
kwaliteit van gegevens en dus aan rechtszekerheid. Gemeenten
moeten zich als opdrachtgever sterker opstellen én stappen
zetten met Common Ground. Zorg ervoor dat de gegevens
uit de applicaties gehaald worden en algemeen beschikbaar
worden. Want we willen allemaal toe naar het ecosysteem van
platforms waarbinnen we deze gegevens gaan delen. Alleen

als we gegevens en processen scheiden kunnen we echt regie
op gegevens voeren. Om daar te komen heb je een lange adem
nodig, maar ook jaarlijkse resultaten op z’n ‘Common Grounds’
die direct bijdragen aan de gemeentelijke bedrijfsvoering. Een
voorbeeld vanuit het Kadaster is de Wkpb (Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken). Niet meer
elke gemeente z’n eigen applicatie, maar centraal registreren

Met Common Ground gaan we
toe naar halen en muteren bij
de bron, naar één gegevenslandschap binnen een
ecosysteem van platforms
bij het Kadaster. Dat scheelt enorm veel mankracht en dus
geld. Door dit soort relatief eenvoudige successen te boeken,
versnel je zo’n omvangrijke transitie als Common Ground.”
Waardenspanning
Ook wat Michiel Steltman betreft, directeur van Stichting
Digitale Infrastructuur Nederland, en lid van het Forum standaardisatie, mag het allemaal sneller: “Ik zie de platformge-
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dachte terug in de Agenda Digitale Overheid. De overheid lonkt
volop naar de digitale wereld, je ziet nog te veel gedateerde
overheidsprocessen. Het gemak dat een bank of webshop kan
bieden in dienstverlening, moet een gemeente ook kunnen
bieden; bijvoorbeeld voor het verlengen van je rijbewijs. Via
platforms – geen doel maar een middel – en open data. Waarbij de overheid niet per se zelf iets hoeft te verzinnen, maar
veel meer een aggregator kan zijn en gebruiker van datasets,
API’s en functies die overal beschikbaar zijn. Een voorbeeld
is Covadem, platform voor de binnenvaart waarin een hoop
partijen samenwerken. Het kan dus wel, maar er gaan te snel
rode ‘privacylampjes’ branden als we het hebben over het delen
van gegevens via platforms. Natuurlijk zijn persoonsgegevens
niet hetzelfde als vaardieptes. Maar onze gegevens worden nu
ook al volop en decentraal gedeeld binnen de overheid; door
UWV bijvoorbeeld. Dan liever centraal geregeld via een platform. Geregisseerd en gecontroleerd door de overheid. Daar is
wel hernieuwd vertrouwen voor nodig, want het vertrouwen
in centrale overheids-IT is laag. Daarom pleit ik ervoor om de
zogenoemde waardenspanning altijd mee te nemen in de discussie over digitale innovatie. De waarden privacy, veiligheid
en het economisch belang van innovatie, moeten in balans
zijn. Ik bespeur dat de knikker nu wel erg snel richting privacy
rolt. De politiek maakt er te veel ‘nee tenzij’ van in plaats van
‘ja, mits’. Dat houdt innovatie tegen. Maar laat ik positief eindigen: met de digitaliseringsstrategie van staatssecretaris Knops
en met Common Ground zit er beweging in.”
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De klantenkring van RijksZaak
groeit. Het innovatieve systeem
dat zaakgegevens, processen,
dossiers én interactie in één systeem
afhandelt, maakt snel school. De
verantwoordelijke DICTU-medewerkers
vertellen er graag over.
Door Fred van de Molen

“E

en belangrijke aanleiding
voor klanten om met
ons in gesprek te gaan is vaak
dat de support voor hun verouderde applicaties stopt
of dreigt te stoppen. Dat
is een prima trigger, maar
waar wij naar op zoek zijn
is waar zo’n organisatie
naartoe wil: wat wil je bereiken, wat is de gewenste toekomstsituatie?” Aan het woord
is enterprise architect Wim van
der Lingen. Hij is bij DICTU verantwoordelijk voor RijksZaak, een
cloudgebaseerde standaarddienst
waarmee rijksoverheidsorganisaties
snel zaakgericht kunnen gaan werken.
RijksZaak biedt de mogelijkheid zaken
k
erstoc
Shutt
:
als een vergunningaanvraag of een
d
l
e
Be
inspectie te definiëren, waarbij alle zaakgegevens - proces, dossier, interactie en
archivering - in één geïntegreerd systeem worden afgehandeld.
rieke functionaliteiten, gebaseerd op oplossingen voor caseBovendien kunnen ook burgers en bedrijven via een webintermanagement (Pega) en documentbeheer (Alfresco). Daarboface contact maken met de betreffende dienst.
venop is een klantspecifieke omgeving waarin de opdrachtgever
RijksZaak maakt school. De Raad van Strafrechtstoepaszijn specifieke processen, functionaliteiten en koppelingen kan
sing en Jeugdbescherming (RSJ) nam het systeem in 2017 in
laten bouwen en onderhouden. Op dat niveau werkt DICTU aan
gebruik. Daarna volgden Agentschap Telecom (EZK), de Inspeceen portfolio van herbruikbare componenten. Van der Lingen:
tie Gezondheidszorg en Jeugd (VWS), Staatstoezicht op de
“Dat gaat niet vanzelf. Bij processen als vergunningverlening
Mijnen (SodM) en het RIVM. Momenteel implementeert een
kom je aan het eigene van organisaties. Maar als wij daarvoor al
aantal zelfstandige organisaties binnen VWS het systeem.
een generieke component hebben die iets vergelijkbaars doet,
kunnen we ze in ieder geval een keuze voorleggen: we kunnen
RijksZaak bestaat uit twee lagen: de basisdienst en een
iets speciaal voor jou bouwen in vier maanden. Of: we gebruiken
klantspecifiek deel. De basisdienst bevat een aantal genewat we al eerder hebben gedaan en we passen die in een maand
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aan voor jouw situatie. Het aantal herbruikbare koppelingen en
functionaliteiten groeit met iedere nieuwe klant. Zo kunnen we
trajecten steeds efficiënter en sneller maken.”
Herbruikbaar
Generieke oplossingen zijn nog altijd schaars binnen de
Rijksoverheid en binnen DICTU. “We hosten zo’n 1500 applicaties. Behalve de grote standaardpakketten zijn dat vrijwel
allemaal unieke applicaties, zeker voor de primaire processen.
Het borgen van generieke functionaliteit is een van de lastigste dingen om voor elkaar te krijgen. Een klant wil primair een
oplossing die aan zijn wensen voldoet en is niet geïnteresseerd
in hergebruik. RijksZaak is als herbruikbaar platform voor het
ondersteunen van bedrijfsprocessen dus best bijzonder.”
DICTU heeft een vaste werkwijze voor klanten. Deze is erop
gericht om snel toegevoegde waarde te creëren. En het kan snel
omdat de basisdienst al beschikbaar is. Hierdoor kunnen een
aanbesteding en het inrichten van een technische omgeving
achterwege blijven. “Een Proof of Concept is niet nodig. We
weten dat het werkt.”
Van der Lingen vervolgt: “In de eerste fase, het vooronderzoek, willen we vaststellen wat de gewenste toekomstsituatie is voor de klant en of wij daar invulling aan kunnen
geven. Gaan we verder met elkaar, dan doen doen we
een Proof of Value. In een tijdsbestek van vier weken
ontwikkelen we dan een werkend product waarin een
relevante functionaliteit zit. In die periode kunnen we ook
vaststellen of onze werkwijze, een agile-methodiek, past bij
deze organisatie. Gaan we definitief met elkaar in zee, dan volgt
fase drie. Daarin ontwikkelen we een productieversie met een
gedefinieerde minimum functionaliteit. Dan moet je denken aan
maximaal vier tot zes maanden. Daarin zit dan altijd een complete ‘customer journey’. Na ingebruikname wordt het platform
doorontwikkeld en onderhouden.”

Voordelen
RijksZaak helpt het primaire proces in te richten
met de nieuwste technologie. Ook maakt RijksZaak het
een stuk eenvoudiger in te spelen op nieuwe wet- en
regelgeving.
• Veilig: voldoet aan eisen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR).
• Snel: in korte tijd geïmplementeerd.
• Gestandaardiseerde oplossing voor de Rijksoverheid.
• Betaalbaar door hergebruik functionaliteit en afrekening per gebruiker.
• Clouddienst: schaalbaar en stabiel.
• Online en offline beschikbaar op alle devices.
Meer info over Rijkszaak: www.dictu.nl/diensten/rijkszaak

DICTU
DICTU is een baten-lastendienst van het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat en één van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. DICTU
ondersteunt de primaire processen van diverse uitvoeringsorganisaties en de ministeries van EZK en LNV.

‘Product owner’ van RijksZaak bij DICTU is Ben Binnendijk.
Hij is de spin in het web voor de basisdienst, de laag met Pega
en Alfresco. Hij kan klanten onder andere inzicht geven in de
doorontwikkeling van het product en het beschikbaar komen
van nieuwe versies. Binnendijk: “De basislaag is uniform voor
alle klanten. Daarom zijn ze ook verplicht, met een marge van
enkele maanden, mee te gaan naar de laatste versie. We streven
naar maximaal twee grote releases per jaar. Technologie ontwikkelt zich, regelgeving verandert. We blijven doorontwikkelen.
Dat is de kracht van deze oplossing. Daardoor blijf je als gebruiker wendbaar.
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Shadow-IT bij de overheid

Een onvermijdelijk

gevaar?

Ze zijn razend handig: WhatsApp, Dropbox, WeTransfer, Gmail,
Google Docs, Trello, conversieprogrammaatjes. Of wat te denken van
een virtuele server bij Amazon Web Services (AWS) om even wat
dingetjes te doen die niet via de gewone IT-omgeving kunnen?
Welkom in de wereld van shadow-IT: software waarvan de IT-afdeling
zegt dat het niet gebruikt mag worden, maar die de IT-eindgebruiker
een oplossing biedt. Shadow-IT is een enorme risicofactor voor de
overheid. Maar niemand kent de exacte omvang ervan.

G

Door Erik Bouwer
Beeld iStock/Barry Hage
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emak, dat is een van de redenen waarom werknemers gebruikmaken
van shadow-IT. Een inmiddels berucht voorbeeld is dat van toenmalig
minister van EZ Henk Kamp (2016). Hij gebruikte Gmail – ook voor het versturen van staatsgeheime informatie – omdat het makkelijker werken was in de
avond en in het weekend. Shadow-IT omvat alle IT-oplossingen die medewerkers binnen een organisatie gebruiken zonder dat dat is toegestaan en bekend
is bij de IT-afdeling. Het kan gaan om zelf aangeschafte hardware of software.
Zelfs de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid erkent de rol
van het gemak: “Eindgebruikers hebben behoefte aan makkelijke manieren om
hun werk uit te voeren. Waarschijnlijk ligt die overweging ten grondslag aan de
toename van schaduw-ICT.”
Gebruiksgemak staat niet op zichzelf. IT-eindgebruikers kunnen verschillende redenen hebben om niet-officiële IT te gaan gebruiken. Gebruiksonvriendelijke applicaties, trage verbindingen, gebrek aan functionaliteit in bestaande
voorzieningen, en soms zelfs gebrekkige adoptie van geheel nieuwe applicaties kunnen werknemers naar alternatieve oplossingen sturen. Daarbij wordt
nieuwe technologie snel en gemakkelijk door consumenten omarmd en vervolgens mee naar het werk genomen. Wanneer je WhatsApp op je desktop of laptop
hebt gezet, is het plotseling een ontzettend handige tool om te chatten en
bestanden mee te sturen. Soms ontwikkelt succesvolle consumentensoftware
zich tot bedrijfssoftware: denk aan Skype, tien jaar geleden nog not done, nu is

het onderdeel van de Microsoft-familie.
Soms is het de IT-afdeling die vernieuwing tegenhoudt: ‘over vier maanden bent
u de eerste’ of: ‘wat wilt u er allemaal mee
gaan doen?’.
Daarmee stimuleren CIO’s onbedoeld het
gebruik van alternatieven, aldus Marco Gianotten, CEO van onderzoeks- en adviesbureau Giarte.
“Als de eindgebruiker niet meer naar de IT-afdeling
wil of zijn gewenste oplossing staat niet in de zogenaamde servicecatalogus van IT, dan koopt de eindgebruiker het elders in. Naast eenvoudige toepassingen
zijn er inmiddels ook complete oplossingen en services
verkrijgbaar, bijvoorbeeld voor het opbouwen van datalakes of
het ontwikkelen van machine learning toepassingen. Die zijn
vaak minder zichtbaar voor de IT-auditors. Voor steeds meer
werknemers is experimenteren met nieuwe software – snel iets
uitproberen – antwoord op de vraag naar het gebruik van data
en het besturen van processen. Vaak belanden op deze manier
data buiten de eigen organisatie, bijvoorbeeld omdat ze worden
geüpload naar een service.”
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Binnen de overheid is het ‘experimenteren’ met technologietools jarenlang nadrukkelijk gepropageerd door vernieuwers, bijvoorbeeld door het netwerk Ambtenaar 2.0. In het boek
‘Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0’
wordt gesproken over ‘andere manieren van samenwerken en
je een weg banen door een alsmaar groeiende berg aan informatie’. Als ambtenaar moet je openstaan voor die ontwikkelingen en nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden om je werk
nog beter te doen, aldus de auteurs. “Het veiligste is dus altijd
om te werken binnen de overheid: op je eigen netwerkschijf of
op Rijksweb. Maar dat is niet altijd mogelijk: als je wilt samenwerken en kennisdelen over de grens van je eigen organisatie
heen, dan ben je toch aangewezen op internet als platform.
En het aanbod van functionaliteiten op internet is zo groot en
divers, als je daarmee efficiënter je werk kunt doen en betere
resultaten kunt behalen dan is het bijna onverantwoord om die
meerwaarde te laten liggen.” En verderop: “Iedereen met een
internetverbinding kan thuis en op het werk gebruikmaken van
een groot potentieel aan nieuwe middelen en instrumenten om
efficiënter z’n werk in te richten, breder en effectiever samen te
werken en interactiever met burgers te werken.”

Op alle
niveaus delen
ambtenaren
vertrouwelijke
informatie via
WhatsApp

Maar ook in de relatief recente ‘Gedragsregeling voor de
digitale werkomgeving’ uit 2016 (2) staat te lezen: “De digitale
werkomgeving biedt veel mogelijkheden. Het is belangrijk dat
medewerkers zich bewust zijn van de risico’s die digitaal werken

met zich meebrengt.” Verderop gevolgd door: “Het aanbod van
openbare apps en online voorzieningen is groot. Gebruik die
openbare voorzieningen alleen voor openbare informatie. Er kleven aan deze openbare voorzieningen ernstige bezwaren, zoals
risico’s op het gebied van het eigenaarschap van de informatie,
de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid en de beveiliging
en vertrouwelijkheid van de informatie.”
Omvang
Shadow-IT heeft betrekking op niet toegestane activiteiten. Dat maakt het lastig een indicatie van de omvang te
geven. Partijen die iBestuur hierover wilde spreken, reageerden
terughoudend. Een schatting is dat meer dan 35 procent van alle
cloudgebaseerde softwaretoepassingen in organisaties zonder
toestemming van de IT-afdeling zijn aangeschaft (3).
“Op departementen wordt vaak gebruikgemaakt van illegale
webapplicaties zoals Google Drive, Trello, Appear-in, WeTransfer,
Prezi en toepassingen voor video conferencing. Op alle niveaus
delen ambtenaren vertrouwelijke informatie via WhatsApp”,
aldus een bron binnen de Rijksoverheid. “Degene die zijn handen op deze informatie kan leggen, heeft een enorm datalek
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te pakken. De regels schrijven voor dat voor het gebruik van
nieuwe webbased applicaties die niet binnen het standaard aanbod vallen en waarbij data van derden betrokken zijn, officieel
toestemming van de CIO van het departement nodig is. Vaak is
dat de secretaris-generaal: een onwerkbare beleidsregel.” En als
een departement al functionaliteit ontwikkelt die het gebruik
van shadow-IT moet terugdringen, is het resultaat meestal dat
deze applicaties te laat komen, te ingewikkeld zijn en minder
goed werken, aldus dezelfde bron.
Volgens Gianotten ligt het voor de hand dat shadow-IT juist
bij de overheid een omvangrijk probleem is. “Bij aanbestedingen
wordt vooraf gespecificeerd wat er precies wordt ingekocht. Vandaag beslissen dat je morgen iets nieuws wilt uitproberen past
daar niet bij. Door aanbestedingen zijn werkplekken vaak volledig dichtgetimmerd. We zijn bang dat er anders iets fout gaat.
Maar als de overheid meer agile zou werken – incrementeel,
stapsgewijs – levert dat wellicht betere resultaten op dan de
mislukkende megalomane IT-projecten zoals we die nog steeds
tegenkomen bij de overheid.” Gianotten draait het vraagstuk
liever om: “Je zou kunnen zeggen dat een gebrek aan shadow-IT

een probleem is. Shadow-IT faciliteert creativiteit, vernieuwing,
innovatie. Ik denk dat daarvoor juist meer ruimte moet zijn –
uiteraard met duidelijke kaders.”
Risico’s
Het gebruik van schaduw-IT brengt meerdere risico’s met
zich mee. De aanschaf, het gebruik en het beheer vallen buiten
de controle van de IT-organisatie. Veiligheidsrisico’s kunnen
daardoor niet gemonitord en gemitigeerd worden, ook omdat
bij shadow-IT het zicht op updates en de kwaliteit van software
ontbreekt. Het levert onduidelijkheid op welke gegevens zich
waar bevinden. Dat vergroot de kwetsbaarheid voor aanvallen, en vergroot de kans op datalekken, en problemen met
adresboeken.
Het gebruik van shadow-IT draagt ook bij aan een onjuist
beeld van de IT-architectuur, van het gebruik van infrastructuur, van software (en behoeften van medewerkers) en van
kosten (betaalde oplossingen staan niet op het budget van IT).
Vaak worden aangekochte voorzieningen wel aangezet, maar
niet uitgezet, zoals bij virtuele machines. Deze zaken worden
problematisch als IT wordt uitbesteed, opnieuw wordt aanbesteed of als er integraties moeten plaatsvinden.
Ook bij de gemeente Amsterdam wordt het probleem van
shadow-IT herkend. Ger Baron, CTO van gemeente Amsterdam,
legt uit dat specifieke afdelingen voor dagelijkse werkprocessen
eigen softwarepakketten gebruiken die geen onderdeel uitma-

ken van de standaard digitale werkplek. Die applicaties werken
beter als ze op een standalonesysteem draaien. “Dat vindt de
gemeente niet wenselijk, maar het wordt gedoogd omdat de performance van de infrastructuur suboptimaal is: niet snel genoeg
om grote hoeveelheden data te verwerken.” Omdat de gemeente
steeds meer samenwerkt met partijen buiten de eigen organisatie, wordt er steeds meer gebruikgemaakt van oplossingen zoals
WeTransfer, Dropbox en WhatsApp. Dat wordt gedoogd “zolang
er geen vertrouwelijke informatie mee wordt gedeeld. Voor een
transparant bestuurlijk proces wil je eigenlijk dat communicatie
traceerbaar is.”
Medewerkers van het innovatielab van de gemeente Amsterdam maken regelmatig gebruik van AWS-omgevingen, bijvoorbeeld om nieuwe, intern ontwikkelde softwarecomponenten te
testen. Ook hier geldt dat dit buiten de officiële servicecatalogus
valt en dat er geen persoonsgegevens mogen worden gebruikt.
Baron schat in dat hier twintig tot dertig mensen mee werken.
“Voor professionals op het gebied van data science en development willen we ruimte bieden om nieuwe technologie te ontwikkelen en te testen of te kopen. Dat wil je snel en laagdrempelig
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kunnen testen, dus zonder trajecten die maanden duren. Dat
moet gaan om het uitproberen, het moet niet een nieuwe standaard worden. Afspraken zijn onder meer: experimenteer op systemen die geen deel uitmaken van het gewone interne netwerk,
maar in een afgezonderde omgeving. En maak geen koppelingen
met bestaande systemen en gebruik synthetische data.”
Groeiende gebreken
Wie gaat zoeken, vindt een ondoordringbare warboel aan
regels, richtlijnen en voorschriften over het gebruik van technologie binnen de overheid. De laatste loot aan deze boom is de
nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, 2019) die
moet zorgen voor één basisniveau voor informatiebeveiliging
binnen de gehele overheid op basis van internationale normen
voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC
27002). De BIO verwijst naar allerlei onderliggende regelingen,
zowel gericht op inkoop als op gebruik (zie ook het artikel op
pagina i14).
Ondertussen constateerde de Algemene Rekenkamer afgelopen maand dat de Rijksoverheid de informatiebeveiliging nog
steeds niet op orde heeft en dat die zelfs is verslechterd ten
opzichte van vorig jaar. Met als schrijnend voorbeeld het ICTsysteem voor de omzetbelasting uit 1982, dat niet meer geschikt
is om aanpassingen in belastingpercentages door te voeren.
Ook het IT-beheer vertoont groeiende gebreken. Als een van de

oorzaken wordt aangevoerd: een veelheid aan verouderde systemen. In de nieuwe BIO komt het begrip shadow-IT niet voor.
De vraag is wat nieuwe, geïntegreerde richtlijnen bijdragen aan
gedragsverandering zolang het onderliggende probleem onopgelost blijft.

Bronnen
1) https://www.informatiehuishouding.
nl/documenten/richtlijnen/2016/6/23/
gedragsregeling-digitale-werkomgeving-bzk
2) Stadtmueller, L. (2013). The Hidden Truth Behind Shadow IT Six
trends impacting your security posture. Stratecast and Frost &
Sullivan; 50 Years of Growth, Innovation and Leadership, 1-13.
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Digicampus

‘Je hebt een zandbak
nodig om dingen uit
te proberen’
Aan initiatieven voor digitale overheidsinnovatie ontbreekt
het niet, maar ze zijn versnipperd. Het nieuwe Digicampus
speelt een verbindende rol en voegt iets extra’s toe. Het is
een unieke samenwerking tussen overheid, wetenschap
en bedrijven én burgers. Met de potentie om Nederland tot
voorbeeldland te maken.

I

Door Kitty Döppenbecker
Beeld Shutterstock
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n augustus vorig jaar werd het idee voor Digicampus geboren. Waarom
niet alle publieke en private initiatieven voor digitale overheidsinnovatie samenbrengen en de betrokken partijen met elkaar verbinden? ‘Founding mothers’ van Digicampus zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, de dienst digitale overheid Logius, ICTU, branchevereniging Nederland ICT en de TU Delft. Hun bedoeling is één grote hub te creëren,
waar iedereen die met digitale overheidsinnovatie te maken heeft elkaar weet
te vinden om kennis en ervaring uit te wisselen in de echte of de virtuele
wereld. Nog geen jaar later, op 3 juli 2019, vindt de officiële lancering van
Digicampus plaats op het iBestuur Congres in Papendal. Ondertussen hebben
partners zoals VNG, RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens), UWV, SVB,
advocatenkantoor Pels Rijcken en diverse bedrijven, waaronder ook een aantal start-ups, zich bij het initiatief aangesloten. De eerste activiteiten lopen al
(zie kader).
De plannen zijn pril, de ambities groot. “Digicampus werkt als een tweetrapsraket voor digitale overheidsinnovatie”, zegt Yvonne van der Brugge,
algemeen directeur van Logius. “Allereerst brengt het bestaande initiatieven
voor digitale innovatie in kaart. Er gebeurt nu van alles, maar er is geen overzicht. Ten tweede helpt het bestaande ideeën samen verder te ontwikkelen en
nieuwe, ontbrekende dingen toe te voegen. Daarbij is het mogelijk digitale

bouwstenen te gebruiken die we vanuit Logius bieden, zoals MijnOverheid,
SBR en DigiD. Zoiets is uniek in de wereld.”
Kritische vragen
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek geeft belangrijke nieuwe
inzichten over de inzet van technologie voor de digitale samenleving. De
wetenschap is nu echter meestal ad hoc betrokken bij innovatie op dit gebied,
stelt professor dr. ir. Marijn Janssen, verbonden aan de Faculteit Techniek,
Bestuur en Management van de TU Delft. “Interdisciplinair onderzoek doen in
een ivoren toren heeft geen zin”, zegt hij. “Je wilt kennis in de praktijk testen
en benutten. Als wetenschappers kunnen we onze kennis inbrengen vanuit een objectieve blik en zonder politieke belangen, vooral ook op de lange
termijn. Promotieonderzoek duurt vier jaar, dat geeft je de tijd om ontwikkelingen structureel te volgen en bij te dragen.” Een mogelijk onderwerp voor
promotieonderzoek kan bijvoorbeeld ‘digital identity’ zijn. Janssen: “Denk
aan DNA-identificatie; de implicaties daarvan zijn groot, dus je moet ver
vooruitkijken.” Digicampus zorgt dat de wetenschap direct vanaf het begin
kan bijdragen aan digitale initiatieven, in plaats van aan de zijlijn te staan of
erbij te worden gehaald als het misgaat. “Neem een ‘unproven technology’ als
blockchain. Tientallen projecten zijn mislukt, terwijl je dat van tevoren kon
bedenken. Als wetenschappers theoretiseren we en stellen we fundamentele
vragen. Zo kunnen we het geweten van projecten zijn: aangeven waar je beter
niet aan begint. We hebben geen kristallen bol, maar we zijn kritisch, zoeken
en experimenteren en kunnen zo ons stukje van de digitale innovatiepuzzel
leveren”, aldus Janssen.
Openheid
Ook Nederland ICT onderstreept het belang van samen onderzoeken binnen
Digicampus. Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT: “Veel bedrijven staan
te popelen om bij te dragen aan digitale overheidsinnovatie. Maar je hebt een
zandbak nodig om dingen uit te proberen, zonder het risico dat ze escaleren. De overheid ligt onder een vergrootglas en speelt op safe, waardoor ze de
markt maar beperkt betrekt bij haar innovatieplannen. Dat is begrijpelijk, maar
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Van wetenschappelijk
onderzoek tot
cocreatielab
De activiteiten van Digicampus
gaan van diepgaand wetenschappelijk
onderzoek naar ‘hands-on’ labs
en informatie-uitwisseling. Zo is
het in het ‘cocreatielab’ mogelijk
om samen te experimenteren. Ook
worden er kennissessies, design
sprints en hackathons georganiseerd,
die als input dienen voor onderzoek
en experimenten. Niet alleen voor
techneuten, maar ook voor politici
en beleidsmakers. Via gaming
worden bijvoorbeeld ‘life events’
gesimuleerd, zodat beleidsmakers
zelf ervaren hoe digitale processen in
de praktijk uitpakken. Bijvoorbeeld
waar een burger die net onder de
armoedegrens belandt, schulden
heeft en ook nog eens in scheiding is
mee geconfronteerd wordt. Een ander
voorbeeld is hoe een hardwerkende
zzp’er aan allerlei instanties
(binnen en buiten de overheid)
verantwoording moet afleggen. Zo
zorgt Digicampus niet alleen voor
meer begrip voor de burger, maar
stimuleert het ook het ketendenken
binnen de digitale samenleving om
die zo samen vorm te geven.
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Irritant
Irritant

I

Digicampus
zorgt dat
de wetenschap direct
vanaf het
begin kan
bijdragen
aan digitale
initiatieven
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brengt je niet vooruit. We moeten samenwerken, begrijpen wat er bij alle partijen speelt en toetsen of het mogelijk is te voldoen aan de wensen die er zijn.
Dat kan binnen Digicampus, nog vóór er sprake is van een aanbesteding.”
Kennis delen om de burger sneller en efficiënter te bedienen, dat is waar
het volgens De Bruijn om gaat. “Natuurlijk mag je daarbij niet van een bedrijf
verwachten dat het zijn kroonjuwelen weggeeft, maar het is wel belangrijk
om transparant te zijn over de uitkomsten van een project. En er moeten
vooraf duidelijke afspraken zijn. Bijvoorbeeld over intellectueel eigendom:
van wie zijn de prototypes en wat gebeurt er achteraf mee?” Samen met de
wetenschap kan Nederland ICT een rol spelen in de coördinatie van initiatieven binnen Digicampus, zegt De Bruijn. “We kunnen er bijvoorbeeld ook
start-ups en het mkb bij betrekken. Dat is zo’n 95 procent van onze leden. Nu
doen ze niet mee in grote aanbestedingstrajecten.” Randvoorwaarde voor het
benutten van de innovatiekracht van kleinere partijen is wel dat er neutrale
technologie wordt gebruikt. Janssen: “Om te experimenteren moet je eenvoudig kunnen inpluggen op bestaande platforms. Daarom gaat Digicampus voor
open standaarden en open source.”
Burgers aanhaken
Alleen de burger is nog niet als partij aangehaakt bij Digicampus. “We zijn
nog aan het onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Daarover zijn we
bijvoorbeeld in gesprek met Waag, een organisatie die vanuit het perspectief van
de burger naar technologie kijkt. Ook Pels Rijcken, dat actief wil deelnemen aan
Digicampus, kan hierbij een inbreng hebben”, aldus Van der Brugge. De participatie van burgers is een van de aspecten die het komende jaar vorm moet krijgen. “We staan nog aan het begin. Het is nu belangrijk om onze focuspunten te
bepalen, maar ondertussen willen we vooral ook dingen doen. Kijken wat werkt
en wat niet en incrementeel groeien. De essentie is dat we innovatiekracht en
daadkracht bij elkaar brengen en gebruikmaken van nieuwe mogelijkheden met
respect voor wat er al is.” Internationaal gezien kan het unieke initiatief Nederland een voortrekkersrol geven in digitale overheidsinnovatie. Interesse vanuit
het buitenland is er al. Zo is een kennisuitwisseling met Estland gestart en komt
een vertegenwoordiging van dat land in het najaar bij Digicampus op bezoek.

n 1996 is de Clinger-Cohen Act in
werking getreden, een wet op de
publieke IT-investeringen in de Verenigde
Staten. De commissie Elias heeft hier goed
naar gekeken in haar advisering richting
de Tweede Kamer.
Recent gaan er stemmen op om de Amerikaanse Defensie op punten te vrijwaren
van de Clinger-Cohen Act. De reden zou zijn
dat defensie ‘regularly acquires outdated
and inferior technology, often at higher prices and slower rates’. Niet meer eerst reorganiseren en dan pas automatiseren (BPR),
geen Analysis of Alternatives meer, geen
financieel-economische analyse meer, geen
berekening van de return on investment,
en geen KPI’s benoemen in het kader van
performance en resultaatgericht management. De reden: ‘Warfighters, and their
support commands, are often operating with
less functionality and at higher operating
costs’. Minder dan wat? Hoger dan bij wie?
Meer suggestieve opmerkingen, met daarin
een sneeuwwitte private sector, die geldelijke belangen heeft. Dat dan weer wel.

Chris Verhoef
Hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam
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Waar komt dit soort nonsens dan toch
vandaan? Organisaties raken resistent
tegen faalbestrijdingsmiddellen. Dus de
Clinger-Cohen Act moet zichzelf continu
vernieuwen en verbeteren. Ook die stemmen gaan op in de VS: ‘What needs to happen, experts say, is a modernization and
consolidation of federal IT laws, and therefore the processes that underlie those laws’.

Er gaan ook stemmen op om het tijdelijke BIT maar op te heffen, wegens
vergelijkbare redenen als in de VS: ‘The
well-known and irritating after-effects of
the Clinger-Cohen Act Implementation’. Het
BIT is uitgegroeid tot een state-of-the-artorganisatie, aldus de recentste evaluatie.
Voorlopig is het middel effectief. Maar
het moet verder doorgroeien, en er komt
meer en meer behoefte aan advisering na
toetsing. Vraag één van bewindspersonen
die een BIT-toets opvolgen is: wie kan mij
helpen het beter te doen dan dit? Het BIT
heeft dat mandaat niet. Maar je ziet de
transformatie van politieagent naar adviseur al vorm krijgen.
De overheid heeft de afgelopen decennia alleen adviseurs gehad en dat heeft niet
geholpen.
Je hebt ook toezicht nodig. In het
begin is meer toezicht dan advies nodig,
en op een gegeven moment is dat in balans
en nadat de organisaties volwassen genoeg
zijn kan het omslaan in minder toezicht en
meer advies. Maar het kan ook te ver doorslaan zoals zelf-evaluatie.
Toezicht: goed dat het er is, jammer dat
het moet. Maar laten we dat niet uit het
oog verliezen, hoe irritant betrokkenen het
ook allemaal mogen vinden. Het alternatief
is nog veel irritanter.
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Een efficiënte en effectieve
informatievoorziening met ICT. Iets waar
iedere organisatie naar streeft. Bij De
Nederlandsche Bank (DNB) is dat niet
anders. Aan de basis van dat hogere doel
staat de NORA-architectuur die zorgt voor een
gezamenlijk referentiekader.
Door Frits de Jong

I

n Amsterdam zetelt het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank
(DNB). Deze centrale bank van Nederland
heeft verschillende taken die vaak wettelijk zijn toegewezen. DNB ziet onder
meer toe op het betalingsverkeer, houdt
toezicht op alle financiële instellingen en
is de resolutie-autoriteit van Nederland.
Dat laatste betekent dat DNB in actie
komt wanneer banken of verzekeraars in
zwaar weer verzeild raken. Dat gebeurt
gelukkig zelden, maar kwam bijvoorbeeld
wel voor in 2008, op het moment dat de
IJslandse internetspaarbank Icesave zijn
verplichtingen niet kon nakomen en DNB
Nederlandse spaarders te hulp moest
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schieten waarbij het Depositogarantiestelsel toegepast werd. De bank, in 1814
opgericht door koning Willem I, kent verder een grote onderzoeksafdeling die met
name de overheid adviseert over economisch beleid, en een divisie Statistiek die
statistieken produceert over bijvoorbeeld
de Nederlandse betalingsbalans.
Net als bij andere banken speelt
digitalisering een steeds grotere rol in de
dagelijkse processen van DNB. “Je kunt
wel zeggen dat de digitale transformatie
van DNB in volle gang is”, aldus Martin
van den Berg, enterprise architect. “Ons
IT-landschap is continu in beweging, ook
door de adoptie van nieuwe technolo-

Beeld: DNB

DNB kiest
voor toekomst
met NORA
gieën, zoals cloud computing en kunstmatige intelligentie. Daarnaast zie je dat
de eisen op het gebied van informatiebeveiliging, privacybescherming en
gebruikersvriendelijkheid van systemen
toenemen, en gaan we ook nog eens ons
datacenter outsourcen. Volop beweging,
dus. Om dit alles in goede banen te leiden, was het nodig om onze architectuurprincipes en -voorschriften te vernieuwen. Daar kwam de NORA in beeld.”

intern gericht. “Iedereen vond dat de
principes toe waren aan een herijking.
We hebben een aantal sets van principes
bekeken en de NORA sloot het best aan

Dienstverlening boven techniek
De vernieuwing was nodig omdat
de tot dan toe gangbare principes en
voorschriften gedateerd waren en vooral

bij onze wensen. Wij vonden de NORA met
name sterk omdat die uitgaat van digitale
dienstverlening, en niet zozeer van de
techniek. Veel vergelijkbare principes zijn

De architectuurprincipes waren toe
aan een herijking
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toegeschreven naar hoe je een ICT-systeem moet inrichten en bouwen. Met de
NORA kijk je als het ware vanaf een stapje
hoger hoe je diensten digitaliseert en veilig maakt, met als bijkomend voordeel dat
deze referentiearchitectuur voor alle overheidsdiensten van toepassing is. Zo is de
bal gaan rollen. Cruciaal daarbij was dat
de managers en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening, zoals CIO Jan van der Vliet, enthousiast waren over de gekozen koers.”
Van den Berg heeft bemerkt dat
bestuur en management met name blij
waren met de NORA omdat het wiel niet
opnieuw uitgevonden hoefde te worden.

“Nicole Stolk (directeur Resolutie en binnen DNB onder meer verantwoordelijk
voor ICT) zei ook letterlijk: ‘We hebben
een aantal specifieke taken, maar we zijn
niet zo bijzonder dat we daar heel andere
architectuurprincipes voor nodig zouden
hebben’. Ook van andere bestuurders en
managers binnen de organisatie kregen
we gedetailleerde feedback. Dat betekent
dat zij zich ook echt verdiept hadden in
het onderwerp.”
Robert van Wessel is business architect bij ICTU. Hij houdt zich al een aantal
jaar intensief bezig met de NORA, onder
meer als communitylid. Voor Van Wessel
is de waarde van de NORA helder. “De
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grootste waarde is het gemeenschappelijk en eenduidig referentiekader. Je hebt
het over dezelfde begrippen en daarover
kan dan ook geen spraakverwarring meer
bestaan. Het betekent dat je als organisaties gemakkelijker met elkaar kunt
samenwerken en je ook niet voortdurend
zelf het wiel hoeft uit te vinden. Bedrijven, maar zeker ook overheidsinstanties,
hebben er toch vaak een handje van om
zelf dingen helemaal vanaf ‘scratch’ te
starten, terwijl er vaak elders al veel
kennis voorradig is”, aldus Van Wessel,
die blij is dat DNB is aangehaakt bij de
NORA. “DNB is al flink wat jaren bezig met
architectuur en dus zit daar ontzettend
veel kennis. Daar kunnen wij als community ook weer van profiteren. Het meeste
werk met betrekking tot de NORA is binnen DNB zelf gedaan, maar als community hebben wij ook met DNB-gebruikers
gesproken. Zo is er gekeken of dingen nog
toegevoegd of veranderd moeten worden.
Het mooie is dat er nu een versie van de
NORA ligt die in gezamenlijk verband verbeterd kan worden, ook omdat partijen
als DNB erbij betrokken zijn.”
NORA in RANBA
Binnen de RANBA, een afkorting die
staat voor Referentie Architectuur van de
Nederlandsche Bank, is de NORA intrinsiek onderdeel. Van den Berg: “Je kunt
RANBA zien als ons totale bouwwerk van
architectuurprincipes en voorschriften.
Dat gaat verder dan alleen de NORA. Zo
zitten er voorbeelden in van stukjes architectuur die in bepaalde situaties van pas
komen. Op het gebied van cloudbeveiliging hebben wij bijvoorbeeld specifieke
richtlijnen. Sowieso zijn onze eisen ten
aanzien van informatiebeveiliging hoog.
Wij beschikken over veel vertrouwelijke
informatie over financiële instellingen
in Nederland en dat moet zorgvuldig
opgeslagen en bewaard worden. Hoe daar
mee om te gaan is terug te vinden in de
RANBA, evenals andere beleidskaders.”
Wat Robert van Wessel betreft is de
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‘De essentie te pakken’

Martin van den Berg (DNB) en rechts Robert van Wessel (ICTU).
kracht van RANBA met name dat voorschriften en thema’s daadwerkelijk zijn
uitgewerkt. “Dat maakt het allemaal erg
concreet. Iedereen kent het gevoel dat
mensen bij de term ‘digitale architectuur’
kunnen hebben: dat van blauwdrukken

DNB is al flink wat
jaren bezig met
architectuur en dus
zit daar veel kennis
en hoog over, maar niet concreet. Bij
DNB zijn die voorschriften zo concreet
gemaakt dat mensen die er daadwerkelijk
wat mee moeten, er ook wat aan hebben.
Volgens mij zit daar ook de kracht van de

referentiearchitectuur van DNB.”
Als Martin van den Berg gevraagd
wordt wat er eventueel nog beter of
anders kan aan de NORA, dan zou hij
graag zien dat in sommige gevallen de
principes nog meer aansluiten bij trends.
“Neem het principe ‘proactief’. Dat zou
je kunnen veranderen in ‘wendbaarheid’.
Een ander voorbeeld heeft te maken met
informatiebeveiliging. Nu nog worden in
dat kader de principes ‘vertrouwelijk’ en
‘betrouwbaar’ gebruikt, maar je zou die
ook kunnen veranderen in ‘veilig’. Ook
een principe als ‘privacy’ zou niet misstaan. Er is nu een afgeleid principe dat
over doelbinding gaat. Dat heeft privacy
in zich, maar het zou op een hoger niveau
terug moeten komen. Hetzelfde geldt
voor innovatie. Eigenlijk zou je de principes om de paar jaar moeten herijken om
te kijken of die termen nog aansluiten bij
de trends.”

Sinds 2008 werkt DNB met architectuur. Een van de eerste
producten van de toenmalige architecten was een set architectuurcriteria, bestaande uit principes, beleid en standaarden. Deze criteria hielpen DNB bij met name de standaardisatie van haar informatievoorziening. In 2017 bleek de tijd
rijp voor een herijking van de architectuurcriteria. Daarbij
werden verschillende beschikbare sets van principes bestudeerd en besproken. Uiteindelijk bleek de NORA daarbij het
meest geschikt, mede vanwege haar overheidsbrede scope en
toepasbaarheid.
Gedurende en na de implementatie van de NORA bij DNB
spraken Martin van den Berg en Robert van Wessel met Nicole
Stolk (directeur Resolutie en onder meer verantwoordelijk
voor ICT), CIO Jan van der Vliet en met Hans Dijkstra, coördinerend informatiemanager. Alle drie waren eigenlijk van
meet af aan enthousiast over de stap om in zee te gaan met
de NORA-principes.
Jan van der Vliet vond met name dat de keuze voor de
NORA-principes veel tijd heeft gescheeld. “Anders had je
maanden kunnen spenderen aan fundamentalistische discussies, terwijl je moeilijk tegen deze principes kunt zijn. En het
mooie is: als niemand tegen is, heb je de essentie te pak-

ken.” Ook Hans Dijkstra is van mening dat er de nodige tijd
is bespaard door te kiezen voor de NORA en dat DNB er goed
aan doet om met architectuur te werken. “Architectuur zorgt
voor een gemeenschappelijk taalgebruik, een gemeenschappelijk vertrekpunt bij veranderingen en helpt bij het richten
van ideeën voor de toekomst. Daardoor kunnen discussies
eerder worden beslecht en hoeven die niet steeds opnieuw te
worden gevoerd.”
Anno nu
Wat betreft Van der Vliet helpen de principes DNB om
snel tot de kern van de problematiek in dienstverlening te
komen, om gezamenlijk standpunten in te nemen en oplossingsrichtingen in te kunnen kaderen. “Er is gewoon goed
nagedacht over de NORA.” De CIO vindt ook dat DNB weer
helemaal ‘anno nu’ is en op het niveau zit waar we moeten
zijn. “Bovendien hoeven we, dankzij de NORA, het wiel niet
opnieuw uit te vinden. Zoals het goede architecten betaamt,
doen we aan hergebruik.” Stolk sluit zich aan bij de woorden
van Van der Vliet. “Wij zijn niet zo bijzonder dat we alles zelf
moeten uitvinden. We kunnen het beste aansluiten bij algemene ontwikkelingen.”

Wat is de NORA?
Dienstverlening aan burgers en ondernemers gebeurt
steeds meer in samenwerking tussen publieke en private
organisaties. Om dat mogelijk te maken zijn er afspraken
nodig op allerlei niveaus: binnen de organisatie, tussen
ketenpartners, binnen een domein, binnen een bestuurslaag
en binnen de publieke sector als geheel.
Expertise delen
De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)
draagt bij aan het verbeteren van digitale dienstverlening in
de publieke sector. De kern van de NORA bestaat uit afspraken om de kwaliteit van diensten te verbeteren en slimme
oplossingen te (her-)gebruiken De uitdaging is om dit in de
praktijk te brengen. Om dat zo makkelijk mogelijk te maken,
staan op de website noraonline.nl niet alleen afspraken,
maar ook overzichten met bestaande standaarden, voor-
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zieningen en andere zaken die hergebruikt kunnen worden.
De website ontsluit ook kennis over allerlei actuele thema’s,
van beveiliging en privacy tot duurzame toegankelijkheid.
Zo kunnen architecten, projectleiders, beleidsmedewerkers
en materiedeskundigen hun expertise delen met elkaar en
hoeven we het wiel niet allemaal zelf uit te vinden. De NORA
staat aan het hoofd van een familie van (referentie-) architecturen, waarbij de dochters de moeder verfijnen. RANBA is
een van deze dochters.
ICTU voert het dagelijks beheer van NORA en draagt
zorg voor de doorontwikkeling in opdracht van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De rol
als hoeder van de NORA past goed bij ICTU. Als overheidsstichting is ICTU niet gelieerd aan één overheidsorganisatie
of bestuurslaag, maar aan de digitale overheid als
geheel.
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