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Drieëndertig kwartaaledities terug begonnen als een
mooi magazine over ICT bij de overheid is iBestuur inmiddels een platform om ú tegen

van

te zeggen. Waarop overheid, ICT-sector en wetenschap elkaar vinden om kennis, visie en
ervaringen te delen over de digitale overheid en de informatiesamenleving; én om het
daarover eens of oneens te zijn. Met elke maand minimaal wel één bijeenkomst, van klein
en besloten, tot groots en meeslepend, lees: het iBestuur Congres.
Geweldig natuurlijk, maar wat u wellicht niet wist is dat iBestuur wordt gemaakt door een
kleine organisatie bestaande uit een hoofdredacteur en een hecht team zzp’ers. En de rek
raakt er wel een beetje uit.

Tijd om op te schalen. Daarom gaat iBestuur vanaf 1 januari 2020
zelfstandig verder binnen Sijthoff Media, uitgever van onder andere Binnenlands Bestuur

Je zoekt naar een partner die zich bewezen heeft. Die al meer dan
70 jaar betekenis geeft aan innovatie voor de overheid. Die trends
van hypes kan onderscheiden. Ontstaan uit de overheid, gegroeid
in de technologie.
Wij zijn er voor alle lokale overheden in Nederland. Wij maken ons
sterk door te verbinden. Wij zijn klaar om samen oplossingen voor
de toekomst te ontwikkelen.

en AGConnect. Zeg nu zelf: geen gek gezelschap. Dat betekent een grotere organisatie
achter iBestuur om het platform te ondersteunen en verder uit te bouwen.
Tegelijkertijd blijft er veel hetzelfde: never change a winning team! Het magazine en de
website, en de mensen die beide maken, blijven hetzelfde. Nou ja, bijna dan. Ikzelf ga een
meer bescheiden rol oppakken en er komt een nieuwe hoofdredacteur: Heleen Hupkens. U
kunt vast kennismaken aan de IMPACT-kant.

Als adviserend hoofdredacteur en projectleider iBestuur
Congres 2020 kan ik me meer bezig houden met de inhoud. Heerlijk voor een journalist,
want de urgentie is groter dan ooit. Sinds iBestuur magazine nummer 1 is de digitalisering
van samenleving én overheid geëscaleerd. Een voorbeeld: in het eerste nummer van
iBestuur fantaseerde de gemeente Tilburg over het aanpakken van hondenpoepoverlast
met een DNA-database. In dit nummer waarschuwt de WRR voor de totale digitale
ontwrichting van de samenleving.
De behoefte aan een platform als iBestuur waarop publiek, privaat en kennisinstellingen
elkaar vinden, is groter dan ooit. Met de overgang naar de nieuwe uitgever krijgt iBestuur
de versterking om die rol de komende jaren uit te bouwen.

Ik ben er blij mee. Naar ik hoop: u ook!
Peter Lievense
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Prof. mr. Corien Prins is voorzitter van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ze
vindt dat er snel een publiek en politiek debat moet komen
over de vraag welke voorzieningen Nederland nodig heeft
om een effectieve aanpak tijdens een digitale ontwrichting
te waarborgen. De aanbevelingen van de raad staan in het
rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’.

Corien Prins over digitale ontwrichting

‘De overheid doet nu
“We vonden dat we snel met dit rapport moesten komen, ook omdat we
in Nederland op het gebied van het voorbereid zijn op een grote digitale
ontwrichting echt weinig tot niets zagen. Daar zijn we van geschrokken. Wij
willen met het rapport een perspectief geven over wat noodzakelijk is en hoe
je er over na kunt denken. Dat hebben we geprobeerd met een metafoor van
een brand (zie kader). Er zijn talloze overheidsorganisaties en bedrijven die
hiermee aan de slag kunnen en ook moeten. We zeggen in onze allereerste
aanbeveling dat we een strategische discussie moeten voeren over de vraag
hoe afhankelijk we in digitaal opzicht willen zijn van andere partijen. De
overgang van FOX-IT in buitenlandse handen geeft te denken. En zie ook de
laatste ontwikkelingen rondom Nederlandse datacenters. Het strategische
debat over onze afhankelijkheden van buitenlandse bedrijven als het gaat om
onze vitale sectoren voeren we onvoldoende.”

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Veel tijd lijken we niet te hebben.
“Ik hoop dat de minister van Justitie en Veiligheid in het licht van de
kabinetsreactie op ons rapport - die hopelijk snel komt - iets doet met onze
opmerkingen over terugvalopties. Bijvoorbeeld met de noodzaak van een

te
veel
op
de
bluf ’
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Niet voorbereid
In juni 2019 leidde een urenlange
storing van het noodnummer 112
en van het landelijk servicenummer
van de politie tot een kettingreactie
waarbij ook ziekenhuizen, gemeenten
en bedrijven lange tijd onbereikbaar
bleven. Een nieuw type ontwrichting
van de samenleving die het gevolg is
van de sterke verwevenheid van de
fysieke met de digitale wereld. Anders
dan bij natuurrampen, kernrampen of
pandemieën kan een kettingreactie in
onze verknoopte samenleving zorgen
voor een enorme verstoring van het
betalingsverkeer, de luchtverkeersleiding, het openbaar vervoer, de zorg,
de water- en elektriciteitsvoorziening,
de bediening van bruggen en sluizen
en het internet. Een dergelijke uitval
van de vitale infrastructuur wordt
door de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) aangeduid
als ‘digitale ontwrichting’. De voornaamste conclusie van het rapport
dat de Raad over deze nieuwste soort
ramp schreef: Nederland is daar helemaal niet op voorbereid!

tweede provider voor het noodnummer 112. Maar ook op lokaal en uitvoeringsniveau zou men met redelijk gezwinde spoed aan de slag moeten gaan.
We hebben bij de gebeurtenissen in de Rotterdamse haven gezien dat de
burgemeester eigenlijk geen goed omschreven bevoegdheden had om bij
Maersk – het slachtoffer van een cyberaanval - in te kunnen grijpen met het
oog op mogelijke escalatie en openbare-ordeproblemen, terwijl dat wel zou
moeten kunnen. En dat bedrijf vroeg terecht om waarborgen dat zijn data
veilig zouden blijven als de overheid ineens aan de knoppen kwam te zitten.
Er is op het punt van het bestrijden van een digitale ramp heel wat achterstallig onderhoud. Partijen zijn nu onvoldoende uitgerust om te doen wat nodig
is en dat krijg je niet in een paar dagen voor elkaar. Maar je kunt bijvoorbeeld
morgen wel al beginnen met het in kaart brengen van de cyberafhankelijkheid van organisaties en bedrijven. Gewoon uitzoeken van welke partijen je
eigenlijk afhankelijk bent en wat je met elkaar moet regelen in geval van een
grote digitale verstoring.”
In een sterk verknoopte wereld ben je ook erg afhankelijk van de vraag of
anderen hun zaakjes op orde hebben
“Er zijn veel afhankelijkheden en dan gaat het erom dat je een redelijk
gelijke informatiepositie hebt. Ik ben bij de drinkwatervoorziening geweest.
Daar hebben ze de zaakjes goed op orde. Maar tegelijkertijd zeggen ze dat als
ze op enig moment een melding krijgen over een mogelijke hack ze die informatie alleen maar goed kunnen beoordelen als de overheid aangeeft in welke
context ze dat moeten zien. Zij kunnen het in hun ‘isolement’ niet goed duiden. Je moet goed zicht hebben op de keten waarin dingen zich afspelen.”
De Tweede Kamer lijkt dit rapport – ondanks de alarmerende inhoud – helemaal niet op te pakken.
“Dat vind ik jammer. Het WRR-rapport iOverheid (2011) is destijds ook
niet meteen politiek opgepakt. Door de jaren heen zie je op losse dossiers dat
er het een en ander wordt opgepakt, maar het is allemaal heel erg reactief.
Maar als het om digitale ontwrichting gaat kunnen we ons een dergelijke aanpak helemaal niet veroorloven. Daarom zeggen wij: hier moeten we ons echt
actief op voorbereiden. Een digitale ontwrichting is een realistisch scenario

De overheid moet nu improviseren
als het wél misgaat
en dus moet ook de politieke discussie worden gevoerd hoe de voorbereiding
daarop vorm moet krijgen. Net zoals voor andere rampen en ontwrichtingen
moeten we kunnen beschikken over maatregelen die vooraf beredeneerd en
politiek bediscussieerd zijn. Dat moeten we zo snel mogelijk doen, omdat
daarvoor tijdens ontwrichtende gebeurtenissen nu eenmaal geen tijd is.”
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Biefstuk
K l o u s

Brandweer
De aanbevelingen van het rapport
‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’
verhullen bijna het alarmerende karakter van de analyse. Die is onthutsend.
Een digitale ontwrichting met mogelijk
veel economische schade en maatschappelijke onrust is een reëel scenario,
zo staat er. Het is niet de vraag of een
dergelijke maatschappelijke ontwrichting zich gaat voordoen, maar wanneer.
Daarbij is de vraag of dat het gevolg is
van terrorisme, een hack of van domme
menselijke fouten niet van belang. Het
gaat om de vraag of we zijn voorbereid
als het gebeurt.
De overheid is op dit moment
niet in staat in geval van een digitale ontwrichting de continuïteit van
vitale processen te waarborgen. De
112-storing leerde dat er geen behoorlijk noodplan was, dat de betrokken
partijen elkaar niet goed wisten te
vinden, dat de coördinatie ontbrak,
evenals de noodzakelijke bevoegdheden. Soortgelijke ervaringen waren er
ook bij andere casussen die het rapport
beschrijft, zoals de Diginotar-crisis
en het vastlopen van de Rotterdamse
haven als gevolg van een cyberaanval
bij Maersk. Het voldoet niet langer om
de invulling van beschermingsmaatregelen aan individuele organisaties over
te laten en cyberoefeningen te houden
in eigen kring, zo wordt geconcludeerd.
Bij incidenten is niet altijd duidelijk
of de overheid aan zet is en zo ja, welk
deel van de overheid dan. Bovendien
is het een illusie om te denken dat de
overheid als enige aan de knoppen zit.
De afhankelijkheid van private partijen, vaak buitenlandse, is groot. En
als het misgaat zijn er eigenlijk geen
terugvalopties. Het rapport kiest voor
de metafoor van de brandweer die zou
moeten optreden in geval van een uitslaande digitale brand, terwijl onduidelijk is waar die brandweer precies huist
en welke bevoegdheden die heeft.
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Wat u in dit rapport beschrijft is dat we er nu helemaal niet op kunnen vertrouwen dat bij een digitale ramp de overheid de goede dingen gaat doen.
“Er is de laatste jaren terecht veel geïnvesteerd in cybersecurity. Maar
daarmee zijn we er niet. De overheid moet nu veelal improviseren als het wél
misgaat. Een aantal gesprekspartners van binnen de overheid heeft hun zorgen tegenover ons geuit; dat we – zoals het nu staat – te veel op de bluf moeten blijven doen. Dat kan soms goed gaan, maar je kunt ook keihard tegen de
muur lopen, en dan?”
Omdat het internationale aspect zo groot is zal er heel snel naar Brussel worden gewezen. Het is zo ingewikkeld dat de EU het maar moet oplossen.
“Deels ligt het natuurlijk op internationaal niveau, maar dat betekent niet
dat je je daarachter kunt verschuilen. Als je nadenkt over de aanpak bij een
digitale ramp dan kun je heel veel op nationaal niveau doen. Bijvoorbeeld
door na te denken over wie dan bij ons de ‘brandweer’ is. We hebben voorstellen over het oprichten van een cyberpool om de economische schade die
optreedt te kunnen verzekeren. Dat kun je gewoon op nationaal niveau doen.
Het is een wisselwerking tussen nationaal en internationaal. Wij pretenderen
op het terrein van digitalisering voorop te lopen, dus waarom zouden we hier
in Europa niet een voortrekkersrol in kunnen spelen?”
De informatiesamenleving is niet van de overheid.
“Dat is een zin uit ons rapport iOverheid van jaren geleden. Maar toen
hebben we ook vastgesteld dat de overheid als onderdeel van die samenleving
een systeemverantwoordelijkheid heeft. Die geldt dus ook voor het aanpakken van een digitale ontwrichting.”

Biefstukcredits
F

Hoe voorkomt u dat dit rapport in een la belandt?
“Het probleem dat we nu krijgen is dat relatief vaak wordt gezegd: oh,
dat is iets voor een ICT’er. Ik zie als het grote gevaar van het niet oppakken
van ons rapport dat het een ICT-dingetje blijft, terwijl wat wij betogen is: je
kunt het niet alleen meer vanuit die digitale context benaderen. De digitale
wereld is verknoopt geraakt met de fysieke wereld. Dus iedereen, incluis de
gewone klassieke fysieke bedrijven en overheidsinstellingen, moet dit serieus
nemen.”
Maar de technische complexiteit is inmiddels zodanig dat de mens als fallback-scenario niet meer voldoet toch?
“Ik vind het moeilijk om daar ja op te zeggen, omdat je uiteindelijk als
mens de beslissing neemt om de touwtjes weer in handen te nemen, of om
inderdaad de controle uit handen te geven en in feite de technologie zijn
gang te laten gaan. In feite is het dezelfde boodschap als die van het rapport
iOverheid: besef hoe die verknoopte wereld nu inmiddels in elkaar zit en probeer daar - in ieder geval als mens, als ambtenaar, als eindverantwoordelijke
of als politicus - toch in te sturen, want anders is de technologie inderdaad
deterministisch; een situatie waarbij het lot en het gedrag van mensen wordt
bepaald door omstandigheden van buitenaf en waarbij de menselijke wil een
ondergeschikte rol speelt. Ik weiger om dat te accepteren. Maar we moeten
vooral niet te laat zijn om besluiten te nemen, want dan neemt de technologie
de overhand en kunnen we niet meer terug.”

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

acebook wil in 2020 starten met
Libra, een eigen cryptomunt. De
kritiek is niet mals. Velen vermoeden dat
Mark Zuckerberg uit is op meer macht voor
Facebook en schetsen afschrikwekkende
scenario’s.
Eigenlijk weten we nog niet wat Zuckerberg echt wil met Libra. Hij houdt zijn
kaarten tegen de borst. Maar blijkbaar ziet
hij een mogelijkheid om het bestaande geld
te verbeteren (al dan niet in het voordeel
van Facebook). En daarmee is het een goed
moment om de vraag te stellen of geld
inderdaad ‘beter’ kan. Een uitstapje naar
de gamingwereld helpt daarbij. Neem het
spel SimCity. Het doel is om een optimale stad te bouwen binnen een begrensd
oppervlak. Op een hectare bouwgrond kun
je bijvoorbeeld een brandweerkazerne
neerzetten of een fabriek. Een fabriek
is goed voor de economie maar daarmee
teer je in op veiligheid. Bij de brandweerkazerne is dat andersom. Een transactie
beïnvloedt dus meerdere dimensies. De
stad blijft alleen leefbaar als het niveau van
al die dimensies op peil blijft.
Terug naar de echte wereld. Daar hebben transacties maar één dimensie omdat
alle complexiteit vereenvoudigd is naar het
transactiemiddel ‘geld’. In softwareontwikkeling noemen we zo’n vereenvoudiging
een abstractie. We kunnen niet via bits
en bytes met de computer communiceren
dus hebben we als abstractie een programmeertaal nodig. De apps op een telefoon of
laptop zijn de volgende abstractielaag en
maken die communicatie nog eenvoudiger.
Zo’n abstractie zorgt ook voor beperkingen die vaak worden opgelost met workarounds. Dat noemen we lekkende abstracties. Voorbeeld: gebruikers wilden graag
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samenwerken aan een Word-document
maar het programma bood die mogelijkheid vroeger niet. Door het document op
een centrale server te zetten was er een
work-around mogelijk. Gebruikers konden
nu wel allemaal aan het document werken.
Lekkende abstracties zijn vaak halve oplossingen die complexiteit veroorzaken. In het
genoemde voorbeeld kan bijvoorbeeld nog
steeds niet tegelijkertijd aan een document
worden gewerkt.
Ons huidige geld is feitelijk ook een
lekkende abstractie. Als je er een vliegticket voor koopt, voel je wel direct dat je er
geen nieuwe fiets meer voor kunt kopen. Je
merkt echter niet – zoals in Sim City wel –
dat je er ook milieudruk mee veroorzaakt.
Ook in dit geval worden er workarounds
bedacht, bijvoorbeeld in de vorm van CO2taks. En ook dat leidt tot halve oplossingen
en complicaties. De uiteindelijke oplossing zou kunnen schuilen in transacties
die vergelijkbaar zijn met Sim City. Wie
een vliegticket koopt, teert bijvoorbeeld
in op een tweede dimensie: CO2-budget.
Als dat budget op is, kun je geen biefstuk
meer kopen. Je kunt wel nog steeds een
kamerplant kopen. Als je dat doet neemt je
hoeveelheid euro’s af, maar je CO2-budget
neemt weer iets toe. Biefstukcredits dus.
En dan iets subtieler waarschijnlijk, maar
het gaat even om het idee.
Gezien de verregaande digitalisering
en dataficatie van ons financiële systeem
begint een dergelijke vorm van programmeerbaar geld technisch gezien steeds
haalbaarder te worden.
Zou Marc Zuckerberg misschien zoiets
op het oog hebben met de Libra? Dit is een
retorische vraag.
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Digitale kwetsbaarheid

Door Erik Bouwer
Beeld Blinkerd
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“Nederland niet klaar
voor digitale ramp”
kopte de Telegraaf
afgelopen september.
Aanleiding: het WRRrapport ‘Voorbereiden
op digitale
ontwrichting’. Wat
blijft er over van een
digitale samenleving
als ‘digitaal’ ophoudt
te functioneren?
Inzet van nog meer
technologie klinkt
even onlogisch als
zinloos. De oplossing
zit grotendeels in
‘terug naar start’.
Nummer 33, januari 2020
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ew Orleans is niet de titel van een nieuwe rampenfilm, maar een
recent voorbeeld van digitale ontwrichting. Ransomware op de computersystemen van overheidsinstellingen dwong de stad om alle systemen uit
te schakelen en los te koppelen. Ambtenaren zijn weer gebruik gaan maken
van telefoon, pen en papier.
Voor incidenten in de fysieke wereld, zo betoogt de WRR in haar rapport, hebben we allerlei wetten, regels en crisisorganisaties opgetuigd. Voor
ontwrichtende incidenten in de digitale wereld is nog geen aanpak en geen
oplossing beschikbaar. Sinds het begin van het internettijdperk zijn de uitdagingen rondom ‘digitaal’ totaal veranderd. Werkten we in 1990 nog met
één personal computer als ‘werktuig’, nu zijn we als burger, consument en
medewerker verbonden met honderden IT-systemen. De opstellers van het
WRR-rapport spreken dan ook niet meer over mediawijsheid of informatievaardigheden, maar over het vergroten van het bewustzijn van de risico’s van
de digitale samenleving.
De vraag is of daarmee het echte probleem wordt geadresseerd. Er bestaan
al programma’s gericht op het vergroten van het bewustzijn rondom risico’s.
Zo heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Center) het Cyberkompas gelanceerd dat organisaties inzicht in hun digitale weerbaarheid moet geven.
Daarbij draait het onder andere om het in kaart brengen van digitalisering,
wet en regelgeving, de rol van de mens, monopolisering van het digitale
domein, toename van complexiteit en afname van vrijheid van leverancierskeuze. Tegenover aandacht voor preventie staat echter weinig aandacht voor
de voorbereiding op digitale rampen.
Dat New Orleans ook Den Haag had kunnen zijn, bewijst het onderzoek
van hoogleraar internetveiligheid Aiko Pras (Universiteit Twente), afgelopen
zomer in dagblad Tubantia. “We vonden zo’n 1.000 apparaten die bijvoorbeeld gebruikt worden om sluizen of bruggen aan te sturen. Zo’n 60 vertonen
dermate grote beveiligingslekken dat het voor hackers kinderspel is om ze uit
te schakelen of te saboteren.” Maar niet alleen de vitale fysieke infrastructuur, vrijwel alle bedrijven en instellingen zijn voor hun huidige functioneren
volledig afhankelijk van digitale infrastructuur. Als de stroom uitvalt, kun
je thuis nog een kaars aansteken en schakelt een datacenter over op nood-
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stroom. Maar inmiddels gaat digitale weerbaarheid niet meer over lapmiddelen als kaarsen en noodstroomvoorzieningen. Het WRR-rapport refereert
aan totale ontwrichting van de (digitale) samenleving. Wat doe je als grote
gemeente, als systeembank of als uitkeringsverstrekker als het belangrijkste
internetknooppunt van Nederland volledig down gaat?

In Den Haag
ontbreken
de kennis en de
alertheid om
er iets aan te
doen

Analoog scenario
“In New Orleans is men overgestapt op analoge werkwijzen omdat alle
systemen uitgezet moesten worden. Je kunt dus niet ‘half doordraaien’ of
even wat andere technologie inzetten”, stelt Marleen Stikker, directeur Waag
Society. “Ik vrees dat weinig organisaties zo’n analoog scenario hebben
klaarliggen, met het idee dat het niet echt nodig is. Het is een interessante
case als een stad als New Orleans alle systemen moet uitschakelen, waarbij
men erop gericht is die systemen zo snel mogelijk weer in te schakelen, om
daarna extra veel te investeren in cybersecurity.” De respons wordt gezocht
in ‘méér digitaal’, en niet in hoe technologie ontworpen wordt, concludeert
Stikker. Zij zou liever terug naar de tekentafel gaan: “We maken nog steeds
heel kwetsbare technologie, en die kwetsbaarheid wordt niet alleen uitgebuit
door kwaadwillenden, maar ook door de ICT-industrie zelf die zichzelf tegen
exorbitante kosten weer laat inhuren om het probleem op te lossen.”
Ook UT-onderzoeker Pras sprak zijn vrees uit dat “een digitale aanval
van buitenaf nodig zal zijn om de overheid wakker te schudden. En in Den
Haag ontbreken de kennis en de alertheid om er iets aan te doen.” Dat is heel
andere taal dan de taal die vijftien tot twintig jaar geleden werd gebruikt,
toen internetfans van het eerste uur nog geloofden dat het wereldwijde web
mensen onderling zou verbinden, samenwerking zou vergemakkelijken, en
informatie vrij zou laten stromen.
Ook nu nog wordt technologie vooral door een roze bril bekeken, aldus
Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut. “Wat niet helpt, is dat
begrippen als digitalisering en disruptie primair als iets positiefs worden
beschouwd. Ook ons eigen kabinet heeft in 2017 nog geschreven dat disruptie zou kunnen helpen om een aantal markten die niet goed functioneren, te
herordenen. Voor techbedrijven zijn veel uitzonderingen op bestaande wetgeving gecreëerd. Een taxibedrijf moet aan eisen voldoen, zoals certificaten
en diploma’s, die niet voor Uber gelden. Uber’s bedrijfsmodel is echter niet
gericht op creëren van werkgelegenheid, maar verzamelt data van gebruikers en hun bewegingen; handig als je autonome auto’s wilt laten rijden die
verder geen werkgelegenheid opleveren en op termijn het openbaar vervoer
bedreigen. Ook als het gaat om de overheid hebben we het beeld de wereld in
geholpen dat deze niet bij de tijd is en hoognodig gedigitaliseerd moet worden. Maar misschien zit het probleem wel ergens anders.”
Onlogisch vertrouwen
Ook technologie wordt primair gezien als een middel om tot oplossingen
te komen. Het antwoord op kwetsbaarheid van digitale technologie – verstoringen door uitval, datalekken, hacks en ransomware – is meestal ‘méér
technologie’ in de vorm van beveiligingsmaatregelen, back-ups, redundantie en noodvoorzieningen. Het grenzeloze vertrouwen in technologie is niet
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alleen onlogisch, het is – vanuit de overheid bezien – ook niet
terecht. Peters: “Het BIT (Bureau ICT Toetsing) heeft herhaaldelijk geconstateerd dat Kamerleden niet tot nauwelijks in
staat zijn digitale plannen kritisch te bekijken.”
Ook het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP, een publiek-private organisatie, opgezet
door de Belastingdienst, DUO, SVB en UWV, waaraan ook het
bedrijfsleven deelneemt) kwam afgelopen najaar met slecht
nieuws. Uit onderzoek van CIP blijkt dat de Chief Information
Security Officer (CISO) bij de overheid relatief onervaren is en
vaak geen of nauwelijks budget heeft. 40 procent heeft 0 tot 2
jaar ervaring en nog eens 40 procent heeft 2 tot 5 jaar ervaring. 69 procent heeft een parttime functie, 77 procent heeft
geen medewerkers, 62 procent heeft geen of slechts een klein
budget (zie ook het artikel op pagina i28).
“Digitale weerbaarheid begint met de vraag: waarom zetten
we technologie in? Welke waarden zijn dan het uitgangspunt?
Hoe zet je de samenleving mee aan het stuur bij het ontwerp
van technologie, zonder dat mensen niet alleen het subject
zijn”, somt Stikker op. “Dit eigenaarschap wordt vaak bij mensen weggehouden, omdat ze het niet zouden snappen – dat
argument geldt dan óók voor beleidsmakers. Demystificeren
is essentieel, net als bij staatsinrichting: in een democratie is
basiskennis over macht en technologie essentieel en is toezicht
op macht en technologie voorwaardelijk.”
Stikker vindt dat er nog grote stappen gezet kunnen worden op het vlak van ‘digitale geletterdheid’. “We zullen technologie een andere, interdisciplinaire, plek in het curriculum
moeten geven: een midden tussen maatschappijleer, filosofie,
creatieve vakken en informatica. Technologie is niet neutraal.
Het doet ertoe waar je het voor ontwerpt, inzet en wat voor een
samenleving je daarbij voor ogen hebt. Behandel het niet langer alleen als een apart bètavak, maar zorg ervoor dat iedereen
de mogelijkheid heeft om betrokken te zijn bij wat technologie
doet met onze wereld. Dat begint bij de basisschool.”
Defensiemodel
“Het begrip weerbaarheid is een legerterm. Je kunt tot
op zekere hoogte dingen voorkomen, maar je moet je ook
voorbereiden op de situatie die ontstaat als het misgaat”, aldus
Peters. “Als in de digitale samenleving het aspect ‘digitaal’
wegvalt of tot stilstand komt, moet je niet verwachten dat
nog meer technologie een ontstane crisis gaat oplossen. De
overlast van de drone op de luchthaven van Gatwick duurde
langer dan nodig, omdat niemand wist wie er in actie moest
komen. Je kunt altijd terug naar degene die verantwoordelijk is geweest voor het nemen van het besluit om dat ding te
laten vliegen. Ook dat is een defensiemodel: nagaan wie het
bevel heeft gegeven. De nieuwe dronewetgeving die uit Brus-
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sel komt, maakt een uitzondering voor drones lichter dan 500
gram. Maar wat gebeurt er als je een zwerm van heel kleine
drones hebt? Primair afgaan op technische eigenschappen is
vaak een doodlopende weg, het nadenken over en vastleggen
van verantwoordelijkheden is effectiever.”
Niet steeds maar meer technologie, maar het herschikken
van verantwoordelijkheden en ontwerpprincipes. Ook Peters
benadrukt dat terug naar de tekentafel een deel van de oplossing is. “Wat voor samenleving willen we zelf? Hoe hebben we
het georganiseerd? Dat gaat met name over verantwoordelijkheden. Als je weet dat iets niet goed gaat en je grijpt niet in,
dan ben je schuldig. Het gaat over leiderschap en eigenaarschap en kritisch denkvermogen. Daarom is ook een minister
van digitale zaken geen oplossing. Dat vergroot de kans dat je
anderen vrijpleit om eigenaarschap te nemen. Je moet in alle
domeinen aandacht voor digitaal hebben. Daarnaast kunnen
burgers niet alles zelf regelen of in de gaten houden. Er spelen
collectieve belangen. Verschillende soorten toezichthouders
zullen daarom steeds meer moeten samenwerken.”
Stikker ziet verschillende oplossingen voor het vraagstuk
van digitale weerbaarheid, die deels ook terugkomen in haar
boek ‘Het internet is stuk’. “Als je mensen alleen ‘geletterd’
maakt, dus digitaal lezen en schrijven, versterk je de passieve kant van mensen en train je ze om een goede consument
te zijn”, zegt Stikker. “Dan heb je het over de Read & Write
permissies. Maar de stroom van ellende verandert daar niet
mee. We moeten ook de X van eXecute in stelling brengen. Een
stevig digitaal publiek domein met executiekracht.”
Digitale wasstraat
Stikker pleit daarom voor multidisciplinaire ontwerpprocessen en zou ook voorstander zijn van een maatschappelijke
windtunnel die wordt ingezet voordat nieuwe technologie
wordt uitgerold: “Is dit iets wat we willen? Voor wie wordt hier
geoptimaliseerd? En daarnaast ben ik voorstander van een
digitale wasstraat: heel veel mensen moeten opgefrist worden
in hun kennis. Wat zit er in de black box die technologie vaak
is? De Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst die de kennis
van Tweede Kamerleden moet vergroten is een goed initiatief.
Ik zou heel graag de volledige Tweede Kamer in drie tot vier
dagen door onze digitale wasstraat heen halen en ze een permanente onderzoekscapaciteit toewensen. Maar ook techneuten moeten leren begrijpen dat data en algoritmes niet objectief zijn en zich bewust worden van hun vooronderstellingen.
Er is veel achterstallig onderhoud, het ontbreekt nog aan een
gezamenlijke taal. We moeten werken aan nieuwe, doorleefde
kennis: dat is een voorwaarde voor digitale weerbaarheid.”
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D I O
Wietske Kamsma, programmamanager bij Number 5
Foundation stelt de grote vraag: hoe blijven wij mens?

Minister Knops waarschuwde voor de risico’s die er – naast kansen
en voordelen – aan AI kleven. Om kinderen daarvan bewust van te maken
heeft zijn ministerie een speciale uitgave van Donald Duck, inclusief lesprogramma, ontwikkeld voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.
Zelf was Knops op bezoek geweest bij een school in Rotterdam. “Het is
goed om kinderen te leren dat ze niet blind op data kunnen vertrouwen.”

‘Hoe blijven
we mens?’
ª van AI Summit gaat over respecteren grondrechten
Artificial Intelligence die mensen in hun kracht zet en hun
mogelijkheden vergroot. Dat schreeuwt om de inzet van een breed scala
aan onderzoekers, ondernemers en overheden. Maar bovenal: dat kan
niet zonder de burgers in het proces mee te nemen. Met deze boodschap
opende staatssecretaris Knops de bijeenkomst Data & Ethiek: ª van AI
Summit, onderdeel van de Den Bosch Data Week 2019. De bijeenkomst is
geprogrammeerd door het ministerie van BZK.
Door Els Wiegant

16

“Hoe blijven wij mens? En wat betekent AI voor onze grondrechten?”,
zo vatte voorzitter Wietske Kamsma, programmamanager bij Number 5
Foundation, het thema van de summit samen. Wat het voor Bosschenaren
inhoudt, schetste burgemeester Jack Mikkers. “Wij willen een datastad
zijn. En dus dragen we verantwoordelijkheid op drie niveaus. Naar de burger: zijn we zorgvuldig, betrekken we de burger, behandelen we hem als
mens? Naar de samenleving als geheel: maken we de zorg beter, de criminaliteit minder? En naar het bedrijfsleven: zijn we als overheid voldoende
betrouwbaar?”
Net als Knops benadrukte Mikkers het belang van grondrechten in
deze ontwikkeling. “Welke set principes is er nodig om die grondrechten
centraal te laten staan? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Een
spannende zoektocht, want we moeten regels opstellen terwijl het spel al
volop wordt gespeeld.”
Recht om te deleten
‘Informational self determination’, vrij vertaald: informatie-zelfbeschikkingsrecht, is uitermate belangrijk, zei Paul F. Nemitz even later
in een van de 21 workshops. Nemitz is eerste adviseur van de EU op het
gebied van rechtsbescherming, data en privacy. Net als Mikkers constateerde hij dat de situatie rond AI in Europa fundamenteel verschilt van
die in China en de VS. Volgens Nemitz zal AI-technologie uit China niet
wereldwijd worden ‘opgeschaald’ wegens gebrek aan vertrouwen, net als
dat bij de hardware van bijvoorbeeld Huawei al gebeurt. In de VS worstelt
AI met eenzelfde probleem, maar daar is het omdat data handelswaar zijn
in een marktgedreven, kapitalistisch systeem.
Nemitz illustreerde dit met het voorbeeld van een scholingsproject,
gesubsidieerd door de Bill Gates Foundation. Het faalde omdat deelnemende ouders bang waren dat informatie over hun kind voor commerciële
doeleinden zou worden gebruikt. In Europa draaide eenzelfde soort programma wel met succes. Daar hadden de ouders het recht om de gegevens
van hun kinderen te wissen. “Vertrouwen faciliteert innovatie, dus neem
dat serieus. Geef mensen het recht om te deleten”, bepleitte Nemitz.
Data hebben kleur
De technologie, zo stelde professor Janneke Gerards, hoogleraar
Fundamentele Rechten aan de Universiteit Utrecht, heeft grote gevolgen
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Boeven vangen met
matchingtechnologie
Boeven vangen gebeurt tegenwoordig vanachter een computer, data vormen het hart van de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarop richt
zich de samenwerking City Deal – Zicht op ondermijning. Opdrachtgevers vanuit BZK, Marc Noordhoek, en Remco Boersma, IT-architect en senior
projectleider bij het ministerie van Veiligheid en
Justitie, vertelden hoe dat in zijn werk gaat.
In de City Deal werken vijf grote gemeenten,
twee ministeries, de Belastingdienst, CBS, politie
en het OM samen. Op basis van wetenschappelijk
onderzoek levert City Deal inzicht in patronen en
indicatoren aan gemeenten. Zij controleren en verrijken die informatie met hun eigen data, en delen
ze met de politie. Die kan ze op haar beurt ook weer
verrijken en actie ondernemen. Zo kan bijvoorbeeld
zicht worden verkregen op aantallen ‘windhappers’
(mensen zonder inkomen, maar met vermogen) in
een gemeente.
Geen heilige graal
Zo’n patroon is een goed begin, legt Remco
Boersma uit, “maar je wilt weten wie het zijn.”
Het CJIB beschikt over data die laten zien welke
burgers in een dure auto rijden, maar mag die
informatie niet zomaar ter beschikking stellen van
de politie.
Met behulp van matchingtechnologie tussen
databestanden van de politie enerzijds en van
het CJIB anderzijds kan wel bruikbare informatie worden gedestilleerd. In de zoekfilters die de
organisaties over hun gegevens heen leggen, zijn
geen persoonsgegevens zichtbaar. Die worden pas
bekend als ze in het kader van een opsporingsonderzoek door de politie worden opgevraagd, verzekert Boersma. “Data matchen is geen heilige graal,
want er moet wél altijd een wettelijke grondslag
voor zijn. Als die er niet is, kan het niet.”
Het inzetten van deze nieuwe methoden van
opsporing vergt wel iets van het verandervermogen van organisaties, constateert Boersma. “De
technologische veranderingen gaan veel sneller.
Dus zullen we moeten experimenteren en improviseren. Dat is lastig voor onze bestuurders. Je weet
tenslotte niet precies waar je uitkomt.”

17

D I O

Datagedreven, maar niet
zonder de bewoners
Bij de transitie naar aardgasvrije woningen biedt data-analyse
allerlei mogelijkheden. Maar als je de mens uit het oog verliest, wordt
het niks. Daar kwam de boodschap op neer van Paul Suijkerbuijk, dataadviseur bij VNG Realisatie, en Jaspert Verplanke, programmamanager
van Purmerend gasvrij - 100%. Hun presentatie had als titel ‘Spanning
tussen mensgedreven en datagedreven werken’.
“Ik ben dus datagedreven”, verduidelijkt Paul Suijkerbuijk, wijzend
op zijn T-shirt met de tekst ‘data driven’. In het kort schetst hij hoe data
op diverse niveaus – landelijk, provinciaal, gemeentelijk, van overheden
en bedrijven – de gemeente Purmerend kunnen helpen om de aardgastransitie aan te pakken. Hij noemt onder meer als voorbeeld de gasvervangingsdata van energieleveranciers (de momenten waarop oude gasleidingen worden vervangen). Die bieden ‘koppelkansen’ om gelijktijdig
andere werkzaamheden uit te voeren. Toen hij de inventarisatie overzag,
constateerde Suijkerbuijk, met gevoel voor understatement: “Leek de
transitie een eitje… totdat ik Jasper tegenkwam.”
Weerbarstiger
Als programmamanager is Jaspert Verplanke verantwoordelijk voor
het aardgasvrij maken van 1278 woningen in de wijk Overwhere-Zuid. Al
direct bij de start van het overheidsprogramma Aardgasvrije Wijken, in
2017, besloot Verplanke ‘naar de mensen toe te gaan’. Dat leverde verrassende inzichten op. Op basis van de data werd verondersteld dat de
warmtenetaansluiting in alle woningen op dezelfde plek kon komen. De
werkelijkheid bleek weerbarstiger. “Van de buitenkant zien al die huizen
er hetzelfde uit, maar van binnen zijn ze allemaal verschillend”, zag
Verplanke.
De woningen in de proeftuin zijn particulier eigendom, de transitie
vereist dus expliciet de medewerking en toestemming van bewoners.
Die is alleen te verkrijgen door met mensen te praten en ze serieus te
nemen, is de essentie van Verplanke’s ervaring.
“Als je zo’n transitie wilt laten slagen, moet je beseffen dat het over
mensen gaat. Zíj moeten er de keuzes voor maken. Toen ik na een jaar
lang verhaal A te hebben verteld, me ineens genoodzaakt zag met een
verhaal B te komen, stemden de mensen toch in met die variant. Omdat
ze ons inmiddels volledig vertrouwden.”
De eerste woning in Overwhere-Zuid ging begin oktober ‘van het
gas’.
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Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch noemt
zijn stad een datastad; maar wel een verantwoordelijke datastad.

voor de (omgang met) staatsrechtelijke waarden.
“De digitale revolutie zal minstens zoveel impact
op de samenleving hebben als de industriële.” Dat
is niet per definitie slecht, maar er kleven risico’s
aan. “We moeten ons bewust zijn van de inherente
kenmerken van onze algoritmes; data hebben
kleur. De correlaties sporen niet altijd met onze
ideeën over bijvoorbeeld gelijke behandeling. Als
we AI willen reguleren, zullen we ze daarop moeten toesnijden.”
Grondrechten beschermen vergt misschien
ook andere vormen van regulering dan wetten
en regels, vermoedt Gerards. Daar is experimenteerruimte voor nodig. “Denk bijvoorbeeld aan
een vorm van accreditatie, waarbij een partij een
soort eed van Hippocrates aflegt.”
Volgens de hoogleraar zijn het systeem en de
(spel)regels vooral gericht op de publieke sector
en houden ze onvoldoende rekening met de macht
van grote bedrijven. Ze pleitte voor een hybride,
publiek-privaat systeem.
Harry van Geijn, strategisch digitaal adviseur
van Microsoft, is het ‘in grote lijnen’ met haar
eens. “Al zullen er altijd mensen zijn die kwaad
willen. Zelfs goedwillenden kunnen onbedoeld
nadelen veroorzaken, zoals banenverlies. Als
technologiebedrijf hebben wij daarop niet het
antwoord. Wél kunnen we de ethische grondregels respecteren. Dat doen we ook. Zo hebben we
een normenkader opgesteld, waaraan we al onze
AI-projecten toetsen. Het is nog maar een begin,
maar we ontwikkelen dat verder; iteratief, en in
dialoog met alle partijen.”

Boven: Professor Janneke Gerards, hoogleraar
Fundamentele Rechten aan de Universiteit Utrecht,
benadrukt de impact van de digitale revolutie.

Rechts: Paul F. Nemitz is eerste
adviseur van de EU op het gebied van
rechtsbescherming, data en privacy.

Ethische vragen rond locatiedata
Met data het verkeer stroomlijnen is goed mogelijk (en
nuttig), maar je loopt wel tegen ethische vraagstukken aan
en die moet je beantwoorden. Daarom wordt het komende
jaar aan een ethische code voor verantwoord gebruik van
locatiedata gewerkt.
Dirk van Barneveld, coördinerend beleidsmedewerker
bij BZK, schetste een voorbeeld van locatiedatagebruik om
het vrachtwagenverkeer op de A15 beter te reguleren. Als
automobilisten een alternatieve route zouden gebruiken,
kan de verkeersintensiteit met 15 procent omlaag. De vraag
is: hoe beweeg je mensen daartoe?
Van Barneveld daagde zijn gehoor uit om een standpunt in te nemen over ethische vragen rond het gebruik van
locatiedata. Mag je autobezitters aanschrijven om deel te
nemen aan een proef? Mag je bestuurders aan elkaar koppelen om gezamenlijk autogebruik te bevorderen? En, mag
je de data delen met commerciële partijen, bijvoorbeeld
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om ze korting op de trein aan te bieden? Het zijn dit soort
vragen waarop de opstellers van de ethische code een antwoord willen formuleren.
De provincie Zuid-Holland, zo liet adviseur Smart Mobility Jillis Mani zien, maakt al gebruik van data en algoritmes in haar verkeersbeleid. Met behulp van slimme verkeerslichten gaat het vrachtwagenverkeer in het Westland,
een belangrijke economische factor in het gebied, voorrang
krijgen. Ook voor hulpdiensten zal dat worden ingeregeld,
zo is de intentie.
De uitdaging zit ‘m volgens Mani in het delen van data.
Om dat te bevorderen werd uitvoerig overlegd met de sector. “Wij hebben gezegd: als je bereid bent om buiten de
spits te rijden, in konvooien van drie wagens achter elkaar
en je deelt je kennis, dan geven wij je voorrang bij de verkeerslichten. Dat idee is door de sector omarmd.”
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Geodata
met
Hollands
fatsoen

Locatiepact mikt op balans
Bedrijven in de VS zijn ver met het verzamelen en
verwerken van geografische gegevens. Dertig Nederlandse
beleidsmakers en specialisten reisden naar Silicon Valley
om dat met eigen ogen te zien. Duidelijk werd dat ethische
kwesties daar anders liggen dan hier. De deelnemers willen
met een Locatiepact hun professionele opwinding over de
mogelijkheden temperen met Nederlandse fatsoensnormen.

P

ak de eigen telefoon erbij en kijk welke apps gebruikmaken van geografische informatie. Uiteraard de kaart- en navigatietoepassingen
zoals Kaarten en Google Maps, maar ook de browsers. Zoekresultaten worden
immers aangepast aan de mobiele locatie. Foto’s krijgen de coördinaten mee
van waar ze zijn genomen en kunnen daarop worden gerangschikt. Bij het
toevoegen van een afspraak in de agenda vult de app de locatiegegevens
aan met een soort autocorrect gebaseerd op wat er in de buurt zit. Reis-apps
weten welke stations en/of taxi’s vlakbij zijn. Alle social media kunnen
indien gewenst de plaats vermelden vanwaar is gepost. De stappenteller, de
bezorg-app, de parkeer-app en de astronomie-app: ze functioneren niet zonder locatiebepaling. Zelfs sollicitatie-apps willen weten waar ze zijn, zodat ze
vacatures in de buurt kunnen aanbieden.
Dit is wat vrijwel standaard beschikbaar is voor de consument. Aan
de ‘bleeding edge’ gebeuren nog veel interessantere zaken, met name in
combinatie met machine learning, luchtvaart- en satelliettechnologie en
het samenvoegen van datastromen. Een groep van dertig Nederlanders die
werken met geografische informatie ging begin dit jaar naar Silicon Valley op studiereis om erachter te komen wat al mogelijk is. Ze combineerden
bedrijfsbezoeken met deelname aan GeoBuiz, een internationaal congres
voor en door vakmensen uit de business van geografische gegevens. Want een
business is het. De cijfers van de mondiale waarde van deze markt varieren
per onderzoeksbureau, maar lopen in de honderden miljarden. Volgens European Geospatial Business Outlook is de waarde van de Europese markt in 2020
alleen al 93,49 miljard euro.
Geen zicht
Initiatiefnemer van de studiereis is Geonovum. Geonovum is een overheidsstichting met als opdracht het zorgen voor standaarden voor locatiegegevens. Directeur Rob van de Velde legt uit dat marktpartijen steeds meer
geografische gegevens verzamelen over Nederland. “Gegevens van de Neder-

Door Karina Meerman
Beeld Dreamstime
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Omnisci combineert berichten op Twitter, foto’s en sensordata
met demografische en locatiegegevens.

Planet: elke dag fotograferen bijna 150 satellieten de hele
aarde om veranderingen in kaart te brengen.

Ground Truth combineert gegevens over winkels en de tijd dat
mensen in winkels verblijven.

Orbital Insight combineert satellietdata en algoritmes voor
een veelheid aan toepassingen.
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landse overheid zijn bekend en beschreven en over de uitwisseling ervan zijn afspraken gemaakt. Maar smartphones,
drones, vliegtuigen en satellieten verzamelen ook gegevens
en de overheid heeft in die gevallen niet altijd zicht op wat
precies bekend is over Nederland. De meeste data eindigen
bij Amerikaanse technologiebedrijven.”
Het openbare reisverslag beschrijft uitgebreid de
verschillende bedrijfsbezoeken, de gehoorde verhalen en
de gestelde vragen. Omnisci begon zijn bestaan met het
oogsten van berichten op Twitter en die te combineren met
demografische en locatiegegevens op zoek naar correlaties.
Analyseren duurde zo lang dat de oprichter zijn eigen, snellere analysesysteem bouwde dat inmiddels ook prima foto’s
en sensordata kan verwerken tot trends. Planet is eigenaar
van de grootste vloot particuliere satellieten ter wereld.
Elke dag fotograferen bijna 150 satellieten de hele aarde om
veranderingen in kaart te brengen. Voor het analyseren van
de beelden gebruiken ze een opensource Google-algoritme.
Een ethisch specialist beoordeelt aanvragen van potentiële
klanten. Ground Truth combineert gegevens over winkels,
de bijbehorende parkeerplaatsen, bezoekersstromen en
-bewegingen en de tijd dat mensen in winkels verblijven.
Veel van de gegevens krijgen ze via partner-apps waarvan
gebruikers hebben aangegeven akkoord te gaan met de
gebruiksvoorwaarden.
Balans
Een van de deelnemers aan de reis was Frank Tierolff,
voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster. “Het
aanbod van data en slimme mensen is gigantisch in Silicon
Valley”, zegt hij. “Er heerst een cultuur van start-ups, van
aan de gang gaan. Bedrijven bedenken nieuwe mogelijkheden en toepassingen en kennen weinig grenzen. In Nederland zouden wij meer ethische vragen stellen.” Alle briljante voorbeelden hebben namelijk ook een duistere zijde.
Orbital Insight combineert satellietdata en algoritmes om
illegale ontbossing op te sporen, maar werkt tegelijkertijd
prijsopdrijving door speculatie in de hand met voorspellingen over de graanopbrengst.
Om de balans te bewaken tussen ‘professionele opwinding’ en ‘potentiële schaduwkanten’ is het Locatiepact
opgesteld. Ook Tierolff heeft ondertekend. “In Nederland
hanteren wij andere grenzen dan de VS en wij willen ervoor
zorgen dat die norm in de gaten wordt gehouden. Kunnen wij bijvoorbeeld als overheid blijven uitleggen hoe
beslissingen tot stand komen wanneer algoritmes worden
gebruikt?” Van de Velde vult aan: “In Nederland zijn we ons
steeds meer bewust dat de gegevens die onze smartphones
genereren worden doorverkocht en eindigen bij een paar
grote platforms. Zij verzamelen die data en gebruiken ze

om hun diensten bij te stellen voor zeer specifieke doelgroepen. Wij vragen
ons onder andere af: wanneer gaat die beïnvloeding te ver? Begrijpen we nog
wat er gebeurt? Wat is wel en niet acceptabel?”
Met het Locatiepact erkennen de ondertekenaars de kracht van geografische data, alsook de risico’s ervan. Van de Velde: “We zijn nu de mogelijkheden aan het begrijpen en verkennen. Daarna gaan we beschrijven wat wel
en niet fatsoenlijk is. Wat zijn bijvoorbeeld cases van slim gebruik van betere
dienstverlening? Meer weten over een woning betekent ook een slimmer
energieadvies kunnen geven. Meer weten over meerdere woningen betekent
een beter plan voor een aardgasvrije wijk. Dat is maatschappelijk relevant.”
Tierolff zegt dat Nederland heel bewust met de ethische vragen omgaat.
“Experimenteren om te bekijken wat kan - wat veel Nederlandse partijen doen
- is iets anders dan de dingen toepassen als regulier proces. Het Kadaster kijkt
naar mogelijkheden en weet dat voorzichtigheid is geboden.”
Het beheer van de openbare ruimte in Nederland zou bijvoorbeeld beter
kunnen met meer data, zegt Van de Velde. “Wij stapelen functies in de openbare ruimte. Bebouwing, landbouw, duurzaamheid, woonbehoefte: het is
ongelofelijk wat er uit Nederland wordt geperst. Dat moet steeds preciezer.
Daar zijn naar verhouding geen grote investeringen voor nodig, maar wel toegang tot meer data. De satellieten van Planet weten ook veel over Europa en
Nederland. Hoe regelen wij daar toegang toe?”
Bredere discussie
Dr. Christine Richter is assistent-hoogleraar op de Universiteit Twente, ze
vermoedt dat zij zelf een van de meest kritische deelnemers aan de reis was.
“Ik ben opgegroeid in Oost-Duitsland met de Stasi. Ik vind enthousiasme over
de integratie van datastromen best eng. Sommige deelnemers stelden kritische vragen over privacy, maar de discussie moet breder. Wij moeten oppassen dat de technologie niet voor ons uit gaat lopen. We moeten voorkomen
dat we het niet meer begrijpen. Nu al zie ik zo veel verwarring: wie kent het
verschil tussen kunstmatige intelligentie, machine learning en deep learning? Wat is een algoritme?” Richter hoopt dat de ondertekenaars van het
Locatiepact hun enthousiasme en energie vasthouden in het onderzoeken
van de mogelijkheden en de begrenzingen. “Wat kan met locatiedata waarmee het hier nog beter wordt? Ik zou het niet weten. Niet de infrastructuur,
misschien iets op menselijk en politiek gebied? Data zijn niet de oplossing
voor alles. Dat moeten we ook onthouden.”
Tierolff kan uit de praktijk beamen dat Nederland al ver is. Van heinde
en verre komen delegaties naar het Kadaster om te leren over de basisregistratie van geografische gegevens. “Veel disputen in de wereld gaan over
geloof of grond en niet overal is eigendom van grond even goed vastgelegd.
Het is een luxe dat Nederlandse buren ruzie kunnen maken over een schutting op de juiste plek. In andere landen zijn van enorme stukken grond geen
gegevens bekend. Wij helpen hen om via registratie gewapende conflicten te
voorkomen en te zorgen dat land verpacht en/of verbouwd kan worden, wat
tot economische groei leidt.” Het Kadaster beheert en ontsluit ook data van
ketenpartners. “Door data goed met elkaar te verbinden bieden wij ondersteuning aan velen, maar dat moeten we wel verantwoord doen.”
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Locatiepact
Het Locatiepact is in de zomer
van 2019 aangeboden bij de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Met het Locatiepact verbinden wij
ons, individueel en gezamenlijk, om:
•de kracht van locatiedata, in combinatie met administratieve data,
te benutten voor het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken;
•de kennis over het gebruik van locatiedata te vergroten en innovatie op
basis van locatiedata aan te jagen;
•en dat op een manier te doen die past
bij hoe wij in Nederland met elkaar
om willen gaan.
Concreet committeren wij ons voor het
komende jaar aan de volgende acties:
•experimenteren met locatiedatagedreven oplossingen en onderzoeken
van de meerwaarde van AI en satellietdata in fieldlabs voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld
rond de energietransitie en de digitalisering van de bouw;
•opstellen van een ethische code voor
verantwoord gebruik van locatiedata;
•evalueren van bovenstaande acties
ten behoeve van een nieuwe jaaragenda en verankeren binnen de
Nederlandse digitaliseringstrategie.
•Bij de uitvoering streven wij maximale transparantie na. De resultaten van deze acties dragen wij zowel
binnen als buiten onze organisaties
actief uit.
•Wij roepen iedereen met vergelijkbare ambities op om aan te sluiten:
vanuit professionele verwondering
en nieuwsgierigheid ontdekken en
verkennen wij graag in netwerken de
meerwaarde van deze fascinerende
nieuwe locatietechnologieën voor
maatschappelijke
opgaven.
Wij willen samen wijs met locatie
worden!
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Samen veilig
verbonden

Techlag

E n g e l h a r d

Techlag
U

itvindingen lopen altijd voor op
mensen. De eerste stoomtrein die
35 kilometer per uur boemelde, was een
racemonster. De eerste Hollandse windmolen riep net zoveel weerstand op als de
huidige turbines. Aanpassing loopt altijd
achter op techniek. Technologische jetlag:
techlag. We zien techlag zelfs bij de meest
gebruikte vorm van correspondentie,
e-mail. E-mail is al zo lang ingeburgerd
dat het bijna achterhaald is. Toch loopt
mailgedrag achter bij wat we met papieren
correspondentie gewoon vonden: bewaren
als naslaginformatie. Bij de overheid wordt
naar schatting 99 procent van de mails niet
bewaard. Dit hadden we met gewone post
niet in ons hoofd gehaald.

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

Marens Engelhard
Algemeen rijksarchivaris

Het is ongelooflijk dat anno 2020 er
nog steeds geen standaardoplossing is die
past bij dit medium. Techlag vertraagt de
aanpassing van traditioneel gedrag aan
vernieuwing. Bij mail zit dat in de snelheid
en informaliteit van het medium. Iedere
manier van bewaren en ordenen die daar
niet bij past, is gedoemd te mislukken.
Ja, een enkel mailtje wordt door de meest
gedisciplineerde collega’s opgeslagen.
De rest? Weg, onvindbaar of verwijderd.
Daarom wordt bij het Rijk geprobeerd een
aanpak te introduceren die past bij de aard
van het medium. Megasimpele aanpak
dachten wij: alle zakelijke mails worden,
zonder extra handelingen, standaard in
een aparte omgeving opgeslagen. Daar
worden ze tien jaar bewaard voor bedrijfsdoeleinden en mogen ze alleen door
geautoriseerde personen doorzocht worden
voor specifieke zoekvragen. Na tien jaar
worden alle mails vernietigd, behalve die
van zogenaamde ‘sleutelfunctionarissen’.
Die worden, met hun medeweten, overge-
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bracht naar een archief voor het gebruikelijke doel: het mogelijk maken van een
reconstructie van overheidshandelen. De
openbare toegankelijkheid kan beperkt
worden op wettelijke gronden. Geen big
brother aanpak. Iedereen krijgt tien weken
de tijd om privémails te verwijderen. Voor
archieven is de uitdaging de naar schatting
miljard mails per jaar van de Rijksoverheid
zo te bewaren, dat ze ook voor de toekomst
begrijpelijk en vindbaar zijn. Dat lukt op
basis van de gegevens die al vanzelf bij
iedere mail zitten. De essentie is: zonder
extra werk voor de gebruiker. Op deze aanpak zijn alle mogelijke juridische checks
uitgevoerd en OR-adviezen gevraagd. De
aanpak kan passen binnen AVG en andere
wetgeving. Sommige ministeries deden
dit al als backup-voorziening, maar dan
zonder de checks & balances die daar bij
horen. Door deze aanpak wordt een rijke
bron voor de toekomst veiliggesteld.
So far so good zou je zeggen. Maar wat
blijkt? In de uitvoering zijn er altijd personen met lumineuze ingevingen! Zou het
niet ordelijker zijn mails op te bergen in het
digitale dossier waar het thuishoort? Net
als in het pre-digitale brievenboek? Nee
dus, dat is techlag! Gaat niet lukken! Maar
door dit soort heen-en-weerbewegingen is
al twintig jaar niet voorzien in deze lacune.
En dit is alleen nog maar mail. Hoeveel
media en apps zijn we al niet verder? We
zullen die techlag nog vaak voelen. Misschien is bewaren en doorzoeken zelf wel
een hopeloos ouderwets concept? Wie
zal het zeggen? Zolang er geen alternatief is moeten we deze bron veilig stellen.
Daarvoor ben ik nog te veel Algemeen
rijksarchivaris
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Dromen met

O r a c l e

je hoofd in de cloud
M

Beeld: Shutterstock

De ons omringende landen zijn al
verder met IT-oplossingen in de cloud dan
Nederland. Estland lijkt voorop te lopen
maar ook het Verenigd Koninkrijk zet grote
stappen. Mogelijk heeft de Nederlandse
overheid nog koudwatervrees en dat is
nergens voor nodig, zegt Oracle.
Door Jet van Eeghen
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aar laten we bij Oracle vooral de olifant in de kamer
niet negeren. Het bedrijf kreeg in oktober veel kritiek
te verduren. Onlangs werd Oracle – net als andere grote software aanbieders – in de media op een niet al te positieve wijze
belicht.
“Toen ik dat artikel las op de voorpagina in het Financieele
Dagblad, zonk de moed me wel even in de schoenen”, zegt
Jantine Scheele, directeur Public Sector Applications Benelux.
In iBestuur 32 vertelde ze met Rene Coppens, directeur Public
Sector Technologie, over de transformatie van Oracle Public Sector van het traditionele licentiemodel naar dienstverlener in de
cloud. “We zijn bezig met zulke mooie dingen. Dan is zo’n artikel
heel vernietigend. Inhoudelijk heeft Oracle besloten er niet op
in te gaan, maar de werkelijkheid wijkt aanzienlijk af van wat in
dat artikel is beschreven. En dat is ook wat we terug horen van
onze overheidsrelaties. We richten ons liever op positieve dingen. Zoals bijvoorbeeld hoe succesvol overheden in landen om
ons heen de overstap maken naar cloud-based dienstverlening.”
Zes jaar geleden omarmde de Britse overheid bijvoorbeeld
een cloud-first-beleid. Doelstelling was om sneller, goedkoper en meer competitieve dienstverlening in te kopen. Inmiddels loopt het land voorop in cloud-adoptie en dienstverlening
vanuit een centraal punt. Ook heeft de overheid de G-Cloud in
het leven geroepen (kader). Hierin komen opdrachtgever en
opdrachtnemer samen voor cloud-dienstverlening. De instructie
was: alle centrale overheidsorganen moesten cloud first kiezen.
Innovatieslag
Scheele: “De Britse cloud-first-strategie heeft echt geholpen om het hogere management te overtuigen om die innovatieslag te maken. De publieke sector was daar een van de eerste
cloud-gebruikers. Dus niet de commerciële sector.” Door dit
beleid gedreven is de overheidssector in het Verenigd Koninkrijk
een voorloper geworden in de transformatie naar de cloud. De
Government Digital Service is een onderdeel van het Britse kabinet dat zich bezighoudt met de levering van online openbare
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diensten. Zij hebben een gedragscode technologie opgesteld en
beleidskaders, die een overstap naar de cloud stimuleren. Dat
zorgde voor klinkende resultaten: in 2010 had 38 procent van
de public-sector-organen cloud-gebaseerde functionaliteit. In
2018 was dat al 78 procent.
Scheele onderscheidt een aantal trends in de Britse transformatie naar de cloud. “De cloud wordt vooral ingezet voor het
faciliteren van toekomstige innovaties. Daarbij wordt over silo’s
heen gewerkt. Data delen, de adoptie van nieuwe innovaties,
zoals artificial intelligence, blockchain en Internet of Things.
Dat is op een cloud-platform allemaal veel makkelijker op grote
schaal toe te passen.”
Databeveiliging
Daarnaast merkt ze op dat veel cloud-toepassingen worden
gebruikt rondom big data en ‘advanced analytics’. De cloud
wordt gebruikt om databeveiliging te bevorderen, maar ook om
transparantie toe te passen, efficiënt te zijn, te conformeren
aan wet- en regelgeving, zoals de GDPR. ‘Maar ook om te zorgen
dat ze een toegenomen reactievermogen hebben om op grotere
schaal te kunnen anticiperen op nieuwe regelgeving of op zaken
die vragen om gedeelde informatie”, analyseert ze.
Een andere trend, zichtbaar onder meer bij het Britse ministerie van Werk en Pensioenen, is de keuze voor de zogenoemde
DevOps-strategie. Die manier van werken beoogt kortere ontwikkelcycli, een verhoogde frequentie van oplevering en een
meer betrouwbare oplevering, in nauwe overeenstemming met
de organisatiedoelstellingen. “Hierdoor kunnen zij agile werken
en veel gerichter en sneller reageren op beleidswijzigingen,
in plaats van dat je lokaal, binnen je standaardsystemen moet
programmeren. Om je aan te passen op de regelgeving, die soms
sneller gaat dan jij kunt toepassen. Hierdoor ben je sneller en
slagvaardiger”, aldus Scheele.
Een vierde trend in de Britse cloud-ontwikkelingen: ze zijn
vergaand in het anticiperen op cybersecurity. “Doordat ze nu
centraal de beveiliging voeren, kunnen ze zich ook centraal
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Samen voor
een veilige buurt

UK Government Cloud
De G-Cloud bestaat uit een reeks raamovereenkomsten met leveranciers, van waaruit organisaties in de
publieke sector diensten kunnen kopen zonder dat daar
een volledig aanbestedings- of concurrentieproces aan
vooraf hoeft te gaan. Via een online Digital Marketplace
kunnen overheidsinstanties diensten zoeken die onder
de G-Cloud-frameworks vallen.
De dienst begon in 2012 met een beperkt aantal
leveranciers en diensten. In mei 2013 waren er meer dan
700 leveranciers, waarvan meer dan 80 procent kleine
en middelgrote ondernemingen waren, die samen 18,2
miljoen pond (21,5 miljoen euro) aan verkopen realiseerden in april 2013. Inmiddels wordt voor iets minder
dan 5 miljard pond aan cloud-producten aangekocht via
de G-Cloud. Daarvan komt 80 procent uit de centrale
overheid.

verdedigen. Doordat er meer standaardisering en minder legacy
is, is het makkelijker om ad hoc de beveiliging uit te rollen. Dus
daar zijn ze beter centraal op voorbereid.”
Natie als service
Het Verenigd Koninkrijk loopt – vergeleken met Nederland
– voorop in cloud-ontwikkelingen. Maar ze zijn nog klein bier
vergeleken met Estland. Deze Baltische staat noemt zichzelf
het eerste land dat functioneert als digitaal platform: een natie
als service. “De impact daarvan is enorm”, zegt Scheele. “Zij
zien zichzelf als een land zonder fysieke grenzen. Ze claimen
inwoners te hebben uit 165 verschillende geografische landen,
die alles wat qua burgerdienstverlening mogelijk is in Estland
digitaal kunnen uitvoeren. Er zijn maar twee diensten niet digitaal beschikbaar: trouwen en vastgoed. Trouwen, omdat het te
romantisch is. De aan- en verkoop van vastgoed is uitgesloten
om het notariaat niet het brood uit de mond te stoten. Maar
stemmen, contracten afsluiten, bankieren, zorg, onderwijs,
patiëntendossiers: alles zit daar in de cloud. Inmiddels bieden
504 publieke instituten daar via de cloud 2691 diensten aan,
wat leidt tot 900 miljoen transacties.”
De situatie in Estland is compleet onvergelijkbaar met die in
Nederland. Estland is in 1991 onafhankelijk geworden, precies
op het moment dat internet in opkomst was. De wet van de stu-
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wende achterstand is daar in optima forma benut. Er was geen
legacy. De gecentraliseerde overheid kon zeer daadkrachtig
beslissingen nemen. “Toch kan Estland een voorbeeld zijn voor
ons”, meent Scheele. “Als een soort punt aan de horizon. De
weg naar Estland is geplaveid met beleidsmatige lef.”
In het Verenigd Koninkrijk blijkt duidelijk wat mogelijk is
met een beetje stimulans vanuit de overheid; de impact die dat
heeft en de exponentiële ontwikkelingen die daar plaatsvinden.
De cloud-only strategie van Engeland is een heel mooi gegeven. “We hoeven niet voor hetzelfde te gaan. Het is daar ook
niet zaligmakend, ze zijn dat nu aan het evalueren. Maar het is
wel een visie, in plaats van een beleid gericht op consolidatie
en protectionistische bescherming”, zegt Scheele. “We dreigen in Nederland verder achterop te raken door onze behouden
aanpak.”
“Het heeft echt alles te maken met lef”, vult Rene Coppens aan, die later bij het interview aansloot. “We hebben in
Nederland sterk de neiging om alles eerst goed uit te zoeken,
met een studie, een beleidsstuk en dan nog een second opinion.
In andere landen dóén ze het gewoon. Dan loop je wel tegen
dingen aan, maar dat los je dan wel weer op. Net zoals dat in
het bedrijfsleven zo vaak gebeurt. In Nederland hebben we de
neiging om iets dood te redeneren.”
In het Verenigd Koninkrijk is begroot wat de transitie naar
de cloud het land in financiële zin heeft opgeleverd. Maar de
waarde van zo’n transitie zit zeker niet alleen in het geld. De
winst aan efficiëntie, slagkracht en het up-to-date houden van
dienstverlening heeft ook grote waarde. Bovendien biedt een
cloud-platform meer flexibiliteit en de mogelijkheid om functionaliteit op of af te schalen, al naar gelang de behoefte op dat
moment. “En als je dan rekent dat je je legacy vrijwel geheel
gefaseerd kunt uitschakelen, kom je echt op een forse besparing”, zegt Scheele. “Dat is bijna niet te becijferen. Daar droom
ik graag over!”

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.

cginederland.nl
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P i n k R o c c a d e

Wist je dat… de geschiedenis van PinkRoccade ver teruggaat en begint bij de overheid?
In 1950 werd namelijk de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie opgericht door
toenmalig minister-president Willem Drees. Dit werd later het RijksComputer Centrum
(RCC). Uiteindelijk resulteerde dit in de tak PinkRoccade Local Government die zich richtte
op de gemeentelijke markt. Voor wie een beetje kan rekenen, gaat er nu een belletje
rinkelen. Dat klopt, we bestaan 70 jaar! Dit jaar is ons jubileumjaar. En de
viering daarvan is reden voor een terugblik. Maar vooral voor een vooruitblik!

Wij zijn partner van betekenis
Wij zien een veranderende wereld
Wij zien dat de omgeving waarin lokale overheden hun rol
moeten vervullen complexer wordt. Dat de structuur waarbinnen
lokale overheden opereren verandert. We zien dat de gemeente als organisatie vooral belangrijk wordt in het borgen van
publieke waarden. En dat de maatschappelijke opgave centraal
staat. Dat nieuwe technologie in de vorm van dataverzameling
en vormen van intelligentie zich steeds sneller ontwikkelt. En
ook een belangrijke rol speelt bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. We zien dat de technologie heel veel mogelijk
maakt, in positieve maar ook in negatieve zin en dat het daarom
belangrijk is om ethische principes nauwgezet te volgen en toe
te passen. Dit laten we zien met de introductie van Selfservice
bij iBurgerzaken en iParticipatie. We stimuleren samen met
gemeenten dat burgers zoveel mogelijk zelf doen. Dit geeft
gemeenten de mogelijkheid meer aandacht te besteden aan de
burgers die dat nodig hebben.
Wij gaan uit van onze eigen kracht
Dat betekent dat wij vertrouwen op de kennis van onze
klanten en medewerkers. Maar ook op onze kennis van gemeentelijke processen, de markt en technologie. Daarnaast vertrouwen we op ons ondernemerschap om snel van innovatie naar
oplossingen te komen. Dat combineren we met onze jarenlange
ervaring in het gemeentelijke domein. Op deze manier komen
we met innovaties zoals CLIQ. CLIQ vormt het centrale knooppunt tussen de landelijke voorzieningen en de lokale gemeenten
op het gebied van connectiviteit en gegevensuitwisseling.
Wij kijken goed om ons heen om te zien welke technologische ontwikkelingen, nieuwe beleidszaken en maatschappelijke
uitdagingen zich voordoen. Zo zijn wij voorbereid als deze ont-
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wikkeling bij onze klanten gaat leven. Ook attenderen wij onze
klanten op nieuwe kansen en mogelijkheden die de technologie biedt. Vervolgens kunnen wij samen de regie nemen bij de
invoering van nieuwe innovaties.
‘Nieuw’ komt niet in de plaats van ‘oud’. Wij blijven de
bestaande oplossingen onderhouden en klanten bedienen die
gebruikmaken van deze oplossingen en dienstverlening. Wij
gaan samen actief aan de slag met klanten die met ons willen
vernieuwen. Zoeken in cocreatie met gemeenten naar producten
die afgestemd zijn op hun specifieke behoeften.
Wij zijn klaar voor ontwikkelingen
Wij gaan ‘data mindset’ en ‘innovatie mindset’ verder
ontwikkelen. Partnerships met innovatieve start-ups verder
uitbreiden. Nieuwe technologie inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. We stimuleren de doorontwikkeling van de
bestaande productlijnen. Wij gaan op zoek naar nieuwe innovatieomgevingen. Zoals City Deals, waarbij maatschappelijke
opgaven en interbestuurlijke samenwerking centraal staan. We
zoeken aansluiting bij initiatieven rondom digitale ethiek en
duurzaamheidsthema’s. En we zien een belangrijke rol in het
samen realiseren van Common Ground-doelstellingen in samenwerking met de VNG en onze klanten.

PinkRoccade Local Government
Sinds 1950 ‘Partner van betekenis’

PinkRoccade: partner van betekenis
PinkRoccade Local Government richt de focus na 70 jaar nog
steeds op de gemeentelijke markt. En dat blijven we doen. We
willen deze sterker maken door onze krachten te bundelen. We
willen betekenis toevoegen aan onze markt. Samen de toekomst
ontdekken. Doe je mee?

Je zoekt naar een partner die zich bewezen heeft. Die al meer dan
70 jaar betekenis geeft aan innovatie voor de overheid. Die trends van
hypes kan onderscheiden. Ontstaan uit de overheid, gegroeid in de
technologie. Wij zijn er voor alle lokale overheden in Nederland. Wij
maken ons sterk door te verbinden. Wij zijn klaar om samen oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen.
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Beeld uit het boek: ‘Twee
werelden één toekomst, de
geschiedenis van PinkRoccade
1950-2000.’Door: Gertrud
Blauwhof, Irene van der Krol.
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5G komt er echt aan

Gemeenten niet
blij met verplichte
antennes

I

n het voorjaar van 2020 vindt de veiling van de eerste 5G-frequenties
plaats. En gaan de telecomproviders wederom flink de buidel trekken. De UMTS-veiling leverde het kabinet rond de eeuwwisseling 5,9 miljard
gulden (2,7 miljard euro) op. Voor de hoofdprijs kwam de Nederlandse veiling
overigens net te laat. Eerder legden telecomaanbieders in andere Europese
landen bizarre bedragen neer. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld 36 miljard
euro. Maar na een aantal veilingen was de grootste gekte wel voorbij. Bovendien rees het inzicht dat die dure veilingen een snelle uitrol in de weg konden
staan. Het ‘fiasco’ van de Nederlandse veiling bleek een blessing in disguise
toen niet veel later de internetzeepbel knapte.
Diezelfde discussie speelt nu weer, zoals alles in het 5G-dossier een hoog
déjà-vu gehalte heeft. Zowel in Duitsland als in Italië bracht de veiling van
5G-frequenties veel meer op dan verwacht, in beide gevallen zo’n 6,5 miljard
euro. Topman Wössner van Deutsche Telekom somberde tegen Reuters dat
deze hoge kosten de aanleg zal vertragen. En een Vodafone-topman noemde
de dure uitkomst daarom zelfs ‘catastrofaal’.
Of de eerste twee Nederlandse veilingen veel zullen opbrengen is koffiedik
kijken. Allereerst zijn ze niet vergelijkbaar met de genoemde buitenlandse.
Het ging daar om hogere frequentiegebieden (Italië: 3,7 en 26 GHz, in
Duitsland 2 Ghz en 3,6 MHz), geschikt voor echt hoge snelheden en
capaciteit. In Nederland gaat het nu om 700, 1400 en 2100 Mhz
frequenties (de 2100 MHz wordt nu al gebruikt voor 4G). De
potentiële capaciteit daarvan is lager, maar het bereik van
de antennes veel groter.
Heel veel concurrentie is er niet. Staatssecretaris
Mona Keijzer wil minimaal drie landelijke aanbieders. Er zijn eigenlijk ook maar drie partijen
die in staat zijn de gewenste landelijke
dekking aan te bieden: KPN, Vodafone
en T-Mobile. Om nog enige concurrentie op de been te brengen gelden voor nieuwkomers minder
stringente eisen.
Vermoedelijk zijn
nieuwkomers meer
geïnteresseerd in
‘deelkavels’ in
de hogere
spec-

Voorjaar 2020 is de veiling van de eerste
5G-frequenties. Gemeenten tonen zich bezorgd
over de overlast die de uitrol van dit
supersnelle mobiele netwerk gaat bezorgen
en vrezen maatschappelijke onrust
vanwege de extra stralingsbronnen.
Ten onrechte zeggen de
telecomaanbieders.
De impact gaat erg
meevallen. De hele
discussie heeft een
hoog déjà-vu
gehalte.

Door Fred van der Molen
Beeld Dreamstime
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trumgebieden. Die komen op zijn vroegst in 2022 op de markt
als de gewilde 3,5 Ghz band beschikbaar komt. Dat moet nog
even wachten aangezien het ‘afluisterstation’ in het Friese
Burum ook van deze frequentie gebruikmaakt. Het kabinet
heeft na rijp beraad besloten de schotels van het ‘interceptiestation’ naar het buitenland te verhuizen. Dat duurt nog even.
Waarom 5G?
De introductie van nieuwe communicatietechnologie gaat
steevast gepaard met hoopvolle vergezichten: meer contact,
minder vereenzaming (seniorenhulp op afstand), minder files,
minder reizen naar werk (telewerken) of ziekenhuis (artsenconsult op afstand) of betere zorg (chirurgie op afstand;
diagnosestelling in de ambulance). We komen het ook nu weer
tegen bij de promotie van 5G.
De belangrijkste reden om nu snel met 5G te starten is
echter een minder prozaïsche: het internetgebruik en de
capaciteitsvraag nemen zo snel toe dat een volgende generatie
netwerk noodzakelijk is om de huidige kwaliteit te garanderen. “Om de huidige diensten te kunnen blijven leveren is 5G
gewoon nodig”, stelt Rob Bongenaar, directeur van Monet,
de vereniging van de operators met een eigen netwerk (KPN,
Vodafone en T-Mobile). Het mobiele dataverbruik groeit namelijk als kool. Steeds meer mensen kijken mobiel naar films,
luisteren muziek via streamingdiensten, posten ladingen foto’s
en filmpjes op Instagram en Facebook, spelen online games,
enzovoort enzovoort.
De lage 5G-frequenties die volgend jaar worden geveild
hebben vergelijkbare karakteristieken als de huidige 4G-frequenties: gericht op landelijke dekking met een min of meer
vergelijkbare antennedichtheid. Dat het land volgehangen
wordt met tienduizenden nieuwe zenders is volgens Bongenaar
een indianenverhaal: “Voor de lage frequenties van de eerste
veilingen zijn er niet veel meer opstelpunten nodig om landelijke dekking te realiseren. Er zijn nu zo’n 15.000 opstelpunten
en daar komen er ongeveer 1.500 bij. De komende jaren zijn de
providers hier druk mee bezig, naast het upgraden naar 5G van
de huidige antennes.”
Innovatie
Dat wordt anders als in een latere fase de 3,5 GHz en 26 GHz
frequenties beschikbaar komen. Dat opent de weg naar nieuwe
toepassingen. Welke? Dat moeten we nog zien. De toepassingen waar we de capaciteit van hoogfrequent 5G voor nodig hebben, moeten veelal nog worden bedacht. Dat is de wereld van
het Internet of Things (IoT).
Ideeën zijn er genoeg. De huidige 5G-testomgevingen van
de providers geven al een indruk van de nieuwe mogelijkheden. KPN is naast 5Groningen betrokken bij een viertal industrie-pilots. In de Automotive Campus in Helmond wordt de
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communicatie getest tussen zelfrijdende auto’s onderling en
met verkeersborden en -lichten. In Amsterdam onderzoekt KPN
of 5G volgende zomer bij de Europese voetbalkampioenschappen in het Arena-gebied van nut kan zijn om grote bezoekersstromen in goede banen te leiden en de voetballiefhebbers een
bijzondere ‘fan experience’ te bezorgen. In Rotterdam loopt
een 5G-proef rond geavanceerde transport- en logistiektoepassingen en in Drenthe worden de mogelijkheden van ‘precisielandbouw’ beproefd. In het 5Groningen Fieldlab beproeft KPN

Gemeenten vrezen
‘graafschade’

ten slotte met andere partijen een waaier van toepassingen,
van de ‘smart potato’ tot geavanceerde klimaatbeheersing.
iBestuur schreef daar in het vorige nummer over.
Daarnaast zijn er in de steden Den Haag (T-Mobile) en
Maastricht (Vodafone) al 5G-testnetwerken in de lucht.
Zorgen bij gemeenten
In de nieuwe Telecomwet staat dat overheden kleine
5G-antennes, zogenaamde small cells op openbare gebouwen
en publieke infrastructuren, zoals straatmeubilair, moeten
toestaan. Dan kun je denken aan lantaarnpalen en verkeerslichten. “Als VNG vinden we deze verplichting jammer”, zegt
burgemeester Franc Weerwind (Almere), voorzitter van de
VNG-commissie Informatiesamenleving: “Gemeenten waren
altijd bereid om samen te werken met aanbieders, als dat voor

Veilingen van nieuwe
frequenties voor 5G:
700 MHz
1.400 MHz
3,5 GHz
26 GHz

2020
2020
2022-2026
??? (bij voldoende marktvraag)

Bron: Nota Mobiele Communicatie (2019)

beide partijen voordelen had. Nu verandert de dynamiek. De
gemeenten zijn wettelijk tot medewerking verplicht, tenzij ze
een redelijke grond hebben om het af te wijzen. De kernvraag is
natuurlijk: wat is een redelijke grond en wie bepaalt dat? Voor
de gemeenten is dat duidelijk: dat wordt lokaal bepaald.”
Gemeenten vrezen verrommeling van het straatbeeld en
problemen met het beheer van straatmeubilair waaraan antennes worden opgehangen. De Amsterdamse wethouder Meliani
legde in haar reactie op het wetsvoorstel omstandig uit wat
voor beheerkwesties er allemaal gaan spelen. Zo worden lantaarnpalen collectief aan- en uitgezet, terwijl een 5G-zender
altijd stroom moet hebben. Moet de gemeente dan de lantaarnpaal aanpassen? En hoe om te gaan met het verplaatsen of slopen van een bus- of tramhokje? Trouwens: abri’s zijn vaak geen
eigendom van gemeenten.
Gemeenten vrezen ook meer ‘graafschade’ omdat al die
nieuwe zenders met glasvezel aan elkaar moeten worden
gekoppeld: nog meer drukte in de ondergrond.
Regionale overlegtafels
Deze zorgen kwamen ook op tafel bij regionale gesprekstafels die de VNG en de ministeries van EZK en BZK in oktober
organiseerden. Weerwind: “De sessies zijn nuttig geweest,
omdat ze het beleid in Den Haag en de praktijk in de gemeenten bij elkaar hebben gebracht. Er werden ook best practices
tussen gemeenten gedeeld, bijvoorbeeld over de ervaring met
minder diep leggen van glasvezel. Als we samenwerken in
plaats van samen overleggen komt lokale kennis veel meer tot
zijn recht.”
Rob Bongenaar heeft ook tijdens gesprekstafels de impact
van de 5G-introductie gerelativeerd. “Het gaat de komende
vijf jaar om hooguit 10 procent meer installaties.” De telecombedrijven zullen daar volgens Bongenaar heel terughoudend
in zijn, want het is heel duur en niet nodig. “Extra small cells
komen alleen op hotspots, plekken waar veel dataverkeer
tegelijk moet worden verwerkt, zoals stadions, treinstations en
andere drukke plekken waar veel capaciteit wordt gevraagd.”
Gemeenten zien volgens Weerwind heel goed de waarde van
een fijnmazige digitale infrastructuur, maar willen zeggen-
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schap houden over de openbare ruimte: “Wij zijn daar verantwoordelijk voor.” De VNG heeft samen met bijna 20 gemeenten
en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen een aantal
tekstaanpassingen in de Telecommunicatiewet voorgesteld.
In de concept wettekst werd volgens Weerwind niet concreet
gemaakt wat de impact van de wijziging van gedoogplicht naar
plaatsingsplicht is. Daarnaast moet volgens de VNG veel duidelijker worden hoe lokale bezwaren en belangen ook echt leiden
tot wettelijk houdbare verplichtingen aan de telecomoperators.
En dan zijn er nog de kosten. Weerwind: “Dit gaat gemeenten veel inspanning kosten en anders dan dat ze daar een vergoeding voor mogen rekenen is er nog weinig bekend over hoe
dit in de praktijk uitwerkt.”
Bongenaar: “Over al deze beheerkwesties zullen we afspraken moeten maken. Dit alles is voor de telecomproviders
ook nieuw. We streven naar een raamovereenkomst voor alle
gemeenten. En wat de kosten betreft: gemeenten mogen volgens de wet een redelijke vergoeding vragen voor het beheer.
Dat is volgens mij dan een marktconforme.”
Straling
Gemeenten maken zich ook zorgen over maatschappelijke
onrust rond de 5G-straling. “Veel burgers zijn bezorgd over de
gezondheidseffecten van straling en het gebrek aan sturingsmogelijkheden van de gemeente”, schreef bijvoorbeeld de
gemeente Maastricht.
Ook dit is niet nieuw natuurlijk. Discussies over de gevolgen van straling lopen al decennia. En er zijn veel individuele
gevallen van mensen die een direct verband ervaren tussen
hun gezondheidsklachten en de aanwezigheid van elektromagnetische velden.
Niettemin ontbreekt wetenschappelijk bewijs dat radiogolven van antennes, zolang deze onder de blootstellingslimieten
blijven, leiden tot gezondheidseffecten. Dat is de conclusie
van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. En ook
de Gezondheidsraad geeft aan “dat er geen gevaar is voor de
volksgezondheid, zolang iedereen zich aan de veiligheidsnormen houdt”. En dat is het geval, zo verklaart het Agentschap
Telecom, de instantie die zich met de controle daarvan bezighoudt. Oók bij de eerste 5G-testlocaties. De resultaten van de
veldsterktemetingen staan op de site van het antennebureau
van het Agentschap.
De boodschap van overheden en van Monet: de eventuele
angst van de burger moet worden gepareerd met het verstrekken van de juiste informatie. Of dat in tijden van fake news
voldoende is, moet blijken. Anderzijds: bijna iedereen gebruikt
onbekommerd een mobiel.
Meer informatie: www.overalsnelinternet.nl
Antenneregister

35

t

e

ud
a
r
f

ts
i
e
tit

n

Ide

p
o
t

iBestuur en
Reporter Radio
deden onderzoek naar
identiteitsfraude en de
bestrijding daarvan. Op
ibestuur.nl hebben we daar
uitgebreid over gepubliceerd.
In deze papieren editie een
verkenning van de inspanningen
die meerdere bewindspersonen
hebben geleverd in de strijd tegen
identiteitsfraude. Spoiler alert: er lijkt
nog niet veel terreinwinst geboekt te zijn.
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van StopID: ieder‘Introduceren
een kan zelf online de vermissing

van een document melden en de geldigheid van het
betreffende document “stop” zetten (zoals dit nu ook met
een bankpas kan). Zo wordt misbruik tegengegaan.’ Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) wil misbruik van paspoorten
en identiteitskaarten bestrijden, schreef hij eind juni 2019 in
een Kamerbrief over het programma VRS (Verbetering Reisdocumentenstelsel). Niet onbelangrijk, want als een kwijtgeraakt
reisdocument in criminele handen valt, is de kans groot dat de
houder slachtoffer van identiteitsfraude wordt.
In de praktijk wachten veel burgers met het melden
van de vermissing tot ze een nieuw document aanvragen.
Dat betekent dat de tijd tussen vermissen en blokkeren
van een document dagen kan duren, soms zelfs weken,
bijvoorbeeld als iemand het document tijdens de vakantie
kwijtraakt of met het melden van de vermissing wacht
tot hij het document nodig heeft voor bijvoorbeeld een
vakantie. In de tussenliggende periode hebben fraudeurs
vrij spel met het ID-document: ze kunnen bijvoorbeeld
bankrekeningen openen, auto’s huren of abonnementen
afsluiten. Daarnaast leiden burgers ook schade vanwege de tijd die zij moeten besteden aan het herstel van
fraude en eventuele
reputatieschade.
Kortom,
het is
zaak

t
e
i
n
er snel bij te zijn. Niet onlogisch dus dat Knops een tool
annonceert waarmee de burger de schade kan beperken door
terstond het document te blokkeren. De overheid beschermt
burgers zo tegen onheil.
Alleen… de alinea ‘In de praktijk […] reputatieschade’
komt letterlijk uit Burgerzaken & Recht, het huisorgaan van de
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB): editie oktober 2016! Twee BZK-medewerkers kondigen daarin het digitaal
doorgeven van een vermissing van reisdocumenten aan. Onder
de pakkende titel: StopID.
Nijpender
Er was urgentie destijds in 2016: ‘StopID is het resultaat
van toenemende maatschappelijke en politieke aandacht voor
identiteitsfraude, een probleem dat mede door een aantal
recente incidenten steeds nijpender wordt.’
Die urgentie werd op een ander departement al langer
gevoeld. In maart 2014 had minister Ivo Opstelten (Veiligheid
en Justitie) in een Kamerbrief een nouveauté aangekondigd.
Daarvoor werd een catchy naam bedacht… StopID. Het wordt
een online voorziening, aldus Opstelten. ‘Hiermee kunnen
houders van Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten bij
verlies, diefstal of (vermoedens van) misbruik hun document
direct blokkeren.’
Snel voorwaarts naar 2020: burgers worden ondertussen
hevig gedupeerd door identiteitsfraude, het probleem wordt
volgens ambtenaren ‘steeds nijpender’ en Knops komt met
een remedie die bijna zes jaar terug al door Opstelten werd
aangekondigd.
Modelformulier
Er moest destijds eerst een invulformulier
komen. Oktober 2014 was er het ‘C2 Modelformulier’, ofwel de ‘Verklaring vermissing reisdocument of Nederlandse
identiteitskaart’. De getroffen
burger kon aangeven of

Door Peter Mom
Beeld Dreamstime
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een LP laissez-passer, PD diplomatiek paspoort, PZ dienstpaspoort, PF faciliteitenpaspoort, TE tweede zakenpaspoort, TN
tweede nationaal paspoort, NI Nederlandse identiteitskaart,
PN nationaal paspoort, ZN zakenpaspoort, PB reisdocument
vreemdelingen, PV reisdocument vluchtelingen dan wel een NP
noodpaspoort in het ongerede was geraakt.
De C2-pdf staat nog altijd op de website van de Rijksdienst
voor Identiteitsgegevens (RvIG), beheerder van het reisdocumentenstelsel, maar het B&R-artikel van oktober 2016 leert
dat er een vereenvoudigde versie bestaat. Er was een proef
gehouden met Apeldoorn, Midden-Delfland en Zoetermeer. Die
hadden een simpeler versie ‘ontwikkeld’. Daarin kun je alleen
een ‘Paspoort’ of ‘Nederlandse identiteitskaart’ kwijt zijn.
Die proef was geslaagd, meldde najaar 2016 ook de NVVBsite. Daar konden gemeenten een Word-document downloaden,
van hun logo voorzien en op hun website als pdf aanbieden of
als echt e-formulier. Ter voorkoming van blokkeringen door
anderen dan de houder, met als voorbeeld ‘(v)echtscheidingen’ en ‘studentengrappen’, adviseerde BZK de voorziening
achter DigiD-Midden te zetten, dus toegankelijk te maken met
gebruikersnaam, wachtwoord en sms-code. ‘BZK en NVVB willen StopID uitbreiden over zoveel mogelijk gemeenten. Later
dit jaar zal BZK in beeld brengen hoeveel gemeenten StopID
decentraal aanbieden.’
Voor het recente onderzoek van iBestuur en Reporter Radio
naar (de bestrijding van) identiteitsfraude vroegen we bij BZK
naar dat landelijke beeld. Antwoord: dat is er niet. Het ministerie had het aangekondigde ‘in beeld brengen’ nooit gedaan.
Gemeenten
We zijn wat gemeenten langsgesurfd. Amsterdam, Den
Haag en Leiden verlangen dat men een vermissingsverklaring
komt invullen bij Burgerzaken. Bij Utrecht, Rotterdam, Vaals,
Waalwijk, Apeldoorn, Midden-Delfland en Zoetermeer kan
het online. Maar met DigiD-Basis, alleen gebruikersnaam en
wachtwoord.
De mate van gepersonaliseerde dienstverlening is wisselend. Dordrecht, Zoetermeer en Utrecht laten je het formulier niet invullen als je daar niet woont. Dat moet bij de eigen
gemeente. Apeldoorn ook, al is dat wegens ‘niet voldoende
rechten’. Wie wil weten wat dat betekent, kan de gemeentelijke
helpdesk bellen.
Midden-Delfland beperkt het voorinvullen van het e-formulier tot het BSN. Naam en overige persoonsgegevens moet
men zelf verstrekken. In Vaals en Waalwijk verschijnen behalve
BSN van de houder ook naam, adres, geslacht, nationaliteit,
geboortedatum, leeftijd en burgerlijke staat op het scherm en
van het paspoort het nummer en einde geldigheid. Ondanks de
vermelding dat de ingelogde persoon ‘niet woonachtig in de
bijhoudingsgemeente’ is, kan hij wel een formulier invullen.
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Dat is echter niet tot het eind geprobeerd, want we zagen ons
paspoort liever niet geblokkeerd. Men kan niet een dag later
melden dat het is teruggevonden en de blokkering ongedaan
maken.
Nog even terug naar 2016. Op 5 november van dat jaar ging
een voor digitaal melden noodzakelijke aanpassing in van de
Paspoortuitvoeringsregeling. Dat schreef de RvIG althans een
dag eerder op zijn website. En de rijksdienst lichtte toe dat
‘wordt geadviseerd dit mogelijk te maken via Digid-Midden’.

De mate van
gepersonaliseerde
dienstverlening is
wisselend

Elektronisch vermissingen doorgeven werd echter pas
geregeld in een wijziging per 1 oktober 2017. En de aangepaste
Paspoortuitvoeringsregeling adviseert niet, maar schrijft voor.
De controle van de aangever ‘geschiedt […] op basis van ten
minste een twee-factoren-authenticatie, dan wel een ander en
minstens even betrouwbare authenticatiemethode’.
Check
Opstelten annonceerde voorjaar 2014 naast StopID ook
CheckID. Dat zou een website worden ‘waarop bedrijven,
overheden en particulieren in binnen- en buitenland kunnen
controleren of een Nederlands paspoort of identiteitskaart
nog in omloop mogen zijn’. Een gestolen of vermist document

Meldpunt
Het RvIG herbergt een Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI), dat slachtoffers ondersteunt
en adviseert. Over verrichtingen van het meldpunt was
tot enige tijd terug te lezen in het op de RvIG-website
gepresenteerde jaarverslag 2015. De vraag naar verslagen van latere jaren leidde tot het verwijderen van het
2015-verslag van de site en de mededeling dat er geen
latere verslagen zijn. Wel cijfers.
CMI - MELDINGEN IDENTITEITSFRAUDE
Jaar
Aantal
2010
152
2011
209
2012
266
2013
583
2014
793
2015
769
2016
1677
2017
2915
2018
3249

+/- %
37,5
27,3
119,2
36,0
-3,0
118,1
73,8
11,5

invoeren zou een ‘hit’ opleveren. ‘Op die manier kan op eenvoudige wijze worden voorkomen dat fraudeurs met gestolen
of vermiste documenten transacties sluiten.’
In september 2014 dook CheckID op in de begrotingsstukken: ‘Het project Check ID - Stop ID zal in 2015 bijdragen
aan de fraudebestrijding van reisdocumenten’. Een jaar later
stond (onder het kopje ‘Bijzondere baten’) in de jaarverantwoording van de RvIG: ‘Uit de omzet van de reisdocumenten
was in 2014 een reservering van € 1,8 mln. gemaakt voor het
project Check ID Stop ID. In het eerste kwartaal van 2015 heeft
de opdrachtgever vanwege herprioritering van de activiteiten
besloten hiermee te stoppen.’
In Knops Kamerbrief van juni kondigde hij een centraal
basisregister aan met alle reisdocumenteninformatie, waarmee
de geldigheidscheck alsnog kan worden uitgevoerd. Hij had
het evenwel niet, zoals Opstelten, over bedrijven, overheden
en particulieren in binnen- en buitenland.
Niet alleen Knops en Opstelten toonden zich met aanstaande id-fraudeslachtoffers begaan. Ook minister Ronald Plasterk
(BZK) droeg zijn preventiesteentje bij. Drie maanden nadat
Opstelten de komst van zijn StopID en CheckID aan de Kamer
had gemeld, lanceerde hij de DutchID-app. ‘Daarmee zijn de
echtheidskenmerken van de nieuwe identiteitsbewijzen voor
het grote publiek, private instellingen, overheden en eerstelijnscontroleurs te controleren’, aldus de RvIG op zijn website.
Strikt genomen laat de formulering ruimte voor een inter-
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pretatie die overeenkomt met de reële functie van de app. Dat
de zin echter ook een andere indruk wekt blijkt uit de wijze
waarop het bericht elders werd opgepikt. Ook door serieuze
media, die boven een bericht als kop zetten: ‘Nieuwe app controleert echtheid paspoort en ID-kaart’. Die app controleert de
echtheid echter niet. Dat doet degene die de app gedownload
heeft. De app toont alleen waarop hij moet letten.
Reliëf
De RvIG zette in juni 2014 boven een eigen bericht op zijn
site: ‘Minister lanceert DutchID-app voor controlere identiteitsbewijzen’. De app is ontwikkeld door BZK ‘in samenwerking met Ordina en Clockwork’. Nederland maakte er indruk
mee op onder meer de Verenigde Staten, Canada en Singapore, die ‘het concept’ wilden overnemen. Men kan op tablet
en smartphone voelen waar in het reisdocument reliëf zit,
meldde het bericht, dat ook twee links bevatte om de app te
downloaden.
Eind oktober 2019 gingen we voor de Apple-versie. Maar
die was ‘momenteel niet beschikbaar in jouw land of regio’. De
downloadsite voor de Android-versie toonde betrokkenheid
van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). ‘Onze visie: innovatieve
apps die er toe doen’, aldus de eigen website. De vraag wanneer
de Apple-app weer beschikbaar zou zijn kreeg als antwoord
dat het RvIG-bericht ‘een foute link’ bevat. Het meegezonden alternatief werkte wel. Inmiddels staat die ook online, bij
welke correctie meteen in de kop van het bericht de laatste
twee letters van ‘controlere’ zijn weggehaald. Aangezien
diverse sites het bericht van juni 2014 hadden overgenomen
en daar nog altijd de foute link staat, kan worden vastgesteld
dat de RvIG vijf jaar lang een niet werkende verwijzing op zijn
site heeft gehad zonder dat iemand dat opmerkte (indien wel:
zonder dat er iets aan werd gedaan).
Dat ‘voelen’ van het reliëf gebeurt overigens door middel
van het trillen van het apparaat wanneer men op het scherm de
plek aanraakt, waar het document reliëf heeft. Dat was in 2014
iets bijzonders. Uit de versiegeschiedenis van de app blijkt
enige relativering op zijn plaats. Eind mei (Android) en begin
juni 2019 (iOS) was er een nieuwtje: ‘Ondersteuning toegevoegd voor tablets die geen trilfunctie hebben.’
Aan het eind van deze kleine verkenning van overheidsinspanningen ter preventie van identiteitsfraude nog even terug
naar de door Knops voor de derde keer aangekondigde voorziening StopID. Begin november antwoordde de staatssecretaris
op vijftien vragen van de Tweede Kamer over zijn programma
Verbetering Reisdocumentenstelsel. Daarbij was ook een vraag
over het online aangeven van verdwenen paspoorten. Knops:
“De ontwikkeling van deze voorziening (werktitel StopID) start
in 2022.”
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Met data uit de ruimte zijn allerlei
toepassingen mogelijk voor de
samenleving. Met hulp van satellieten
worden bijvoorbeeld risico’s in de
tuinbouw beheerst, waterwegen
gemonitord en lichtvervuiling
gesignaleerd. Satellietdata worden
bovendien gebruikt voor betrouwbare
positiebepaling.
Door Marieke Vos

A

ls het gaat om ruimtevaart, dan denken mensen al snel
aan missies naar Mars en andere complexe operaties.
Maar de aanwezige infrastructuur van satellieten en de data
die die satellieten genereren, worden goed gebruikt voor
allerlei toepassingen op aarde. Bijvoorbeeld om lichtvervuiling
te signaleren. Dat vertelt Bas van der Hoeven, vicepresident
Consulting Services Space bij CGI.
CGI werkt onder meer samen met DCMR, de milieudienst in
Rijnmond, om lichtvervuiling aan te pakken. Uit satellietbeelden
kan blijken of bijvoorbeeld sportvelden of kassen hun
verlichting laten branden wanneer daar geen toestemming voor
is. DCMR kan met behulp van deze data effectiever handhaven.
Een ander voorbeeld komt uit de tuinbouw. Met behulp van
satellietdata kunnen bijvoorbeeld energielekken in kassen
vroegtijdig worden opgespoord. Of er kan worden gesignaleerd
dat een kas verzakt, wat het watersysteem in de kas ernstig
kan verstoren. Van der Hoeven: “Kleine verzakkingen of
energielekken kunnen grote gevolgen hebben voor de opbrengst
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Hulp
van
boven
van de kas, maar de eigenaar heeft dat vaak pas laat door. Door
kassen te monitoren vanuit de ruimte, kun je veranderingen
snel opsporen en risico’s beperken of zelfs voorkomen.” Hoe
werkt dat? “Het is een beetje een technisch verhaal, maar
hiervoor werken we met verschillende data, onder meer uit
radiogolven. Een satelliet vangt radiogolven op en als je dat
consequent en consistent doet, bijvoorbeeld één keer per week,
dan kun je afwijkingen detecteren omdat die radiogolven gaan
verschillen. CGI ontwikkelt speciale algoritmes en modellen
die verwerkt worden in software die de verzamelde gegevens
automatisch analyseert om de staat van de kassen te bepalen.”
Waterwegen schouwen
Toepassingen met satellietdata zijn vaak een combinatie van
analyse, machine learning en menselijke validatie. Dat blijkt
onder meer uit de pilot die CGI deed samen met het waterschap
Drents Overijsselse Delta. Waterschappen controleren of sloten
goed worden onderhouden, een belangrijke taak omdat een
slecht onderhouden of illegaal gedempte sloot wateroverlast
kan veroorzaken. Er zijn echter nogal wat sloten in Nederland
en het is een tijdrovende klus om die allemaal te controleren.
In het waterschap Drents Overijsselse Delta gaat het om
7.000 kilometer sloot. Van der Hoeven: “In deze pilot zijn
satellietdata, dronebeelden en de input van de schouwmeesters
van het waterschap gebruikt om een model te maken. Hiermee

kan het waterschap de schouw van sloten, zoals dat heet, nu
grotendeels digitaal uitvoeren. De schouwmeesters kunnen
dankzij de ondersteuning van dit model veel gerichter fysiek
gaan inspecteren. Bovendien kan er nu veel vaker gemonitord
worden en dus ook eerder ingegrepen worden als dat nodig is.
Op deze manier kunnen waterschappen wateroverlast nog beter
voorkomen.”
Betrouwbare positiebepaling
CGI heeft tientallen jaren ervaring in het
ontwikkelen en beveiligen van complexe, missiekritische
ruimtevaartapplicaties. Er wordt nauw samengewerkt met
de European Space Agency (ESA). Gebruikmakend van
satellietdata ontwikkelt CGI toepassingen voor verschillende
markten, zoals de genoemde voorbeelden. Ook is CGI nauw
betrokken bij het Galileo-project, het Europese programma
voor satellietnavigatie. Eind 2020 moeten alle 30 satellieten in
een baan om de aarde zijn gebracht en is dit netwerk volledig
operationeel. CGI werkt mee aan het ontwerp en de ontwikkeling
van beveiligingssystemen van Galileo en de vertaling naar
praktische toepassingen. Een toepassing die in dit kader
interessant is om te noemen, is de onkraakbare positiebepaling.
Het huidige positiesignaal, dat wordt uitgezonden door de
Amerikaanse GPS-satellietnavigatie en dat wereldwijd wordt
gebruikt, is te manipuleren. Dat heet spoofing. Van der Hoeven:
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“Het verhaal gaat dat als Poetin reist, het GPS-signaal vanuit
veiligheidsoverwegingen wordt gespoofd. Er wordt een valse
locatie gegeven. Dit bijvoorbeeld om drones die op basis
van GPS vliegen uit zijn buurt te houden.” Een voorbeeld
dichterbij huis: enkelbanden. “Een enkelband gebruikt GPS voor
positionering zodat de reclassering iemand kan volgen. Je kunt
dit signaal zodanig manipuleren dat het lijkt alsof de persoon
met de enkelband thuis zit. In werkelijkheid kan die persoon het
land hebben verlaten. Voor spoofing heb je zelf geen complexe
IT of ruimtevaartkennis nodig, het wordt in het criminele circuit
helaas voor een paar honderd euro als product aangeboden.”
Galileo biedt straks een positiesignaal dat op dezelfde
manier te gebruiken is als GPS, maar dat niet te manipuleren
is. Het heet Public Regulated Service (PRS). “We hebben de
afgelopen vijf jaar geïnvesteerd in een oplossing om dit signaal
op laagdrempelige manier in te kunnen zetten. Dit is gedaan
samen met onder meer het ministerie van I&W en het NSO
(Netherlands Space Office). Vanaf volgend jaar kan het gebruikt
worden voor bijvoorbeeld het volgen van mensen met een
enkelband, maar ook voor waardevolle transporten. In januari
2020 gaan we met mogelijke gebruikers aan de slag om te laten
zien hoe PRS in de praktijk werkt. Een unicum in Nederland.” Het
is één van de vele voorbeelden van hoe mogelijkheden vanuit
de ruimtevaart gebruikt kunnen worden voor maatschappelijk
relevante toepassingen hier op aarde.
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p a r t n e r

Burger en ambtenaar,
schouder aan schouder

B l u e r i q

B E T R OK K E N E N

DO C UM ENTEN
Aanwezing

Ontbreekt

ID bewijs

W

e leven al in die ideale wereld. Het slimme dossier maakt
integrale samenwerking tussen organisaties en klanten
mogelijk. Dit is de kern van Dynamisch Case Management. “In
het slimme dossier komt alles samen. Alle betrokkenen van een
klantreis werken met elkaar samen, met maar één doel: de klant
zo goed en snel mogelijk helpen om zijn doel te realiseren”,
aldus Youri Vaes, Business Consultant bij Blueriq.
Om een voorbeeld te geven hoe het slimme dossier precies
werkt, lichten we het voorbeeld van een fictieve klant, Björn, toe.
Hij wil een subsidie aanvragen om zijn woning te verduurzamen. Daar komt heel wat bij kijken. Hoe leid je dit in goede
banen, zodanig dat de klant zich snel en goed geholpen voelt en
de medewerker alleen datgene doet wat zijn kennis en expertise
vraagt?

BJÖRN

LASSE

KRISTINA

ELIN

DE KLANT

SPECIALIST

LEIDINGGEVENDE

CASEMANAGER

De klantreis
Björn wil zijn huis verder verduurzamen en overweegt een
zonneboiler aan te schaffen. Hiermee bespaart hij jaarlijks
kosten en het is beter voor het milieu. De leverancier attendeert
hem op de mogelijkheden voor subsidie en Björn besluit het te
realiseren. Enkele weken later is de zonneboiler geïnstalleerd en
kan Björn zijn subsidieaanvraag doen.
Op het moment dat Björn zijn aanvraag start, wordt er een
nieuw klantdossier aangemaakt. Het slimme dossier. Aan de
hand van de beschikbare informatie bij de aanvraag, worden
de juiste experts aan het dossier gekoppeld. Alle betrokkenen
zien alleen de informatie die voor hem of haar relevant is: ze
werken op ‘need to know, need to do’-basis. De klant, Björn,
kan op ieder moment de status van zijn aanvraag zien. Bjorn
heeft diverse documenten over zijn zonneboiler aan het dossier
toegevoegd.
De casemanager, Elin, start met het behandelen van de
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In de ideale wereld werken burgers
en ambtenaren nauw samen aan
een persoonlijkere en efficiëntere
overheidsdienstverlening. Het regelen
van overheidszaken gebeurt in een
centraal dossier. Eén plek waar alle
betrokkenen bij een zaak met elkaar
samenwerken. Ook de burger zelf.
Allemaal met dezelfde informatie als
vertrekpunt.
aanvraag. Ze is verantwoordelijk voor het soepel en succesvol
laten verlopen van de zaak van Björn. Waar nodig, geeft Elin
taken aan experts. Eén van die experts is Lasse, die gespecialiseerd is in energiebesparende subsidies voor huishoudens. Elin
vraagt Lasse, via het slimme dossier, om de aanvraag van Björn
inhoudelijk te beoordelen. Lasse komt er al snel achter dat de
aanvraag niet compleet is. Informatie over de installatie van
de zonneboiler ontbreekt nog. Björn ontvangt per e-mail een
melding over het ontbrekende document. Hij kan dit document
meteen uploaden in zijn dossier.
Enkele dagen later maakt Björn tijd om het ontbrekende
document in te dienen. Zijn aanvraag is daarmee compleet.
Lasse krijgt in zijn takenlijst een melding van de actie van Björn
en kan de aanvraag opnieuw beoordelen. De aanvraag is compleet en voldoet aan de gestelde regels voor het verstrekken van
een subsidie. In het slimme dossier maakt Lasse dit kenbaar. Elin
krijgt een melding van het complete dossier. Het dossier van
Björn blijkt in een steekproef te vallen. Deze keer is een administratieve extra controle voldoende. Elin zet dit dossier – na
een laatste controle – door naar haar leidinggevende Kristina.
Kristina keurt de aanvraag definitief goed. Björn ontvangt

Q U IC K R E A D

Björn heeft een aanvraag ingediend. Kristina
behandelt deze aanvraag.

Aanvraagformulier

Bewijsstukken
R O U T E & STA T U S
beoordelen

behandelen

afronden

afgeslo ten

A C T IE S :
Bevestiging ontvangst
Beoordeling aanvraag

A U D IT O R

Voorbeeld van het
slimme dossier van de
fictieve klant, Björn.
In dit dossier hebben
alle betrokkenen snel
inzicht (quick read),
zijn alle acties inzichtelijk en op relevantie
geordend (acties), is
duidelijk welke documenten (nog) nodig zijn
en is duidelijk wie wat,
wanneer heeft gedaan
– een ‘audit trail’ –
waarmee de auditor kan
nagaan of alles conform
afspraken is gegaan.

Informeer Björn en Lasse
Checklijst e.d.

meteen een bevestiging. Er wordt ook automatisch een officiële
bevestiging gemaakt, met meer informatie over de reden van
goedkeuring en de betaling van de subsidie.
Het slimme dossier koppelt bestaande IT-systemen en
informatiebronnen, zoals klantadminstratie, een Document
Management Systeem (DMS) of een planner, om zo alle informatie samen te brengen op één centrale plek. Ook koppelen met
externe partijen kan eenvoudig worden geregeld. Youri: “Het
slimme dossier is het vertrekpunt voor de klantreis. Het samenbrengen van bestaande systemen en informatiebronnen is daarom onmisbaar. Op deze manier kunnen we organisaties in staat
stellen een persoonlijke dienstverlening te bieden die start bij
de klant én daar zijn interne processen omheen te creëert.”
Het slimme dossier creëert voor de klant én ambtenaar
een ideale wereld. Het slimme dossier zorgt ervoor dat Björn,
Lasse, Elin en Kristina kunnen samenwerken, de administratieve lasten voor de betrokken experts worden verlaagd en er is
één waarheid. Kortom, Björn wordt goed en snel geholpen en
de ambtenaren werken vanuit hun expertise. Deze werkwijze is
goed toepasbaar voor verschillende organisaties waar persoonlijke aandacht voor de klant en het verlagen van administratieve
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lasten op de strategische agenda staan. Binnen én buiten de
overheid. “Elke situatie waarbij een klant iets aanvraagt, waar
verschillende mensen bij betrokken zijn en er een grote afhankelijkheid is van regels, kan soepeler verlopen met behulp van
een slim dossier. Dat maakt deze werkwijze en oplossing relevant voor veel dienstverleners.” Maar wat maakt het dossier dan
precies ‘slim’? Youri: “Het slimme dossier kijkt constant of het
doel is bereikt en wat er nodig is om dat te bereiken. Er is geen
vaste volgorde, alleen díe dingen die nodig zijn om het product
te verkrijgen óf het serviceniveau te verhogen, gebeuren. De
casemanager wordt ondersteund door verschillende e-assistenten. Achteraf is precies duidelijk wie, wat, wanneer heeft
gedaan. Dat is een randvoorwaarde wanneer je als organisatie je
klant centraal wil zetten en continu om moet kunnen gaan met
veranderende omstandigheden.”

Benieuwd hoe zo’n slim dossier te realiseren is binnen jouw organisatie? Of benieuwd hoe het slimme dossier er in de praktijk uit
ziet? Neem contact op Youri Vaes via y.vaes@blueriq.com .

43

Overheden hebben
flinke ambities met
Regie op Gegevens

Wordt de burger eigen
Ieder individu
beheert zelf z’n
persoonsgegevens,
bekijkt ze en corrigeert
ze, en bepaalt met
welk doel zij of hij deze
voor welke periode
deelt met verwerkende
partijen zoals
gemeenten, dokters en
instellingen. Hoe mooi
zal dat worden?

Door Peter Olsthoorn
Beeld Dreamstime

44

Z

o mooi dat politici en diverse ministeries al zo’n kwart eeuw pogen om
eigen regie over data te regelen. Immers, ‘zelfbeschikking’ vormt een
fundament in de regelgeving voor Europese databescherming sinds een Duitse grondwetsrechtbank die in 1983 vonniste. Sedertdien al stoeien we met
regie op persoonsgegevens, beter gezegd struikelen we er keer op keer over.
D66 doet, met Kees Verhoeven, weer een poging met de initiatiefnota
‘Online identiteit en regie op persoonsgegevens’, samen met Jan Middendorp
(VVD). De beperkte aanleiding: fouten met digitale persoonsgegevens verminderen, ‘waardoor mensen soms in nare en uitzichtloze situaties belanden’.
Echter, de uitwerking op details verraadt verdergaande ambities: fraudebestrijding, betere privacy, meer veiligheid. Met als praktische voorzetten voor
elke burger:
• één digitale identiteit
• veiligheidsniveau DigiD naar ‘hoog’ (Eidas-normen)
• eigen databeheer in een ‘digitale kluis’
• aansluiting bij BRP en Mijnoverheid.nl
• één contactadres bij alle overheden
• unieke, eenduidige bron van persoonsgegevens
• uitwisseling met alle overheden
•voortdurend, uitputtend inzicht in gegevensgebruik

Digitalisering doopt.
Is het zo eenvoudig? Niet helemaal.
De belangrijkste vraag is: kunnen
14 miljoen volwassenen een
complete databoekhouding bijhouden, ook
dementen en andere
‘digibeten’? Krijg je
dan niet nog meer
fouten en ellende?
Kunnen dataverwerkers hun taken nog
fatsoenlijk uitvoeren?
Kortom: functioneert
de natie beter en wordt
haar volk gelukkiger van
het bijhouden van individuele
dataportefeuilles?
Kluisidee
Het ministerie van BZK tuigde een project Regie op Gegevens
(RoG) op, met Maarten Camps en Siebe Riedstra, respectievelijk
secretaris-generaal van de ministeries van EZK en JenV . RoG richt zich
op één specifieke vorm van regie: eigen overheidsgegevens digitaal delen
met organisaties buiten de overheid, terwijl de nota Middendorp-Verhoeven zich beperkt tot verstrekking van gegevens binnen de overheid. In
maart 2019 kwam er een kritisch ‘Kader voor regie op gegevens
0.1’ Bovenal leert dit stuk dat de invulling zowel organisatorisch, juridisch als technisch ontzettend moeilijk is. Tegelijkertijd kraakte staatssecretaris Knops in een brief
aan de Tweede Kamer (27-7-2019) enkele harde
noten over het ‘personal datamanagement’.
Meest opvallend,

Hoe organiseer je dit?
Middendorp en Verhoeven zien hun initiatief als een ‘rode draad’ van
bestaande projecten voor eID, BRP en Mijnoverheid, en willen daar kluis en
contactadres aan toevoegen. Met een klein, modulair beheer blijft het behapbaar, menen ze. Dat moet zoveel mogelijk techniekneutraal, luidt de opdracht
vanuit de politiek. En dat hoeft dan ook weinig of niets te kosten.
Je houdt je hart vast als de politieke stuurlui aan wal het ICT-schip richting willen geven. Dat kostte al miljarden. Het wiel is echter al uitgevonden,
zegt Middendorp, en kan zelfs leiden tot aanzienlijke kostenbesparing: “Estland is hier heel ver mee. Omdat ik uitga van de één-brongedachte zoals in
Estland zou dit een enorme verbetering kunnen zijn voor de datahuishouding
van de digitale overheid.” Voorwaarde is wel een centralisatie in uitvoerende
zin in wat Middendorp een Rijksinspectie
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Hacketon
1. Het Blockchain Acceleration Lab’
van Rabobank werkt een proof-ofconcept uit voor overdracht van data
bij de inkomenstoets voor toewijzing van sociale huurwoningen
2. Digi.Me bouwt met Irma een app
die het mogelijk maakt dat (ex)
studenten hun diploma’s met een
validated claim ophalen bij DUO, en
die bij een sollicitatie doorsluizen
naar een werkgever.
3. Schluss in Amsterdam bouwt een
toepassing om derden (nabestaanden, mantelzorgers, ouders) databeheer te bieden van bijvoorbeeld
overledenen, dementen en kinderen.
Schluss-baas Marie-José Hoefmans:
‘We zien een model van drie delen:
identificatie/authenticatie; decentrale opslag van gegevens die op
één plek toegankelijk zijn; en ten
slotte autorisatie, oftewel wie er
inzage krijgt. We hebben eerst het
gebruiksgemak getest en de techniek beschreven.’

vooral richting Middendorp en Verhoeven: “Een digitale kluis in de zin van
een verzameling basisgegevens waarover de burger de (absolute) zeggenschap heeft, ziet het kabinet ook op termijn niet als een realistische optie.’
Om de eenvoudige reden dat burgers verstrekking van gegevens aan overheden niet kunnen en mogen weigeren, uit oogpunt van handhaving en het
verkrijgen van vergunningen, toelagen of anderszins. Zo’n kluisidee is dus
hoogst onhandig, nog afgezien van de verwachte technische en organisatorische ellende volgens Knops: “Invoering van een digitale kluis vergt bovendien zeer forse ingrepen in bestaande informatiesystemen, gegevensinfrastructuur, werkprocessen en organisatie van de overheid.”
Wat praktisch wel haalbaar is: “Een burger die dat wil heeft op of via één
centrale plek (bijvoorbeeld MijnOverheid) overzicht via welke intermediairs
hij met welke dienstverleners gegevens deelt c.q. heeft gedeeld, en waar hij
toestemming voor het delen van gegevens kan intrekken.” MijnOverheid is
ook de poort naar de BRP en andere basisregistraties, plus naar databanken
als het Donorregister, Diplomaregister, Kadaster en Mijnpensioenoverzicht.
nl, en mogelijk ook het Handelsregister.
Ambitie
Via MijnOverheid moet met inzage ook het correctierecht handen en voeten krijgen. Ook komt er een proef met een centraal ‘oplosteam’, een meldpunt waar de burger terecht kan met grote problemen door foutieve registraties. Een andere dreiging, gebrekkige digivaardigheid, probeert het kabinet
apart bij de horens te vatten. Machtigingen moeten het gat helpen dichten,
terwijl analoge kanalen openblijven. Overigens is niet Estland daarin het
voorbeeld, maar Finland en Oostenrijk.
Met grote uitvoeringsorganisaties en gemeenten wordt onderzocht hoe
eenmalige verstrekking mogelijk is door formulieren standaard vóór in te
vullen, later gevolgd door andere registraties. Bovendien wil Knops niet waarborgen dat een overheid nooit persoonsgegeven zal vragen die ze elders al
opsloeg. Ook kijkt de bewindsman of een centraal register van e-mailadressen
van burgers handig is.
Nog een opvallende ambitie van Knops: eveneens datadelen door burgers
regelen met commerciële partijen …”zoals hypotheekverstrekkers, verzekeraars of internetwinkels.” Inmiddels kreeg het voorstel voor de noodzakelijke
Wet Digitale Overheid recent nog wijzigingen, maar moet in 2020 effectief
worden.
Schulden
Vanuit het Kloosterhoeveberaad is een project geïnitieerd om te onderzoeken of data-uitwisseling tussen burgers enerzijds en onder andere gemeenten en uitvoeringsorganisaties als CJIB, UWV, CAK en SVB anderzijds, onder
regie van de inwoner eenvoudig mogelijk gemaakt kan worden. “De eerste
concrete pilot, waar ook VNG Realisatie bij betrokken is, is een project van het
delen van (financiële) schuldeninformatie voor schuldhulpverlening”, vertelt
adviseur Floris Zwaferink (VNG). “Burgers kunnen met een toepassing als de
‘Blauwe Knop’, op de internetsite van overheden gegevens downloaden over
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hun schulden. Gegevensverzameling is vaak een drempel voor
het opstarten van schuldhulpverlening, blijkt uit recent onderzoek. Verkenningen naar zulke toepassingen kunnen helpen
om maatschappelijke problematiek op te lossen.”
Voor het ophalen, beheren en doorsturen van gegevens is
de app Financieel Paspoort gebouwd. Deelnemers aan schuldhulpverlening installeren een app waarmee ze veilig financiële
informatie verzamelen van Belastingdienst, energiebedrijven, zorgverzekeraars, banken et cetera, en geven inzage aan
schuldhulpverleners bij gemeenten, Humanitas et cetera.
Binnen het grote RoG-programma van ICTU is het Financieel Paspoort getest met het downloaden van schuldverklaringen bij DUO. “Het vergde enige tijd om te onderkennen hoe
eenvoudig het eigenlijk was”, zegt Philip Helmer van Stichting
Financieel Paspoort. Wel is er qua software, aansluitingen
en standaardisatie nog het nodige te doen. En er is politieke
tegenwind, reden voor minister Van Engelshoven van OCW om
de medewerking van DUO te stoppen. Helmer: “Onbegrijpelijk
als diezelfde regering een Regie op Gegevens-programma wil
doen slagen. We hebben protest aangetekend.”
Testen
Een gelijksoortige toepassing wordt overigens in het ideële
project Fikks voor schuldhulpverlening ingevoerd. De schuldtoepassingen van eigen regie draaien volgens het afsprakenstelsel van Qiy Trust Network (Digital Me), dat vooroploopt
met individueel databeheer. Met Qiy, maar ook met Schluss
en Irma heeft Nederland krachtige sociale ondernemingen
die door EZK worden gezien als exportkans in de EU, ofschoon
vooral Qiy en Schluss zich financieel veel opofferingen
getroosten om hun ideaal te verwezenlijken.
Recent is bekendgemaakt dat RoG een proef begint voor
digitaal delen van inkomensgegevens met woningcorporaties
via MijnOverheid. In een hackathon (zie kader) afgelopen
zomer wonnen Rabobank, Schluss en de Britse commerciële
partij Digi.me ieder een budget van 50.000 euro voor een praktijktest met ICTU.
Irma boekt al succes met de login voor webapplicatie
Helder (waar artsen thuiszorgrapportages inzien), voor Ivido
(voor persoonlijke gezondheidsomgevingen), bij een gezondheidscentrum in Uden (proef van Chipsoft); en bij VGZ voor
zaakwaarnemers, en het wordt als ‘open source’ ook omarmd
in het RoG-programma van BZK.
Irma-chef Bart Jacobs, gevraagd naar de benodigde organisatie: “Dit door een commerciële partij laten uitvoeren is
onwenselijk. Daarom pleit ik voor een non-profit oplossing,
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Belangrijkste principes regie
op gegevens
Wat zijn de essenties voor de praktijk? Deze cruciale
vraag heeft de projectgroep RoG voorgelegd aan regieexpert Theo Hooghiemstra (& Partners). Na een inventarisatie bij vele betrokkenen luiden de belangrijkste
principes:
• Sturing: alles staat of valt met het creëren van draagvlak onder overheden, een goed governance model, een
strakke regie en een strikte handhaving.
• Stelsels: onafhankelijkheid van overheid en markt,
neutraliteit, openheid, inclusie.
• Architectuur: decentrale en gedistribueerde benadering, waarbij de burger via een centraal toegangspunt
regie voert over data op vele plekken, met eenvoud in
gebruik.
• Technisch: schaalbaarheid, voorkomen van ‘lock in’
situaties.
• Burger kan kiezen uit gecertificeerde regie-apps die
aan basisvoorwaarden voldoen.
• Toepassingen ontsluiten alle benodigde overheden,
eventueel ook bedrijven.

zoals bijvoorbeeld met SIDN voor de domeinnamen, een ICTinfrastructuur vanuit een stichting onder een convenant met
EZ.” Eenvoudig wordt dit nooit vervolgt Jacobs: “Het probleem
met eID is dat iedereen na een kwartier nadenken meent te
weten hoe het moet, en dat vervolgens gaat pushen. Wij zijn
gekoppeld aan de BRP en dat werkt uitstekend. MijnOverheid
is minder stabiel, maar zou ook kunnen als bron. Daarnaast
is balie-uitgifte noodzakelijk, voor mensen die online minder handig zijn.” Marie-Jose Hoefmans van Schluss zit op de
lijn van Jacobs. Wel waarschuwt ze oprecht: “Hoe gedegen en
klantvriendelijk je ook organiseert, de kwetsbaarste factor
blijven gebruikers die voorzichtig met hun data moeten leren
omgaan. Dat is een hoge drempel…”
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F o r u m

S t a n d a a r d i s a t i e

Internetdomeinen:
tijd voor de grote
schoonmaak
Overheden hebben lang niet altijd goed inzicht in de internetdomeinen
waar zij eigenaar ván of verantwoordelijk vóór zijn. Centraal overzicht is nodig
om te kunnen borgen dat domeinen goed zijn beveiligd en voldoen aan andere
relevante standaarden. Wie zijn domeinbeheer op orde wil brengen is vaak
wel even bezig, zo blijkt uit deze cases bij een drietal overheidsorganisaties.

“W

e merkten al snel dat je er nooit mee klaar bent”,
kijkt Ruud Paulusse terug op de klus waar hij in 2012
mee begon. Hij werd verantwoordelijk voor de nieuwe website
politie.nl bij de start van de Nationale Politie. In de slipstream
daarvan moest al het bestaande uitgefaseerd. “Zo ben ik van
lieverlee in de wereld erachter, die van de domeinnamen en
alles wat er mee verbonden is, gerold. We zijn begonnen met de
grootste, maar uiteindelijk kom je ook uit bij een site waarop
een wijkagent ooit wat tips voor diefstalpreventie heeft gezet.
Uiteindelijk hebben we zo’n 300 tot 500 domeinnamen getraceerd. Alles staat nu nagenoeg uit, maar we zijn er tot op de dag
van vandaag bezig. Daar zitten webservices bij, simpele sites,
domeinnamen die nooit zijn gebruikt of alleen maar voor lokale
mailaccount. Het is soms een heel gedoe om de eigenaar op te
sporen en die tot actie te bewegen.”
Waar de politie ook mee te maken kreeg, waren - al dan niet
ethische - hackers die e-mail onderschepten die bedoeld waren
voor agenten. Dat kon door oude domeinnamen opnieuw te
registreren, zoals @politiebrabant.nl, of domeinnamen die erg
op die van de politie lijken. Paulusse: “We zitten er nu bovenop.
We houden enkele honderden namen in eigendom. En elke keer
als er een domeinnaam met het woord ‘politie’ wordt geregistreerd, krijgen we bericht van het SIDN. Het hangt van de
context af of we actie ondernemen. Zoiets als modepolitie.nl is
natuurlijk toegestaan, maar met politiehilversum.nl hebben we
een probleem.”
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Paulusse benadrukt dat beheer van websites en domeinnamen ook een communicatiecomponent heeft. Dan gaat het
bijvoorbeeld over de huisstijl zoals het gebruik van het politielogo. “Wat betreft de beveiliging zijn de beveiligingsstandaarden van het Forum Standaardisatie leidend, de richtlijn bij
communicatie is dat we een eenvormig beeld willen uitstralen.
Voor de oprichting van de nationale politie deed iedereen maar
wat. We hebben van het momentum gebruikgemaakt om door te
drukken. Wat helpt is te wijzen op verplichte compliance-eisen
en het intrekken van budgetten voor lokale initiatieven. Via de
facturenstroom hebben we veel ontdekt en dichtgeknepen. Maar
je wilt niet weten wat voor administratief gedoe we daarmee
hebben gehad. Anderzijds: in een aantal gevallen hebben we de
inhoud of het concept overgenomen en opgeschaald naar nationaal niveau.” Binnenkort wordt het programma afgerond. “Waar
wij en onze collega’s van het SOC (cyber operations center)
ons nu sterk voor maken is dat de domeinbewaking op één plek
wordt ondergebracht.”
Weigeren geen optie
Ook Ahmed Daoud benadrukt dat domeinnaambeheer zowel
een ICT- als een communicatiecomponent bevat. Hij leidde
een project voor de standaardisatie van websites bij de DG’s
BestuurRuimteWonen en Omgevingswet van BZK. “Dat betekende het nemen van alle nodige stappen om de websites en
e-mailservices te laten voldoen aan de actuele veilige internet-

Beeld: Barry Hage

Door Fred van der Molen

standaarden, zoals die opgenomen zijn op de ‘Pas-toe-of-leguit’-lijst van Forum Standaardisatie en ons beleidskader. Goed
domeinnaambeheer was een onderdeel van het project.” Voor
het project is een afwegingskader geformuleerd gebaseerd op
17 punten. Daarin hebben ook de bepalingen van het Forum
Standaardisatie en de Nationaal Cyber Security Centrumn (NCSC)
een plek gevonden. Daoud: “Een van mijn doelstellingen was om
zoveel mogelijk domeinen onder te brengen bij rijksoverheid.nl.
Dat is helaas niet altijd mogelijk gebleken door infrastructurele
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complexiteit en afhankelijkheden van externe partijen.”
Het project had 73 dossiers in scope. Daarvan zijn er meer
dan twintig uitgefaseerd in overleg met de betreffende eigenaar. Voor de ruim vijftig resterende websites is een traject
gevolgd om ze compliant te maken met de technische en veilige standaarden. Het viel Daoud bij de opschoonactie op dat
veel domeinen niet waren geregistreerd bij Algemene Zaken.
Het eigenaarschap daarvan is nu - zoals het hoort - allemaal
overgezet. Ook zijn commerciële extensies omgezet. “Dat was
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Rijks Innovatie Community

Domeinnaambeheer
Goed domeinnaambeheer vereist tijd/capaciteit en
draagvlak. Maak afspaken en werk samen met anderen om
in controle te blijven. Hulp nodig bij domeinnaambeheer?
Kijk op www.internet.nl om te controleren of domeinnamen voldoen aan de minimale verplichte standaarden of
lees meer informatie op www.forumstandaardisatie.nl
nog een hele uitdaging. Sommige commerciële partijen waren
niet makkelijk over te halen om mee te werken; maar weigeren
was geen optie. Hetzelfde gold voor de implementatie van alle
beveiligingstandaarden bij websites die bij een private partij
waren gehost. Sommige vonden dat vanzelfsprekend, maar ik
heb uiteindelijk sommige contracten moeten laten herzien.”
Daoud is klaar met zijn klus. Zijn advies voor de toekomst:
“De betreffende standaarden meenemen bij aanbestedingen
en zoveel mogelijk websites onderbrengen bij rijksoverheid.nl.
Deze dienstverlening bij AZ is goed en wordt bovendien centraal
bekostigd.”
‘Dood hout’
Bij VWS werd het programma ‘VWS op het web’ vooraf
onderschat. Programmamanager Raoul Zonnenberg startte
januari 2018 met één dag per week. Drie maanden later was dat
fulltime, ondersteund door een team. “Het bleek een mega-operatie.” In totaal ging het om meer dan duizend webdomeinen
bestaande uit websites, portalen, redirects, e-learning, magazines, et cetera. Dat betrof ook domeinen van organisaties die
verbonden zijn met VWS, zoals RIVM, CAK en CIZ. “Zo werd het
ook een flink bestuurlijk traject, waarbij ik al mijn soft en hard
skills uit de kast heb moeten halen.”
Van die duizend domeinen konden er vierhonderd geschrapt:
‘Dood hout’, aldus Zonnenberg. “Een ander gedeelte konden
we overdragen aan andere overheden of particuliere partijen.
Een belangrijke stap was de migratie van sites naar het Platform Rijksoverheid (rijksoverheid.nl), met het oog op (blijvend)
voldoen aan de webeisen en zeer deskundig advies. In zo’n 200
gevallen fungeerde de domeinnaam alleen als redirect. Maar ook
die moet je goed beheren, anders kan zo’n redirect bijvoorbeeld
worden misbruikt. Daarnaast hielden we ruim 230 gewone websites en portalen met meer functionaliteit over. We zijn nu bezig
de laatste groep aan alle kaders te laten voldoen voor beveiliging, toegankelijkheid en privacy. We verwachten dat eind dit
jaar 85 procent aan alle webeisen voldoet. In het webregister op
www.communicatierijk.nl worden de testresultaten van internet.nl gepubliceerd van alle rijksoverheidsites. Op die manier is
maandelijks bij te houden of de techniek en beveiliging op orde
zijn. En zo kunnen we phishing en spoofing zo goed mogelijk
aanpakken.”
VWS werkt veel samen met andere partijen, zoals stichtin-
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Cursiefje
Gesproken
cursiefje

Herkenbaarheid en veiligheid
Waarom domeinnamenschoonmaak? Meer controle,
minder onderhoud, minder plekken die misbruikt kunnen
worden, maar ook meer externe herkenbaarheid.

V

oordat de column doorbrak in het Nederlandse taalgebied, rond de jaren ’70,
heette de voorloper daarvan een cursiefje. Vaak in schuine letters gezet op
pagina 2 van het dagblad of ergens prominent in een tijdschrift (voordat dit een
magazine werd). Een duidelijke definitie van een column is er niet. Maar het is zoiets
als een persoonlijk stukje proza, regelmatig verschijnend en van een bepaalde auteur.
Aan onderdeel twee en drie voldoet mijn column bij iBestuur. Het wordt regelmatig
gepubliceerd met dank aan de druk van de redactie (‘kunnen we nog vandaag je column
tegemoet zien?’). En ik ben ook zeker een ‘bepaalde auteur’: namelijk een zichzelf
innovatief noemende Rijksambtenaar die daar graag over praat en schrijft. Echter, deze
kwalificatie brengt nou juist ook de beperking met zich mee waardoor ik aan de eerste
voorwaarde van een columnist niet goed kan voldoen. Ik ben een Rijksambtenaar. Dus
is niets wat ik zeg persoonlijk. Het is altijd openbaar, wobbebol en niet in de laatste
plaats onder de verantwoording van de minister. En als je met dat raamwerk rekening
houdt wordt een column saai. En dus geen proza, maar tamme of zwartgelakte tekst.

Betrouwbare overheid online
Waarom standaarden? De afspraken helpen bij het
voorkomen van phishing/spoofing (misleiding), afluisteren en manipulatie. Ze zorgen voor veilige en betrouwbare
informatieuitwisseling.

gen en kenniscentra die met subsidie een bepaalde taak uitvoeren. Zulke organisaties kunnen vaak moeilijk voldoen aan de vereiste beveiligingsstandaarden. Zonnenberg: “Maar dat is nu wel
een eis om een plek te bemachtigen in het VWS-webportfolio.”
Ook Zonnenberg benadrukt de communicatie-component
van het programma. Daarbij gaat het niet alleen om de huisstijl

Begrijp me niet verkeerd: er is door de ministeries waar ik voor werk geen letter
geredigeerd van mijn columns, maar voor een zinnige bijdrage aan het innovatieve
vermogen van de overheid is een scherpe pen of tong nodig. Een lijstje met mooie projecten of lessons learned maakt geen column.

Van die duizend domeinen
konden er vierhonderd
worden geschrapt
en het implementeren van een eenvormige look-and-feel. “Het
gaat in brede zin over samenhang tussen sites, toegankelijkheid, redactionele aspecten en aantrekkelijk beeldmateriaal.”
Het programma is eind 2019 afgerond. Er is een aantal
maatregelen genomen dat moet voorkomen dat wederom een
wildgroei ontstaat, waaronder een governance- en escalatiemodel, en een compliance-coördinator. Daarnaast heeft Zonnenberg met het inkoopbureau HIS een handreiking opgesteld
die als SMART-eisen bij aanbestedingen zijn te gebruiken. Hij
benadrukt dat daarmee alleen een solide basis is gelegd: “Het
belangrijkste is uiteindelijk hoe effectief je webportfolio is wat
betreft bezoekersaantallen en klantbeleving. Dat meten we bij
de Rijksoverheid nog te weinig.”

Dat besef werd nog eens versterkt door mijn recente deelname aan een debat
georganiseerd door i-Poort in Nieuwspoort met een drietal Kamerleden. Onderwerp:
beheerst vernieuwen op ICT-gebied. Een van de uitkomsten was dat er een informatieachterstand is bij alle stakeholders in het vernieuwingsproces: beleid weet vaak niet
wat er al mogelijk is bij uitvoering, Kamerleden hebben beperkt zicht op alle lopende
en aankomende projecten en richten zich logischerwijs op urgentie en grootschalig en
het bedrijfsleven mag of kan niet altijd aan tafel zitten. Terwijl de oplossing juist in de
samenwerking zit.
Diederik van Leeuwen
Directeur Domein Internationaal & Veiligheid Bij
UBR|I-Interim Rijk en medeinitiatiefnemer van de Rijks
Innovatie Community

Laat ik dit dan wel scherp neerzetten: aan deze kramp moet een einde komen.
Mijn bijdrage hieraan zal vanaf dit voorjaar zijn dat ik samen met Peter Lievense,
de hoofdredacteur van iBestuur, een serie podcasts ga maken. Over innovatie, ICT en
beheerst vernieuwen bij de Rijksoverheid. En dan laten we anderen zeggen wat ik niet
mag schrijven. Want een moderne column kan ook het gesproken cursiefje zijn.
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diner parlant

Common Ground

Gedeelde gronden voor
de gemeentelijke IT

verslag

12 d e c e m b e r

iBestuur organiseerde in samenwerking met Conxillium een diner parlant
voor 25 burgmeesters, wethouders en gemeentesecretarissen.

Onder leiding van Cokky Hilhorst, hoogleraar Business en IT aan Nyenrode
spraken zij met Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, Oscar van
Leeuwen, wethouder in de gemeente Montferland en Gerton Lusink,
directeur van Conxillium.

Het thema: Common Ground! Locatie: Restaurant Karel 5 in Utrecht.

Common Ground gaat over de
informatievoorziening van
gemeenten en dat is vandaag de
dag een onderwerp dat bestuurders
interesseert, zo bleek op de iBestuurbijeenkomst over dit onderwerp.
Zo’n 25 deelnemers, waaronder
veel burgemeesters en wethouders,
spraken op 12 december in Utrecht
over wat Common Ground is en wat
gemeenten daar zelf aan kunnen
bijdragen.
Door: Marieke Vos
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gewend om kritisch naar IT-investeringen
“Ikteben
kijken. Toen ik hoorde over Common Ground,

dacht ik: oh nee, niet weer”, zegt Cokky Hilhorst, hoogleraar Business en IT aan Nyenrode en voorheen directeur van
het Bureau ICT-toetsing (BIT) bij het Rijk. Maar nadat ze
zich had verdiept in Common Ground, veranderde ze haar
mening, vertelt ze in haar opening van de iBestuur-bijeenkomst over Common Ground: “Wat gemeenten gaan doen,
lijkt op hoe grote organisaties al langer de modernisering
van hun IT succesvol aanpakken. De grote vraag is nu hoe
gemeenten dit voor elkaar gaan krijgen.”
Hoe Common Ground vorm krijgt is de hamvraag op
deze iBestuur-bijeenkomst. Hugo Aalders, directeur VNG
Realisatie, vertelt in zijn inleiding wat Common Ground is:
een informatiekundige visie, geen kant-en-klare nieuwe
informatievoorziening. “Voor het realiseren van die visie
hebben we een aantal afspraken gemaakt. Zoals de scheiding van data en applicaties. De data blijven bij de bron,
we gaan niet meer kopiëren.” Daardoor kunnen gemeenten data gebruiken om nieuwe oplossingen te vinden voor
hardnekkige problemen, bijvoorbeeld op het gebied van
schulden, zegt hij. “Het biedt bovendien meer continuïteit
voor de bedrijfsvoering, want gemeenten lopen nu echt
tegen de grenzen van hun informatievoorziening aan.” Het
wordt kortom beter, veiliger en moderner voor gemeenten,
zegt hij. Maar niet goedkoper. “De ontwikkeling van Common Ground vraagt om een lange adem, het gaat minimaal
tien jaar duren en we ontwikkelen naast het bestaande. Dat
vraagt extra investeringen.”

Oscar van Leeuwen, wethouder in de gemeente Montferland, vertelt in zijn inleiding dat zijn gemeente heel dicht bij
de burger wil komen. Door een app. De app wordt ontwikkeld
met leverancier SIM en moet vergaande personalisatie mogelijk
maken. De wethouder geeft een voorbeeld: “Op warme zomerse
dagen wil je als inwoner misschien weten wanneer de gemeente
gaat maaien, want dat geeft stof. Dan kun je de was beter niet
buiten hangen.” Uiteindelijk moeten de inwoners van Montferland dit soort op hun situatie toegesneden informatie via de
app krijgen. Werkt die app volgens de standaarden van Common
Ground? Nog niet, want die standaarden zijn er nog niet, zegt
Van Leeuwen: “Maar we maken de app wel zo dat deze open is.
We willen nu iets neerzetten dat werkt en dat we later kunnen
uitbouwen. Het gezegde is wel dat je samen verder komt dan
alleen, maar samenwerken aan Common Ground is een proces van jaren. Het is ook belangrijk om af en toe quick wins te
hebben.”
Markt doet mee
Marktpartijen zijn een belangrijke partner in het realiseren
van Common Ground, benadrukt Hugo Aalders: “Wij hebben
als overheid niet de expertise in huis om alles zelf te ontwikkelen. Ik hoor wel eens dat gemeenten door Common Ground
onafhankelijk worden van leveranciers, maar dat is niet waar.
Dat moet je ook niet willen. Wat wel verandert is de relatie met
leveranciers.”
Er zal meer in samenwerking worden ontwikkeld, wat deels
al gebeurt binnen Common Ground. Inmiddels tekenden 50
partijen, waaronder veel leveranciers, het Groeipact Common
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Ground. Onder hen de marktpartijen die vallen
onder Conxillium, waarmee iBestuur deze bijeenkomst organiseert. Gerton Lusink, directeur van Conxillium,
vindt de ontwikkeling van Common Ground positief: “We geloven
sterk in het belangrijkste principe van Common Ground: dat de
functionaliteit is losgekoppeld van de data. Want dat betekent
dat gemeenten makkelijker kunnen overstappen op andere software en dat leveranciers meer kunnen innoveren en concurreren
op functionaliteit.” Procura, dat valt onder de vlag van Conxillium, gaat volgend jaar haar burgerzakenapplicaties open source
beschikbaar stellen, vertelt Lusink: “Gemeenten die lid worden
van onze coöperatie krijgen de code van het programma en kunnen er zelf mee aan de slag. Ze kunnen ervoor kiezen om ons in
te schakelen voor hosting en onderhoud. Dat is een heel ander
verdienmodel voor ons.”
Er is een gezamenlijke inspanning nodig om Common
Ground te realiseren, van gemeenten en leveranciers, zo is
een conclusie. Die inspanning geldt ook voor bestuurders. Een
gemeentesecretaris vraagt hoe hij het verhaal van Common
Ground helder aan de bestuurstafel en de raad kan uitleggen:
“Er zijn zoveel prioriteiten in de gemeente, hoe krijg ik de juiste
aandacht hiervoor?” Laten we hopen dat er geen crisis voor
nodig is, antwoordt Aalders: “Ik denk dat wij als gemeenten
onze handen mogen dichtknijpen dat wij nog niet zulke grote
problemen hebben zoals je die nu bij de grote uitvoeringsinstanties ziet. Dit soort problemen spelen ook in onze uitvoering. Waar wachten we op bij het moderniseren van onze IT?”

Op de website van iBestuur leest u het volledige verslag van deze
bijeenkomst.
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Overheid,
werk aan digitaal
vertrouwen!
Vertrouwen moet je verdienen. Zeker in de digitale wereld. En zeker
als je een organisatie in de publieke sector bent. Want je hebt grote
hoeveelheden gevoelige, persoonlijke informatie in je bezit.

e burger vertrouwt je zijn data toe. Dat vertrouwen is
cruciaal voor het succes van de initiatieven die je als
publieke organisatie neemt, en van de hervormingen die je
doorvoert. En dat vertrouwen is essentieel om beleid en beslissingen op een efficiënte en doeltreffende manier uit te voeren,
en zo te investeren in economische ontwikkeling en het welzijn
van de samenleving. Als overheidsorganisatie moet je beseffen
dat je met zo’n enorme hoeveelheid aan persoonlijke informatie
een populair doelwit bent voor cybercriminaliteit. Burgers vertrouwen erop dat je hun data met man en macht beschermt. En
dat je als overheidsorganisatie daarin een voorbeeld bent voor
anderen, bedrijven bijvoorbeeld, door ervoor te zorgen dat zelfs
bij snel veranderende nationale en internationale wetgeving,
alle regels worden nageleefd.
Uit een studie van 2019 naar cyberaanvallen blijkt dat 16
procent van alle datalekken ontstond bij diensten van de overheid. In 52 procent van de gevallen ging het om een opzettelijke
inbreuk, en bij 71 procent van die inbreuken vroegen hackers
er geld voor in de plaats1. Die cijfers spreken boekdelen: de
publieke sector doet nog niet wat er wordt verwacht als het op
databescherming aankomt.
Waarom slagen veel overheden daar niet in? Het vraagt
uiteraard heel wat inspanningen om op orde te zijn met de
regels rond privacy en databescherming. Aan de technologische
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Ruimere technologische transformatie
Hoe kun je als overheid dan voldoen aan de verwachtingen van de samenleving? Door de efficiënte en doeltreffende
toepassing van databescherming, artificiële intelligentie en
cloudtechnologieën slaag je erin om burgers en organisaties
een meer gepersonaliseerde service te bieden mét de garantie
dat hun gegevens goed zijn beschermd. Daarbij hoef je je niet
te beperken tot wat wettelijk bindend is. Durf een stap verder te
gaan: een veilige, flexibele en slimme aanpak moet uiteindelijk
leiden tot maatschappelijk rendement en economische groei.
Als overheid grijp je de privacy- en datawetgeving aan voor een
bredere technologische transformatie. Die initiatieven doen het
vertrouwen opnieuw groeien.
The time is now om te vernieuwen, met een veilige cloud en
AI-technologieën die de productiviteit doen stijgen en de kosten doen dalen. Nieuwe technologieën zijn misschien nog niet
ingeburgerd bij de overheden. Toch kun je met die technologieën
juist de privacy, de veiligheid en het vertrouwen boosten, en zo
aan de verwachtingen van de samenleving voldoen.

en organisatorische maatregelen hangt een prijskaartje. En wie
over zo veel data beschikt, heeft vaak moeite om die te beheren.
Want als de hoeveelheid data snel groeit, dan ontstaan er onvermijdelijk informatiesilo’s die het lastiger maken om te beveiligen. Zo zet je de deur open voor cyberaanvallen. Dat is trouwens
het geval voor álle organisaties – publiek en privaat. Toch mag
dat jou als overheidsorganisatie niet tegenhouden om actie te
ondernemen. Burgers rekenen op jou.
Vertrouwen op het spel
Als je er niet in slaagt om je data te beschermen tegen
cybercriminaliteit, daalt het vertrouwen in de overheid. En dat
veroorzaakt ongehoorzaamheid bij burgers en bedrijven: ze zul-

16 procent van alle
datalekken ontstond bij
diensten van de overheid

Beeld: Barry Hage

D

vertrouwen als je niet kunt garanderen dat die informatie veilig
is? Burgers, organisaties en bedrijven zullen gaan twijfelen over
beslissingen rond investeringen, innovatie en werk. Zo brengen
ze uiteindelijk zichzelf in gevaar.

len zich minder geroepen voelen om de regels te volgen. Want
waarom zouden zij zich houden aan de wet als de overheid dat
niet doet? Waarom zouden mensen hun gegevens aan je toe-
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Ontdek meer over IBM’s visie op digitale veiligheid en digitaal
vertrouwen en lees ons rapport: ibm.biz/privacy-dataprotection
Noot:
[1] 2019 Data Breach Investigations Report”, Verizon, May 2019
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Quantumstrategie
uantumcomputers zijn een nieuw type computers, die de
afgelopen jaren een hele grote sprong in hun ontwikkeling hebben doorgemaakt en straks ongekende mogelijkheden
bieden. Ze bezitten een enorme parallelle rekenkracht, waarmee
tot nu toe onmogelijke problemen, straks wel opgelost kunnen worden. Zo kunnen met behulp van simulaties bijvoorbeeld
nieuwe medicijnen en materialen ontdekt worden. Quantumcomputers zijn ook in staat om een doorbaak te betekenen op
het gebied van kunstmatige intelligentie en uiterst complexe
optimalisatieproblemen. Quantumcomputers hebben ook een
keerzijde: het breken van de hedendaagse encryptie. Nu de ontwikkeling van quantumcomputers in een versnelling zit, lijkt dit
een reëel risico te worden.
Quantumcomputers spelen slim in op natuurwetten uit de
wonderlijke wereld van de quantummechanica. In plaats van
bits, zoals in een traditionele computer, bestaan quantumcomputers uit quantum bits, ofwel qubits. Qubits vormen het (parallelle) werkgeheugen van een quantumcomputer. Met qubits
worden de berekeningen gedaan en in de qubits wordt het resultaat ervan opgeslagen. Bits, zoals in een traditionele computer,
kunnen één of nul zijn. Qubits, kunnen echter nul en één tegelijkertijd zijn. Het is te vergelijken met een muntje dat opgegooid
wordt. Zolang het muntje in de lucht is, is er een kans dat deze
op kop of munt valt. Als er twee muntjes opgegooid worden, zijn
er al vier mogelijke uitkomsten. Net als bij de muntjes, neemt
het aantal mogelijke uitkomsten exponentieel toe bij qubits.
Een zeer klein aantal qubits, levert al vele miljarden mogelijkheden. Het aantal qubits is een belangrijke maat voor de kracht
van een quantumcomputer.
Encryptie cruciaal
Dat zelfs supercomputers de huidige encryptiemethode RSA
niet kunnen kraken, is maar goed ook. Encryptie is namelijk
steeds belangrijker geworden. Als we in de supermarkt zijn, kijken we snel op onze smartphone voor het boodschappenlijstje.
Daarna pinnen we aan de kassa en laden de boodschappen in de
auto. Achter de schermen wordt het boodschappenlijstje naar je
telefoon gestuurd vanuit de cloud, de pintransactie wordt naar
de bank verzonden en zelfs de auto doet een systeemcheck bij
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Quantumcomputers zullen in staat zijn
hedendaagse encryptie te ontcijferen. Komt
daarmee onze digitale veiligheid in gevaar
en liggen straks onze gegevens op straat?
Belangrijke vragen waarop de overheid samen
met het bedrijfsleven en wetenschappelijke
instellingen de komende jaren het antwoord
op zal moeten vinden. Dit vraagt om een
quantumstrategie.

Beeld: Marnix Klooster

Q

Door: Julian van Velzen
Julian van Velzen

het opstarten. Al deze informatie moet natuurlijk goed beveiligd zijn.
Hoewel encryptie dus sterk genoeg is voor traditionele computers, lijkt dit niet het geval te zijn voor quantumcomputers.
Er zijn twee belangrijke maatstaven om te bepalen hoe ver de
ontwikkeling van quantumcomputers gevorderd is. Allereerst
het aantal qubits dat beschikbaar is. Om RSA te kraken zijn vijftot tienduizend perfecte qubits nodig. De grootste bestaande
quantumcomputers bevatten echter maar zo’n vijftig qubits.
Een tweede belangrijke maatstaaf, is de stabiliteit van
qubits. Omdat qubits snel verstoord worden door hun omgeving, sluipen er fouten in berekeningen met quantumcomputers.
Om dit tegen te gaan, worden quantumcomputers gekoeld tot
dichtbij de absolute minimumtemperatuur, zo’n min 273 graden
Celsius. De fouten die nu gemaakt worden maken dat de toepasbaarheid van quantumcomputers nog beperkt is.
Quantumstrategie
Om je voor te bereiden op de komst van de quantumcomputers is een veel omvattende strategie nodig. Stap één is het evalueren van de risico’s van quantumcomputers binnen de overheid. Mogelijke stappen zijn het inventariseren van gebruikte

encryptiemethoden en een inschatting maken van gevoeligheid
van de data. Vervolgens zou waar nodig infrastructuur vernieuwd kunnen worden. Verouderde encryptie zal namelijk sneller gekraakt worden. Het updaten van encryptiemethodes geeft
daarmee meer ademruimte.

Een quantumcomputer is een nieuw revolutionair type
computer. Deze computers maken slim gebruik van de
natuurwetten uit de quantummechanica, waardoor ze
over een enorme parallelle rekenkracht beschikken. Van
deze technologie wordt verwacht dat ze een grote impact
teweegbrengt op het gebied van optimalisatie, chemie en
kunstmatige intelligentie.
Qubits zijn de eenheid van quantuminformatie. Het aantal
qubits is een belangrijke, hoewel niet de enige, maat voor
de rekenkracht van een quantumcomputer. Qubits zijn het
equivalent van bits in een gewone computer.
Encryptie is de versleuteling van digitale gegevens.
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Ook zullen nieuwe ‘quantumproof’ encryptiestandaarden
beschikbaar komen. Encryptie waar zelfs een quantumcomputer geen raad mee weet. Hoewel er nog veel ontwikkeling is op
het gebied van deze standaarden, is het in sommige gevallen al
mogelijk om deze encryptie te implementeren.
Om in de nabije toekomst de juiste kennis in huis te hebben,
is het noodzakelijk om nu te beginnen de (on)mogelijkheden te
verkennen. Om vervolgens tijdig de digitale veiligheid te garanderen. Met Capgemini kan dat door een ‘vulnerability quick scan’
uit te voeren. Hierbij brengen we in kaart welke data een risico
lopen, en formuleren we een (investerings)strategie omtrent
quantumsecurity. Vervolgens kunnen de eerste stappen gezet
worden tot het implementeren van betere beveiliging. Dit omvat
het moderniseren van huidige security, en – waar mogelijk – het
implementeren van quantumproof encryptie. Toegang tot de
juiste securityleveranciers (zoals aanbieders van encryptiestandaarden, of hardware-securitymodellen) via Capgemini is hierbij
een doorslaggevende succesfactor.
Julian van Velzen (Julian.van.velzen@capgemini.com) heeft een
achtergrond in numerieke natuurkunde en richt zich op quantumcomputing en cloud services.

57

P o d i u m

IT-Deltaplan

voor de overheid

Daan Rijsenbrij is architect in de digitale wereld. Met
scherpe blik en kennis van zaken geeft hij een voorzet om de
IT bij de overheid op het niveau te brengen waar het hoort.
In deze papieren editie van iBestuur de contouren van zijn
IT-Deltaplan. Op ibestuur.nl leest u de complete notitie.

Door Daan Rijsenbrij
Beeld Shutterstock
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A

ls Nederland zullen wij steeds trager gaan functioneren
door de inadequate IT bij de overheid. Daardoor zullen de
productiviteit en dus de welvaart afnemen. Voor grotere welvaart
én voor welzijn moeten bedrijven en burgers makkelijker kunnen
communiceren met elkaar en met de overheid. Aan dat welzijn,
met name het gevoel van veiligheid, wordt door de IT-gerelateerde overheidsblunders, geen goed gedaan. Waarom staat het er zo
matig voor?
• De overheid blijft qua organisatiestructuur en managementstijl
hangen in de oude wereld, terwijl buiten de digitale wereld
oprukt.
• De overheid komt steeds meer vast te zitten in de dwangbuis
van haar verouderde IT (IT-verkrotting).
• De huidige overheidsautomatisering lijkt voornamelijk ten
behoeve van de efficiency van de ambtenaren, dus binnenwaarts gericht. De overheid moet leren van buiten naar binnen
te kijken. Buiten zitten de klanten (‘burger’ en ‘bedrijf’).
• Er is een continue stroom van veranderingen uit de Tweede
Kamer op wet- en regelgeving. Dat is immers het legitieme
recht van de volksvertegenwoordiging.
De eerste twee punten moeten in samenhang worden opgelost. In feite is de vaak zwakke IT slechts een symptoom, de
werkelijke ‘boosdoener’ is de organisch misgegroeide businessorganisatie in de uitvoerende lagen (de ‘kantoren’). De aanpak om
de problemen bij de Rijksoverheid op te lossen vergt daarom ‘concurrent transformation’, hetgeen inhoudt dat de business hand in
hand met de IT wordt vernieuwd.
Kanttekeningen bij een oplossing
Begin van een serieuze oplossing van het IT-probleem bij
de overheid is dat Mark Rutte en zijn kabinet toegeven dat er
daadwerkelijke IT-problemen zijn die met de allerhoogste spoed
dienen te worden opgelost door radicale veranderingen. De overheid heeft per definitie een regelende, voorwaardenscheppende
en ondersteunende rol voor allerlei maatschappelijke systemen,

waarvan de daadwerkelijke operatie zich in de samenleving
bevindt. Veel overheidsvraagstukken moeten daarom worden
bezien vanuit operationele processen die buiten de overheid
liggen.
De vraag welke infrastructuren de overheid moet bieden ten
dienste van burgers en bedrijven, moet gesteld worden aan die
burgers en bedrijven. Beter nog, die infrastructuren moeten
vormgegeven worden in samenwerking met hen. Als alle ‘bedrijven’ tegenwoordig ‘digital companies’ moeten worden, moet ook
de overheid een ‘digitale organisatie’ worden. In feite zou elke
overheidsorganisatie verplicht moeten worden al haar diensten
via een API aan burgers en bedrijven ter beschikking te stellen.
Fundamentele digitalisering is een complexe uitdaging. Dit vergt
uiterst ervaren architecten.
Voordat de overheid een IT-systeem gaat ontwerpen dan wel
gaat aanpassen, zouden beveiliging en robuustheid/veerkracht
voorop dienen te staan om te voorkomen dat de dienstverlening
vanuit de overheid uitvalt of doelwit wordt voor hackers. Wet- en
regelgeving moeten via waardeketens worden omgezet naar business capabilities; vervolgens wordt daaraan IT-invulling gegeven
met behulp van slim gekozen platformen. Veelal uit de cloud. Ook
zou de overheid fundamenteler moeten kijken naar een eigen
Nederlandse cloud om niet afhankelijk te worden van buitenlandse wetgeving. Deze cloud zou ook gebruikt moeten worden door
burgers en bedrijven. Zet de data in het midden en organiseer
jezelf en de IT-systemen rond de data die je beheert. De basisregistraties zijn slechts een eerste stap. Bovenop die basisregistraties worden nieuwe gegevens gecreëerd, doch in de praktijk
blijkt dat echt eigenaarschap van die gegevens blijft zweven. Er
is integraal datagovernance nodig op en over alle drie de lagen:
onderneming, afdeling, individuele medewerker.
Digitale architectuur
Er is geen enkele wethouder Ruimtelijke Ordening die een
stadswijk laat renoveren zonder architectuur. Waarom wordt
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in de digitale ruimte wel vaak zonder adequate architectuur
gebouwd? Visualisering is een belangrijk aspect van architectuur. Ik pleit voor richtinggevende, aantrekkelijke visualisaties.
Als een opdrachtmanager van een IT-georiënteerd project of een
businessmanager nauwelijks begrijpt wat de digitale architect
heeft geschetst, dan is dat de schuld van de architect. Als desondanks toch die architectuur wordt gebruikt, is dat de schuld van
de opdrachtmanager.
Architectuur moet begrijpelijk zijn voor de Tweede Kamer
en IT-systemen horen ‘Tweede Kamerproof’ te zijn. Er moet een
duidelijke architectuurschets komen waar de overheid over drie
jaar en over tien jaar naar toe gaat. Dan kan onder die digitale
architectuur de juiste en adaptieve IT worden gespijkerd.
Ik denk dat, wat de overheid betreft, we uiteindelijk terechtkomen bij een soort van afgestofte vorm van de ‘civil society’.
Ik ga uit van een wereld waarbij iedere burger de infrastructuur,
data en digitale services krijgt om optimaal te functioneren en
zich te ontplooien. De informatie-infrastructuur krijgt daardoor
zo’n belangrijke rol dat de overheid dat zou moeten centraliseren. De uitdaging van de architect is de aansluiting op de
mensen (klanten en medewerkers) op de voorgrond te zetten. Dit
impliceert tevens dat samenwerkingspatronen (een sociologische
uitdaging in het digitale tijdperk) een kardinale betekenis gaan
krijgen. Overheden zullen ook steeds vaker en sneller hun (digitale) dienstverlening aan burgers moeten aanpassen. Het zorgt
voor een continue behoefte om overheidsdiensten te verbinden
met de digitale ruimte. De digitale architectuur voor een moderne
overheid dient van buiten naar binnen te worden opgesteld.
IT-dashboard
Als belastingbetaler pleit ik voor een echt, objectief en onafhankelijk IT-dashboard voor alle automatiserings- en digitaliseringsinspanning boven de 10 miljoen euro. Een dashboard op
een publiek toegankelijke website. Ik wil zien waaraan mijn geld
wordt besteed en wie daarbij betrokken zijn. Een publiekelijk
IT-dashboard zal werken als een middeleeuwse schandpaal. Een
architect zal zich wel twee keer bedenken voor hij/zij en plein
publique te kijk gaat staan wegens potentiële projectblunders
(eigenlijk systeemblunders), veroorzaakt door foute architectuurbeslissingen. Het BIT beheert het IT-dashboard.
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Organisatorische ingrepen
Om een frisse wind te laten waaien door de IT van de overheid
is het verstandig het hart van het IT-gebeuren van de Rijksoverheid te verplaatsen van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) naar het ministerie van Algemene
Zaken (AZ). Zet bij AZ de Rijks-CIO met de functie van staatssecretaris en toegang tot de ministerraad. Geef hem/haar de opdracht
binnen vijf jaar de IT-ondersteuning van de compacte overheid
alsnog te realiseren. Geef die Rijks-CIO doorzettingsmacht.
De overheid kan niet uit haar IT-problemen komen zonder
hulp van het echte bedrijfsleven, van zorgvuldig geselecteerde
onafhankelijke onpartijdige zzp’ers en van energieke gepensioneerde IT-toppers. Zij kan dat niet met de eigen managers die die
IT-problemen hebben gemaakt, dan wel hebben gedoogd. Maar ik
geloof ook niet in werk laten overnemen door externen. Ik geloof
in het coachen van ambtenaren. Een coach als een soort gefactureerde buddy/maatje voor een korte periode.
Er zijn in de IT vier cruciale rollen: (1) opdrachtgever, (2)
architect (3) projectleider en (4) CIO. De eerste drie zijn respectievelijk de invulling van ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘doen’. Dit
komt op meerdere hiërarchische niveaus voor. De CIO wordt in
deze notitie gezien als de eindverantwoordelijke over de gehele
informatievoorziening.
Ik zou opstarten met ervaren coaches voor enkele opdrachtgevers, de Chief Architect en de Rijks-CIO. Het echte bedrijfsleven
kan voorbeeldoplossingen, expertise en voorlichting leveren voor
IT-situaties waarmee de overheid nog worstelt. Mits de probleemsituatie bij de overheid goed is gedefinieerd. Ik zie gelukkig ook
voldoende vakbekwame IT-ambtenaren op uitvoerend niveau.
Hun talenten zouden verder kunnen worden ontplooid als hun
professionele werkomgeving wordt verbeterd.
Financiering
De kosten gaan voor de baten uit. Maar er is net een nieuwe

De digitale
architectuur voor
een moderne overheid dient van
buiten naar
binnen te worden
opgesteld
financieringsbron gecreëerd: het investeringsfonds.
• Gebruik een fors gedeelte van het geld van dat investeringsfonds voor het oplossen van de IT-verkrotting.
• Er dient expliciet geld vrij te worden gemaakt voor het ontwikkelen van securityfaciliteiten en het ondersteunen van security
trajecten.
• Creëer een nuttige overheidscloud.
Wijze raad
• Eerst reorganiseren en vereenvoudigen, dan pas IT. Anders ben
je bezig de chaos te automatiseren.
• Alles wat de overheid doet moet waarde opleveren voor burgers
en/of bedrijven, tenzij het expliciet om wet- en regelgeving
gaat.
• Gebruik niet klakkeloos de digitale architectuur van een
andere organisatie. Architectuur is immers afhankelijk van de
bedrijfscultuur.
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• Pas op vernieuwingen te bouwen op niet-voldoende solide
systemen/software.
• Voor vernieuwing is niet altijd innovatieve technologie nodig,
hoewel innovatie wel vernieuwing kan stimuleren. Probeer met
nieuwe technologie niet alle problemen tegelijk op te lossen.
• Kijk uit voor standaard softwarepakketten die (te) veel aanpassingen vergen. Borg dat het pakket past in je overall digitale
architectuur en IT-governance.
• Budgetten dienen primair te zijn afgeleid uit strategische doelen/uit visie en niet uit de toevallige behoeftes in de business.
• De budgetten voor projecten dienen te worden toegekend per
project en niet per afdeling waaronder het project toevallig
valt.
• De overheid moet slimmer omgaan met de Europese wetgeving
rond aanbestedingen .
• Leg de verantwoordelijkheid voor ketenprocessen bij de RijksCIO bij AZ.
• Zorg dat beloningsverschillen voor IT-professionals bij de overheid en het bedrijfsleven worden opgelost. Maak werken in IT
bij de overheid uitdagend.
• Nodig alle softwarehuizen, IT-leveranciers en consultancyorganisaties die veel omzet hebben gemaakt bij de overheid
uit, om gratis een architectuurschets te maken van een of
meerdere overheidsorganisaties voor de middellange termijn.
Zij hebben immers door hun veelvuldig contact met de overheid
een onderbouwd inzicht in die overheid. Deze architectuurschets kan worden opgestuurd aan mij (daan@rijsenbrij.eu)
en/of aan de MP, Mark Rutte (secretariaatmp@minaz.nl).
Cruciaal
• Formuleer eerst een (overall) digitale architectuur.
• Ontwerp vervolgens het fundament .
• Pas dan heeft het zin eventueel nieuwe technologieën/concepten als AI, blockchain, clouds, Internet of Things (IoT),
softbots en persoonlijke digitale werkruimtes te introduceren.
Anders zal dit lijken op het uit de losse pols uitstrooien van
spiegeltjes en kraaltjes over het IT-landschap.
• Voor vergaande digitalisering zijn architectuur en een stevig
fundament een eerste vereiste.
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Nationale Privacy Conferentie
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en PrivacyFirst
Nieuwspoort, Den Haag
https://www.privacyfirst.nl/

Maart
5 maart

16 - 19 maart

Blueriq voor de centrale overheid

17 maart

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

Make it personal

24 maart

CIO Dag
Voor CIO’s, CTO’s, CISO’s bij het Rijk
Fokker Terminal, Den Haag
https://www.digitaleoverheid.nl/agenda/
cio-dag/
Conferentie Nederland Digitaal 2020
Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat
MartiniPlaza in Groningen
www.nederlanddigitaal.nl/
Praktijkfestival Ondergrond
Ministerie van BZK voor iedereen die werkt
met de BRO!
Prodentfabriek, Amersfoort
https://www.digitaleoverheid.nl/agenda/
praktijkfestival-ondergrond/
Toezichtfestival 2020
Voor alle toezichthouders van het Rijk
DeFabrique, Utrecht
https://www.toezichtfestival.nl/
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iBestuur magazine is ook beschikbaar in pdf
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ibestuur.nl/nieuwsbrief
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Persoonlijk contact is de basis van een goede relatie. Hebben
Onze geschiedenis zit vol

we in onze digitale ambities de menselijke maat uit het oog verloren? De crisis bij de

met uitdagingen.

Belastingdienst zet ons met beide benen weer stevig op de aardbodem. Een mooi moment

Niemand houdt van problemen.

voor onze Nationale ombudsman Reinier van Zutphen om zijn geluid te laten horen in dit

Maar ze inspireren ons om

blad. De overheid werkt niet voor sets van data waarop algoritmes op een rigide manier

dingen beter te maken.

bepalen welke regels van toepassing zijn, maar voor échte mensen. Hé hallo, burgers zijn

Smart is dol op
uitdagingen
Van skill gaps tot black-outs, van verkeersdrukte
in binnensteden tot plastic soep.
Ze hebben ons zelfs naar de maan gebracht,
alsof het niks was.
Dergelijke opgaven helpen eigenlijk
de wereld vooruit.

mensen van vlees en bloed! Bestuurders en ambtenaren overigens ook, laten we eens goed
gebruikmaken van de menselijke denk- en rekencapaciteit. Mijn overheid moet morele
afwegingen mogen maken bij het nemen van beslissingen die impact hebben op het leven
van mensen.

Ambities moeten blijven, wat mij betreft mogen we dromen van
dronetaxi’s die je – terwijl je glimlachend uitkijkt over de files onder je – naar je werk of
weer naar huis brengen. Laat ons blijven dromen! Zou het al over een paar jaar realiteit
kunnen zijn? Op 4 december is tijdens de Amsterdam Drone Week de Dutch Drone Delta
opgericht. Ambities genoeg. Volgens partners als KLM, Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam
en Rijkswaterstaat kunnen drones helpen om files te verminderen, havens te beveiligen,
medicijnen op het juiste tijdstip af te leveren en straks ook mensen vervoeren. Nederland
gaat ermee aan de slag. Spannend en ook niet zonder risico’s, vrees ik. Als zo’n drone toch
eens uit de lucht valt en slachtoffers maakt… Werk aan de wetgevingswinkel!

En degenen die ze durven aan te pakken,
vinden ons aan hun zijde. Bij elke stap.
ibm.biz/government-nl

Nieuw ben ik als hoofdredacteur van iBestuur, maar zeker niet in de wereld
van de overheid en magazines. We gaan elkaar ontmoeten de komende tijd, in woord en
beeld, maar wie weet ook persoonlijk op een van de evenementen. In ieder geval op het
iBestuur Congres op 1 juli aanstaande. Tot dan…

Heleen Hupkens

IBM, het IBM-logo, ibm.com 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. T00140
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Hoe gaan overheid en burgers in 2030 met
elkaar om? Dat was de grote vraag op het congres
‘Wie doet er mee in 2030?’ afgelopen 31 oktober.
Precies die vraag stelde Nationale ombudsman
Reinier van Zutphen aan ruim vierhonderd
professionals die bij overheid, hulpverlenende
en uitvoeringsorganisaties werken. Het
antwoord lag in ieder geval niet in ‘meer
digitalisering’, wel in meer betrokkenheid en
empathie voor de burger.

Nationale ombudsman
Reinier van Zutphen

De burger heeft recht

Door Karina Meerman
Beeld Arenda Oomen
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Wat heeft u zelf meegenomen van die dag?
“De aanwezigen waren het erover eens: ook in 2030 moet het goed mogelijk zijn voor de burger om contact te hebben met de overheid. En niet alleen
digitaal. De burger moet een ambtenaar kunnen spreken. Noem het ‘t recht
op persoonlijk contact. De behoefte daaraan bleek ook uit ons onderzoek in
samenwerking met Kantar naar de ‘Relatie burger overheid 2030’. Van de burger wordt verwacht dat hij veel meer zelf gaat doen, maar dat vraagt om een
andere opstelling van de overheid. En een andere deskundigheid. Ministerpresident Mark Rutte was een van de sprekers op het congres. Hij stelde dat
er meer ruimte moet komen voor de ambtenaar om in de uitvoering van zijn
werk het goede te doen. Ik vind zelf dat, in beleid en regels, ambtenaren erg
strak in het keurslijf worden gehouden. Ambtenaren vragen ook om die ruimte, om meer lucht. Ze krijgen de gevraagde ruimte nu niet, maar ze moeten
die wél gaan claimen. De overheid moet het doen met echte mensen, dat staat
als een paal boven water.”

op persoonlijk
contact
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Relatie burger overheid 2030

Geen powerplay maar fair play

Kantar deed in opdracht van de Nationale ombudsman onderzoek onder 1.500 burgers naar de relatie tussen burger en overheid over tien jaar. De belangrijkste
conclusie is dat Nederlanders een overheid willen die eerlijk en begripvol is, die snel reageert en hen met kennis
van zaken op weg helpt. De relatie zoals die nu is, wordt
getypeerd als noodzakelijk, ingewikkeld en ver weg. Het
belangrijkste verbeterpunt voor de overheid in de toekomst is ‘versimpelen’: begrijpelijke taal en eenvoudige
procedures, liefst via één loket.

Dit onderzoek uit 2017 betrof de beslissing van de
Belastingdienst / Toeslagen om in juli 2014 het recht
op het lopende voorschot van de kinderopvangtoeslag
2014 van ongeveer 232 gezinnen te beëindigen per 1
september 2014. De ombudsman trok onder andere de
conclusies dat Toeslagen het burgerperspectief onvoldoende had laten meewegen; dat er geen sprake was van
‘fair play’ tijdens en na de beëindigingsprocedure en dat
men te weinig voortvarend was geweest bij de behandeling van de bezwaarschriften. De Nationale ombudsman
concludeerde dat het aan Toeslagen was om het geschonden vertrouwen te herstellen dat is ontstaan door “zijn
onevenredig harde aanpak”.

Het verdwijnen van
de blauwe envelop
In de laatste twee maanden van 2015 ontving de
Nationale ombudsman ruim 3.500 klachten van toeslaggerechtigden over het gedwongen ontvangen van digitale
post. Mensen die niet digitaalvaardig zijn, moesten hulp
zoeken om de Berichtenbox in de gaten te houden. Dat
betekende dat zij iemand inzage moesten geven in hun
persoonlijke en fiscale gegevens. Na onderzoek oordeelde
de Nationale ombudsman in april 2016 dat de Belastingdienst de belangen van mensen die moeite hebben met
digitalisering uit het oog had verloren.

Houd het simpel
Burgers gebruiken digitale formulieren steeds vaker
om zaken met de overheid te regelen. Daar ontving de
Nationale ombudsman steeds meer klachten over. De
gebruiksvriendelijkheid van digitale formulieren kan
groter wanneer overheden nog beter naar de wensen
van burgers luisteren. Iedereen die online zaken wil
doen met de overheid moet dit op een prettige en laagdrempelige manier kunnen doen. De ombudsman roept
overheden op hun digitale formulieren en bijbehorende
werkprocessen daarop in te richten.
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Digitalisering lijkt vooral te gebeuren ten bate van de overheid en niet van de burger. Wat vindt u?
“Ons eerste grote onderzoek ging over het verdwijnen van
de blauwe envelop. De burger kon nog maar op één manier
praten met de Belastingdienst en dat was digitaal. Dat spoor
hebben we gelukkig verlaten, maar de klachten die wij kregen
van mensen die niet digitaalvaardig zijn, die niet goed kunnen
lezen en schrijven, en van hun bewindvoerders en hulpverleners - dat is een enorme wake-upcall geweest. Ik weet ook niet
waarom de Belastingdienst ooit heeft gedacht dat het afschaffen van de blauwe envelop een goed idee was. Maar ik zie
sindsdien gelukkig een verbetering in de bewustwording dat
informatie niet alleen digitaal kan worden aangeboden.”
Kunt u de burger geruststellen dat de digitalisering niet ten
koste van hem blijft gaan?
“Dat kan ik zeker nog niet, er ligt nog veel werk voor ons.
Destijds bij de blauwe envelop was digitalisering nog een separaat thema, nu niet meer. Toeslagen, de Omgevingswet, het
aanvragen van vergunningen; digitalisering speelt een rol bij
alles wat de overheid doet. Digitalisering is er voor het gemak
van de overheid en bespaart geld. Misschien moet het nu ook
voor de burger maar eens gemakkelijk worden.”

Van wie is die privacy
eigenlijk?
Toenemend overleg tussen overheidsinstanties en
ketenpartners leidt tot de vraag in hoeverre deze instanties gegevens over burgers mogen delen, ook wanneer
zij daarmee de dienstverlening aan de burger willen verbeteren. Uit het onderzoek van de ombudsman uit 2018
bleek in ieder geval dat de burger anders over privacy en
gegevensdeling denkt dan de overheid.

De Nationale ombudsman deed dit jaar onderzoek naar digitale formulieren. Wat was de aanleiding?
“Wij kregen veel klachten over schermen die te snel verdwenen om goed in te kunnen vullen, formulieren die niet
werkten, aanvragen die onopgemerkt niet aankwamen en UWVwerkbriefjes die niet arriveerden. Natuurlijk, vroeger stond
er ook weleens een foutje op een papieren formulier of ging er
iets anders mis, maar als burgers nu digitaal een foutje maken,
worden ze direct digitaal afgestraft. Het moet gebruiksvriendelijker! Overheden moeten een maximale inspanning gaan
leveren om formulieren zo gebruiksvriendelijk te maken dat
iedereen ze kan gebruiken. Ook mensen die niet zo digitaalvaardig zijn en ook mensen die niet zo goed kunnen lezen of
schrijven. Als zij hulp nodig hebben van de overheid, moeten
zij die kunnen krijgen. Als ze begeleiding nodig hebben bij het
invullen, dan moet dat geregeld kunnen worden.
Overheden moeten ook heldere taal gebruiken, geen lange
zinnen en geen juristentaal. Ik ben opgeleid als jurist en ik heb
in elke rechtszaak gezien dat het spreken van juridische taal
niet werkt. Als iemand niet in staat is zijn ‘kunsttaal’ te vertalen in iets dat de ander begrijpt, dan doet die persoon zijn werk
niet goed. Dat geldt ook zeker voor ambtenaren.”

Wat vindt u van de terechtwijzing van de Belastingdienst door
de Commissie Donner? Waar gaat het volgens u mis in zo’n
proces?
“Die terechtwijzing heeft veel te maken met ons rapport
‘Geen powerplay maar fair play’, waarin wij aangeven hoe fout
de stopzetting van kinderopvangtoeslag is gegaan. Het ging
hier om burgers waarbij niets aan de hand was, die niets verkeerd hebben gedaan. Onze aanbeveling was dat deze mensen
ruimhartig gecompenseerd moeten worden. Wij hopen dat
dat staatssecretaris Snel lukt voor de kerst (het gesprek met
de ombudsman vond in december plaats; inmiddels weten we
dat Menno Snel is afgetreden vanwege dit dossier, red). De
Belastingdienst heeft uiterst onbehoorlijk gehandeld. Er zijn
mensen die niet alles kunnen verantwoorden en die te maken
krijgen met veel te strenge regels vanwege het fraudedenken
bij de overheid: als je een toeslag krijgt van duizend euro en je
vergeet honderd euro te verantwoorden, omdat je het gewoon
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niet meer weet, dan moet je die hele duizend euro terugbetalen. Mensen zijn
voor tienduizenden euro’s in de schulden beland. De gedupeerden zijn geen
fraudeurs; het zijn mensen die een fout hebben gemaakt. Wat hierachter zit
is dat regering en parlement al tien jaar hard inzetten op fraudebeleid voor
mensen die het fout doen zonder het zo te bedoelen. Dat fraudedenken zit
ook ingebakken bij UWV, bij de instellingen die subsidies uitgeven. Terwijl wij
op het standpunt staan: we mogen er best vanuit gaan dat mensen in beginsel
te vertrouwen zijn.”

Ook goed van
start naar de
Omgevingswet?

Wat doet dit met het vertrouwen in de overheid?
“Wanneer mensen aan de overheid denken, dan denken ze aan de Belastingdienst. De schade die dit aan de relatie met de overheid heeft toegebracht! Hoe die breuk gedicht kan worden? Maak de compensaties waar en
wel zo snel mogelijk. Ik vind dat de overheid één loket moet hebben dat zegt
dat ze er altijd wil zijn voor de burger en altijd wil helpen. Te vaak verhinderen
de vele regels dat de overheid haar basale functie kan uitoefenen: het helpen
van de burger.”

Ben je al van start? Eén overzichtelijke wet, een heldere taakverdeling en minder loketten; de ambities achter de
Omgevingswet vragen om ingrijpende vernieuwingen in de informatievoorziening. Daarom ontwikkelde Centric
het online Portaal voor de Leefomgeving. Een vernieuwende dienst die verbonden is met zowel landelijke als met
lokale voorzieningen en die geïntegreerd werkt met oplossingen van partners. Deze verbindingen geven je een
compleet en actueel beeld van de fysieke leefomgeving bij adviserende, planologische en VTH-processen. Voor een
soepele overgang van de huidige wetgeving naar de Omgevingswet, is Portaal Leefomgeving ook ingericht om de
huidige werkzaamheden voort te zetten volgens de Wabo en de plaatselijke verordeningen.
Ook goed van start naar de Omgevingswet?
Ga naar: www.CentricOmgevingswet.nl

Wat zijn volgens u de belangrijkste risico’s van systemen als SyRi (Systeem
Risico Indicatie)?
“Wanneer overheden met data van burgers aan de haal gaan en combinaties gaan maken, dan moeten zij de burger daarbij betrekken. Dat was ook
onze boodschap in ons onderzoek ‘Van wie is die privacy eigenlijk?’ Anders
lijkt het alsof de overheid op de loop gaat met gegevens, terwijl de burger
geen idee heeft, maar wel de consequenties ervaart. De verkeerde combinatie van gegevens kan ertoe leiden dat iemand uit zijn huis wordt gezet
bijvoorbeeld.
Het is belangrijk dat ambtenaren begrijpen dat de burger zijn gegevens
ziet als van hem en daar zeggenschap over wil hebben. Dat is iets anders dan
juridisch eigendom. De werkelijkheid en het juridisch systeem verschillen
nogal eens van elkaar. De ontwerpers van de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) waren supertrots op hun geautomatiseerde systeem, het werkte al 25 jaar ‘tadeloos’. Maar het resulteerde in
162.000 mensen die onnodig de cel in moesten voor het niet betalen van boetes voor verkeersovertredingen. Dat is nu teruggebracht naar 2.000 per jaar en het werkt nog steeds tadeloos. Men keek bij dit soort systemen nooit naar
de effecten voor de burger. Empathie is lastig, dat kun je alleen hebben als je
in de samenleving rondloopt. Je moet snappen hoe mensen denken. Iedereen
kan in een bus zitten en rondjes rijden door het land, maar je moet zorgen dat
je de burger naast je op de praatstoel krijgt.”

Te vaak
verhinderen
regels dat
de overheid
haar basale
functie kan
uitoefenen:
het helpen
van de burger

Wat gebeurt er als de overheid niet meer praat met de burger?
“In de dertiende eeuw voerde keizer Frederik II een experiment uit op
jonge kinderen waarbij hij hen onthield van elke menselijke interactie. Zij
stierven al snel door het gebrek hieraan. Als de overheid niet meer met de
burger praat, is dat het einde voor de burger. ”

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

www.centric.eu
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J u r i s P r u d e n t
Door de toenemende verkokering van ons
rechtsstelsel sluiten wetten tegenwoordig
zelden naadloos op elkaar aan. En daarmee
zadelt nieuwe regelgeving de samenleving op
met nieuwe, lastige onzekerheden.
Peter van Schelven neemt in iBestuur magazine juridische dilemma’s onder de loep. Deze keer: een tsunami van
verwerkerscontracten.

Weg met
knellende
verwerkerscontracten
We kunnen de
grachten van
Amsterdam inmiddels
dempen met
verwerkerscontracten.
Met de komst van
het nieuwe Europese
privacyrecht in mei
2018 heeft Jan en
alleman zich gestort
op het schrijven,
beoordelen en
uitonderhandelen van
deze documenten.

I

n groten getale worden verwerkerscontracten - te pas en te onpas - bij bedrijven
en organisaties naar binnen geschoven. Vrolijk
aangevoerd door een goedverdienende industrie
van juristen en consultants worden deze contracten als het ultieme instrument van privacybescherming op het bordje van bestuurders gepresenteerd.
Zou je het mij vragen, dan zou het verschijnsel verwerkerscontract volledig verbannen mogen worden. Weg ermee! Weg met die
verkwistende, nutteloze en irritante speeltjes die niet veel meer
dan schijnzekerheid bieden en nul-komma-nul bijdragen aan uw
en mijn privacy. Uiteraard kan ik er niet omheen dat de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in een aantal situaties
tot het sluiten van zo’n verwerkerscontract verplicht. Maar heeft
de tsunami van verwerkerscontracten onze samenleving ondertussen nou echt mooier en veiliger gemaakt? Ik waag het stevig te
betwijfelen. Een contractje meer of minder biedt maar nauwelijks
effectief tegenwicht aan de invasieve expansiedrift van de informatietechnologie en het vormt ook geen recept tegen een overheid
die in de omgang met persoonsgegevens steeds minder betrouwbaar wordt. Het verwerkerscontract is speelgoed voor iedereen die
gelooft dat je, met het oog op een sterkere bescherming van persoonsgegevens, door middel van enkele fraaie volzinnen in een
contracttekstje machtsverhoudingen tussen contractspartijen
naar je hand zou kunnen zetten. Bent u van die geloofsrichting?
Ikzelf heb niets met dergelijke placebo’s.
Privacy of geld?
Het is zelfs erger. De contractpraktijk laat inmiddels
omstandig zien dat verwerkerscontracten niet zozeer
worden aangegaan om het
legitieme belang van de
privacybescherming en de
daaraan verbonden security
te bevorderen, maar vooral
om financiële risico’s van de
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ene naar de andere partij over te hevelen.
Het gaat daarbij om geld, niet om privacy.
Niet zelden resulteert dat in langdurige, weerbarstige en relatieverziekende
contractonderhandelingen. Verwerkerscontracten dragen in die zin bij aan een
zekere mate van ‘distrust’ tussen onderhandelende contractspartijen. In al zijn naïviteit heeft
de Europese wetgever bij het maken van regels over
verwerkerscontracten dat effect ongetwijfeld niet voor
ogen gehad.
Een voorbeeldje. Onze Rijksoverheid heeft in 2018
als aanvulling op ARBIT, haar veelgebruikte inkoopvoorwaarden voor ICT-producten en -diensten, een modelverwerkersovereenkomst gepubliceerd. Een keurig lapje
tekst, met de punten en komma’s op de juiste plek. Het
venijn zit ‘m vooral in de financiële paragraaf die daarover in de ARBIT is opgenomen. Stel, u exploiteert een
tweemansbedrijfje dat op SaaS-basis fraaie en tamelijk
goedkope functionaliteit aan een overheidsinstantie
levert. Volgens de contractuele afspraken kost de deal de
overheid 8.000 euro op jaarbasis. Uw winstmarge van het
contractje is jaarlijks ongeveer de helft ervan, zo’n 4.000
euro. Een schijntje dus. Omdat de AVG u als ‘verwerker’
ziet, heeft u naast het inkoopcontract met de ARBITvoorwaarden tevens het modelverwerkerscontract met
de overheid getekend. Zonder uw handtekening onder
dat contract zou u immers geen zaken met de desbetreffende overheidsinstantie kunnen doen.
Gaten in de security
Het is algemeen bekend: technische beveiliging
van persoonsgegevens is nooit volledig waterdicht. 100
procent security is een illusie. In het onfortuinlijke geval
dat de technische security van uw SaaS-bedrijfje, ondanks
alle aandacht die u hieraan hebt gegeven, op enig
moment toch onvoldoende blijkt en er daardoor bakken
vol persoonsgegevens ongewild op straat belanden,
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dan loopt uw klant - de overheidsinstantie - de kwade kans
dat de Autoriteit Persoonsgegevens haar met enkele tonnen
euro’s boete opzadelt. Wat zeggen de contractuele voorwaarden van de Rijksoverheid over dat financiële risico? Zonder
enig gevoel voor verhoudingen wordt dat risico integraal naar
het bordje van u als kleine SaaS-provider doorgeschoven. De
verwerkersovereenkomst van de Rijksoverheid en de inkoopvoorwaarden uit ARBIT houden u voor alle financiële ellende
ten volle aansprakelijk. Zo wordt u in wezen ‘bevorderd’ van
welwillend SaaS-bedrijfje tot quasiverzekeraar van de Rijksoverheid. Met dank aan het privacyrecht! Met dank aan het
verwerkerscontract!
Dat kan in alle redelijkheid toch niet de bedoeling zijn?
Het bedrijfsleven is uiteraard niet gebaat met wurgvoorwaarden van die strekking en uiteindelijk ook de overheid, die zegt
behoefte te hebben aan innovatieve ICT-oplossingen, zelf ook
niet. Je krapt je als bedrijfje dus wel zes keer achter de oren
alvorens zo’n contractje aan te gaan. En voor de goede orde: dit
probleem is niet uniek voor de publieke sector. Ook opdrachtgevers in de private sector trachten in hun verwerkerscontracten meer dan eens financiële risico’s af te wentelen op hun
Cloud Providers en andere dienstverleners.
Beknelde middenstander?
Het onderwerp van de wanverhouding tussen de grote
en machtige Rijksoverheid en kleine ICT-dienstverleners
die gemangeld worden door het nieuwe modelverwerkerscontract heeft binnen de Rijksoverheid inmiddels - terecht
- enige aandacht gekregen. Naar het nu lijkt echter nog heel
terughoudend. Een tripartiet overleg van het georganiseerde
mkb-bedrijfsleven, de overheid en de Autoriteit Persoonsgegevens over dit concrete onderwerp lijkt aangewezen. Het zou
constructief zijn als ook de Autoriteit Persoonsgegevens hierbij
grote wijsheid en gevoel voor verhoudingen zou tonen. Mag ik
de vrienden en vriendinnen van de AP daartoe oproepen? Want
wees nou eerlijk: we zouden toch ook niet moeten willen dat
onze Rijksoverheid zelf als ‘beknelde middenstander’ tussen de
AP en marktpartijen komt te zitten? Dus: werk aan de winkel!
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‘Securitybeleid vraagt om
meer dan de som der delen’

I

CT-beveiliging was altijd al belangrijk voor overheidsinstellingen. Maar door de digitalisering van diensten krijgt
dit nóg meer prioriteit. Overheidsinstanties werken met steeds
meer persoonsgegevens en moeten deze effectief en aantoonbaar beveiligen. Daarnaast geldt dat hoe meer diensten digitaal
worden aangeboden, des te meer mogelijkheden fraudeurs
hebben om hier misbruik van te maken. De impact van identiteitsfraude is groter geworden, waardoor het belang van goede
beveiliging alleen maar groeit.
Daarom vraagt de voorgestelde Wet digitale overheid, die
nu bij de Tweede Kamer ligt, om een meer structurele securityaanpak. Niet alleen beschermen de organisaties zichzelf
zo beter, maar ze kunnen ook duidelijker laten zien dat hun
securityniveau op minstens hetzelfde niveau ligt als bij andere
overheidsorganisaties. Dat lag voorheen moeilijker. Hoewel
overheden zich al langer houden aan geaccepteerde normenkaders voor informatiebeveiliging – zoals NEN/ISO 27001 en NEN/
ISO 27002 – bestonden er op detailniveau verschillen. “Het is
een absolute eis dat alle overheden daarvoor dezelfde uitgangspunten hanteren”, zegt Remco Geerts, Business Development
Security Services bij KPN Security. “Overheden vloeien steeds
meer in elkaar over. Ze delen informatie en ICT-infrastructuren
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met elkaar, en moeten daarbij aan allerlei regels voldoen. De
controle daarop was erg ingewikkeld.”

ondernemers zekerheid. Maar ook voor de toetsende instanties biedt het grote voordelen. Controle is veel eenvoudiger als
alle overheden zich aan dezelfde baseline conformeren.”

Eén baseline
“Daarom is vanaf 1 januari 2020 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de BIO, verplicht. Dat is een set maatregelen die voor een basisniveau zorgen”, zegt Geerts. “Dat
vormt de kern van de uitvoer van de Wet digitale overheid. Op
basis van de BIO krijgt het beleid verder vorm en is integratie
van digitale overheidsdiensten beter mogelijk. De overheid is
daarmee in staat om door de keten heen te toetsen aan dezelfde
securitybaseline.”
Het idee van baselines is verre van nieuw. Alle overheidslagen werkten al met baselines. Maar de BIO brengt enkele grote
veranderingen. Twee daarvan steken erbovenuit, zo zegt Ray
Jacobs, Chief Information Security Officer voor de VNG bij KPN
Security. “Voorheen werkte iedere overheidsorganisatie met zijn
eigen baseline: de BIR voor het Rijk, de BIG voor gemeenten,
enzovoorts. Die worden vervangen door één enkele baseline
waar alle overheden mee gaan werken.” Het voordeel daarvan
is dat ieder overheidsonderdeel op dezelfde manier omgaat met
bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens. “Dat biedt burgers en

Meer risicobeheersing
Een misschien wel groter verschil met de voorgaande situatie is dat de BIO zich meer richt op het risicoprofiel, in plaats
van op specifieke technologie. “Je hebt twee manieren van het
inrichten van security”, zegt Jacobs. “De eerste is de technische aanpak. Je stelt dan eigenlijk vast dat je bijvoorbeeld
een firewall nodig hebt om onbevoegd verkeer van buiten te
blokkeren, en zet daarom een firewall neer. Maar je kunt ook
werken vanuit een risicoprofiel.” Vanuit het risicoprofiel wordt
gekeken naar het beleid, en dat vertaal je vervolgens door
naar de maatregelen. “De voorgaande baselines legden meer
nadruk op de technische aanpak. De BIO gaat echter uit van
risicobeheersing en maakt de stappen inzichtelijker.”

Dat lijkt alles ingewikkelder te maken. Om een maatregel
te implementeren moet je nu rekening houden met het verlagen van het integraal risicoprofiel, waar dat voorheen wellicht
gericht was op endpoint solutions. Maar Jacobs maakt de vergelijking met de autobranche. “Volvo was in 1959 de eerste die
standaard driepuntsgordels installeerde in zijn modellen. Nu
is dat slechts een deel van de complete oplossing, want naast
de gordel heb je maatregelen als ABS, airbags en elektronische
hulpmiddelen. Een veiligheidsgordel heeft op zichzelf veel
minder impact dan in combinatie met al die andere maatregelen. Dat grotere geheel van oplossingen afgestemd op het
dreigingslandschap, dát is je risicoprofiel. Je zoekt iets dat
meer waard is dan de som der delen.” Net als met verkeersveiligheid, is het onmogelijk om de security 100 procent waterdicht te krijgen. “Maar je kunt wel het risico minimaliseren. Er
zullen altijd aanrijdingen zijn. Maar behalve dat je het aantal
aanrijdingen verkleint, minimaliseer je ook de schade en de
kans op ernstige verwondingen.”
Mensen spelen, net als in het verkeer, eveneens
een belangrijke rol in cybersecurity. Geerts voegt er
daarom aan toe dat bewustwording een belangrijk
deel is van het hele securityprogramma. “De keten is
zo sterk als de zwakste schakel, en dat is de mens.” Hij
wijst erop dat menselijke fouten de belangrijkste oorzaken
zijn van ICT-incidenten. “Je moet de mensen dus meenemen in
het risicomanagement.” De techniek moet de medewerkers bij
instanties ondersteunen. “Menselijk falen moet je aan de ene
kant zoveel mogelijk beperken met techniek. Maar je moet de
medewerkers ook opleiden en informeren over de risico’s.”
Weten waar je staat
Om beleid te maken en maatregelen te nemen, moeten
instanties echter eerst weten waar ze staan. Dat is op zich
al een uitdaging, zo zegt Geerts. “Organisaties die meer

Beeld: Shutterstock

De Wet digitale overheid en de digitale
agenda vragen erom dat overheden de security
van hun ICT regelen op bestuursniveau. Dat is
een grote uitdaging, vooral voor organisaties die
minder kennis en middelen in huis hebben. Maar
met de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging
Overheid wordt effectieve security juist
toegankelijk, zo zeggen Ray Jacobs en Remco
Geerts van KPN Security.
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ervaring met security hebben, zijn beter en sneller in staat om
hun situatie goed vast te stellen.” Een organisatie die minder
met deze onderwerpen bezig is geweest, kan volgens Geerts
juist moeilijkheden ondervinden bij het vaststellen van het
securityniveau. “Het ironische is dus dat juist de organisaties die waarschijnlijk de meeste verbeteringen door moeten
voeren meer uitdagingen hebben bij het vaststellen van hun
securitybehoefte.”
De oplossing voor deze schijnbare tegenstelling zit volgens
Geerts en Jacobs in de verdeling van de security in drie verschillende domeinen of percelen. Ieder perceel kenmerkt een andere
securitybehoefte: SIEM/SOC, securityproducten en securityservices. KPN Security vult zelfs alle drie de percelen in met
zijn portfolio voor GGI-Veilig. De percelen maken het mogelijk
om heel systematisch om te gaan met het vaststellen van het
risicoprofiel.
“Het eerste perceel bestaat uit de oplossingen voor Security
Information and Event Management, SIEM, waarmee je ongeautoriseerde en afwijkende activiteiten vaststelt”, zegt Jacobs.
“Dat gaat echter verder dan alleen het vaststellen van mogelijk
kwaadaardige inlogpogingen. In plaats daarvan kijkt het naar
patronen en stelt het vast welke incidenten bij elkaar horen
en waar het onderliggende probleem kan zitten.” Op basis van
deze informatie is het óók mogelijk om oplossingen in perceel 2

in te richten. “Dat zijn de beschermende oplossingen waarmee
de organisatie op onderdelen kan voldoen aan de BIO. Daarbij staan de oplossingen niet op zichzelf, maar gaat het om de
synergie, waardoor ze aantoonbaar bijdragen aan de baseline.”
Het derde perceel zijn de aanvullende diensten die organisaties
helpen met bijsturen. “Dan hebben we het over bijvoorbeeld

Om beleid te maken en
maatregelen te nemen,
moeten instanties eerst weten
waar ze staan

Boemerang
I n

V e l d

Boemerang
T

ech is mooi, maar de mooie kanten
zijn soms zo aanlokkelijk, dat we niet
nadenken over de nadelen. Die zorgen
komen later pas. Wat de grote digitale platforms betreft, zijn de zorgen er nu al en ze
zijn groot.
Een handvol bedrijven in private handen
weet van miljarden gebruikers precies
wat ze doen; wanneer we ons huis verlaten, wat voor nieuws we lezen, welke
interesses we hebben. Dit komt neer op
massasurveillance, die enorm lucratief is
gebleken voor een nieuwe generatie miljardairs. Het gaat echter verder dan enkel geld
verdienen. Socialmediaplatforms hebben
echte tastbare macht vergaard. Ze bepalen
de grenzen van vrije meningsuiting en zijn
een enorme factor in het democratisch proces. Journalistiek wordt weleens de vierde
macht genoemd en deze vierde macht is
effectief overgenomen door informatiepoortwachters als Facebook en Google.

professionele penetratietesten, waarmee organisaties de ITsecurity in de praktijk op de proef stellen.”
Geerts en Jacobs benadrukken dat een lage drempel voor het
vaststellen van de securitystatus essentieel is voor het succes
van de digitale overheid. “Ooit had je al een bepaald securityniveau nodig om goed vast te kunnen stellen hoe de vlag erbij
hing”, zegt Jacobs. Dat kip-eiverhaal lijkt eindelijk doorbroken.
“Nu is het mogelijk vanuit het SIEM-startniveau direct globaal
inzicht te krijgen in de volwassenheid van de eigen securityomgeving. Daarna biedt het de mogelijkheid om op zeer pragmatische wijze een security-implementatieplan op maat uit te
voeren door middel van kleine stappen met grootse impact.”

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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Een opeenstapeling van schandalen met
Facebook, Google en andere platforms
toont aan dat deze bedrijven niet verantwoordelijk omgaan met hun nieuw vergaarde macht. De grote vraag is dan ook hoe
we de macht kunnen opbreken. De manier
waarop wordt allesbepalend voor het beleven van onze democratische vrijheden.
Met name wanneer het gaat om fake news
of liever desinformatie. Het bestrijden van
desinformatie heeft hoge prioriteit binnen
de Europese instellingen. Uiteraard is het
zaak dat er een sterk, EU-breed, juridisch
kader komt voor het verwijderen van illegale content. Er doemen echter al meteen
vraagtekens op.
Het grootste vraagteken is de ‘wetgevings-
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boemerang’. De vrijheid van meningsuiting is niet voor niets groot in een open
democratie en er zijn tal van ongewenste
uitwerkingen te bedenken wanneer je
wetgeving gaat maken op dat vlak. De
definitie van desinformatie, die de Europese Commissie heeft opgesteld, is een
goed voorbeeld. Het is niet ondenkbaar
dat delen van de christelijke liturgie onder
desinformatie geschaard kunnen worden.
Evenals pleidooien voor meer rechten voor
vrouwen of LHBTI’ers. Bovendien zie ik
openingen voor een aantal EU-regeringen
om de definitie van desinformatie voor
hun eigen desinformatiekarretjes te spannen. Regeringen als die van Hongarije,
Polen of Malta weten wel raad met het fake
news-discours, wanneer ze de liberale
democratie uithollen. Zo komen de beste
bedoelingen als een boemerang terug. Ja,
desinformatie mag niet zo welig tieren als
nu, maar denk na over de aanpak van dit
veelkoppige monster.
Een verwante discussie gaat over het verwijderen van online terroristische content.
De grens tussen terreur en extreme opinies
is niet altijd scherp. Het oordeel daarover laten we nu volledig over aan private
bedrijven. Daar is een principieel bezwaar
tegen, maar ook ten aanzien van de praktische uitwerking. Veel platforms willen
niet aansprakelijk gesteld worden wanneer
hun oordeel te mild is en de wet schendt.
Dan maar alles offline halen dat ook maar
een beetje geïnterpreteerd kan worden als
terrorisme. Het gevaar van het uitbesteden
van deze taken aan private bedrijven is dat
zij de facto arbiters van onze vrijheid van
meningsuiting worden.
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in de lucht
Passagiersdrones oplossing voor fileprobleem?
Stel je eens voor. Je wilt van thuis in Amsterdam naar je
werk in Den Haag. In plaats van de auto pak je bij station
Zuid een dronetaxi. Je stapt in en stijgt op. Onderweg
kijk je uit over de files onder je. Volgens sommigen
kan dit in een paar jaar realiteit zijn. Ook Nederland
bereidt zich erop voor.

De Duitse start-up
Volocopter heeft zich op
de zelfvliegende dronemarkt gestort.

Door Mariëlle de Groot
Beeld Volocopter

i18

Nummer 33, januari 2020

i19

Taxidrone: in het kort

• Een klein elektrisch
vliegtuig dat verticaal kan
landen en opstijgen.

• Lijkt op een helikopter, maar is een type drone;
met drone aandrijf- en besturingstechnologie.

• Drones worden bestuurd door algoritmes en
kunnen zelfstandig vliegen, zonder piloot.

•Huidige modellen vervoeren 1 of 2 personen.

• Bedoeld voor relatief korte afstanden in en
tussen stedelijke gebieden.

• Vliegduur en snelheid van opladen zijn cruciaal
voor succes.

De file ontvluchten met
een dronetaxi.

T

ijdens de Amsterdam Drone Week in december 2019, net
voor de uiterste deadline van dit artikel, werd de Dutch
Drone Coalitie officieel opgericht. Een consortium van 13 partijen waaronder Schiphol, KLM, Rijkswaterstaat, het Koninklijke Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum en testlocatie
Space53. Het consortium richt zich op Urban Air Mobility; passagiersvervoer in de lucht en drones in het algemeen. Doel is deze
nieuwe ontwikkelingen succesvol te integreren in onze samenleving en in ons luchtruim.
In dit artikel nemen we in tekst en beeld een duik in deze
nieuwe wereld.
Stilstand
Met de auto is het eigenlijk niet meer te doen. Het aantal
files in Nederland neemt enorm toe. Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verwacht dat de vertraging in 2022 maar liefst 28 procent groter is dan in 2016. Zelfs
met geplande miljardeninvesteringen verwacht de ANWB dat
omstreeks 2030 het verkeer op veel plekken in Nederland tot
stilstand komt. We moeten dus wat. “We staan mogelijk voor de
grootste verandering in het mobiliteitsdomein ooit”, schrijft
Capgemini in haar Trendrapport Mobiliteit 2018. Er zijn bijvoorbeeld allerlei nieuwe technologieën als drones, AI en big data.
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Die leiden - in combinaties - tot allerlei nieuwe vervoersdiensten. Er staat veel op het spel: naast de congestie oplossen moeten we ook nog de overstap maken van fossiel naar elektrisch
vervoer.
Nieuwe dimensie
Meer openbaar vervoer lijkt een logisch zet. Het rapport
‘Toekomst Openbaar Vervoer 2040’ dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onlangs uitgebracht zet in op
optimalisatie van het huidige OV: de weg, de rails en het water.
De lucht komt er nog niet in voor, maar biedt juist die nieuwe
dimensie en dus ruimte aan mobiliteit. Bovendien gebeurt er
wereldwijd ontzettend veel op dit gebied. De stad Dubai claimde
al in 2017 de primeur met de eerste testvlucht met een taxidrone. Er zijn plannen om samen met het Duitse Volocopter een commerciële bemande dronedienst op te zetten. Dubai ‘vecht’ om die
primeur met het Zuid-Chinese Guangzhou. De Chinese start-up
Ehang heeft inmiddels toestemming van de Chinese luchtvaartautoriteit om daar lijnvluchten uit te voeren. Weliswaar nog wel
met luchtverkeersleiding, die controle houdt en op afstand kan
ingrijpen bij de verder autonoom vliegende dronetaxi’s.
Zsolt Szabo, VP Business Innovation Capgemini en initiator
van het rapport ‘Trends in Mobiliteit 2018’, maakte vorig jaar tij-

dens de handelsmissie in China onder leiding van premier Rutte
al een testvlucht in de eenpersoonsdrone Ehang 184. Hij was
direct enthousiast: “Die vlucht voelde heel goed en helemaal
niet gevaarlijk. Als ze toegelaten worden in Nederland zou ik er
direct één kopen.”
Gevestigde namen
Er is heel veel beweging op deze markt. Niet alleen start-ups
als Ehang en Volocopter hebben zich op de zelfvliegende-dronemarkt gestort. Inmiddels zijn er ook allerlei samenwerkingen
tussen gevestigde namen. Zoals KittyHawk (van Google-oprichter Larry Page) en Boeing. En taxiplatform Uber biedt met onder
andere Boeing-dochter Aurora hun variant van dronetaxi’s
aan vanuit dochter Uber Air. Autofabrikanten stappen ook in.
Porsche werkt samen met Boeing aan zelfvliegende auto’s; een
modulaire oplossing die toekomstige bestuurders daadwerkelijk
van deur tot deur zou kunnen brengen. Audi, net als Porsche
onderdeel van de Volkswagengroep, ontwikkelde met Airbus
al eerder zo’n concept: een passagierscapsule die onder een
drone gehangen kan worden om te kunnen vliegen, maar ook op
wielen kan worden geplaatst. Deze combinatie trok zich recent
voorlopig terug uit deze markt.
Testvluchten zoals die van eHang in China, vinden ook
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op Europese bodem plaats, zij het in een meer gecontroleerde
omgeving. Op 16 april 2019 ging de tweepersoons dronetaxi
Ehang 216 voor het eerst in Europa de lucht in. Omdat zo’n
drone in Nederland (nog) niet buiten mag vliegen, vond de testvlucht plaats in de Johan Cruijff Arena. Met het dak dicht. Internet speelde een belangrijke rol bij het besturen van de drone; de
testvlucht werd dan ook georganiseerd door KPN en Huawei. Op
de luchthaven van Helsinki voerde de Duitse start-up Volocopter
augustus 2019 in de door de luchtverkeersleiding gecontroleerde buitenlucht een testvlucht uit met hun VoloCity.
Gemiste kans
Daarmee lopen we in Europa vooralsnog niet voorop. Integendeel. Uber Air geeft aan in 2023 haar klanten in Dallas, Los
Angeles en Melbourne betaalbare gedeelde vluchten aan te
willen bieden. Het bedrijf zegt daarvoor samen te werken met
zowel federale als lokale beleidsmakers. Op de website van Uber
Air zijn ook al artist impressions van drone stations te zien. Wisk
(joint venture van KittyHawk en Boeing) richt zijn pijlen voor de
introductie van zijn taxidrone op Nieuw-Zeeland.
Zsolt Szabo zou het een gemiste kans vinden als we in Nederland niet vol inzetten op de introductie van bemande én onbemande drones. “We zien bedrijven aan de slag gaan in landen
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De rode en oranje gebieden geven aan
waar drones respectievelijk verboden
of beperkt zijn toegestaan.

waar deze drones naar verwachting het snelst geïntroduceerd
worden. Het zou goed zijn als het testen van drones en nieuwe
toepassingen ook in Nederland kan plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de infrastructurele aanpassingen er nodig zijn om de
drones veilig te laten landen en opstijgen. Wij zijn een van de
dichtstbevolkte landen ter wereld, en hebben er zelf belang bij
dat er hier getest wordt.”
Droneregelgeving
Zoals de testvlucht in de Arena met gesloten dak illustreert:
er mag nu niet zoveel in Nederland. Überhaupt mogen drones
boven bepaalde gebieden niet vliegen, waaronder boven hoofdstad Amsterdam. Dat laat de dronekaart van Nederland zien.
Er gloort echter licht aan de horizon. Halverwege 2020 gaat de
nieuwe Europese droneregelgeving in. Daarmee ontstaat allereerst een uniforme Europese dronemarkt. Onder deze wetgeving
kan veel meer, is de verwachting. De EU schrijft op haar website
dat operationele en technische regels verder moeten worden
ontwikkeld. Zodat civiele drones kunnen vliegen als ‘normaal’
luchtverkeer en kunnen worden geïntegreerd tussen ‘normaal
bestuurde’ vliegtuigen in niet-gescheiden luchtruim zonder de
veiligheid en de werking van het hele luchtvaartsysteem te verstoren.” Er is nog veel werk aan de winkel voordat we de drones
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Artist impression van drone
stations van Uber Air.

Testvlucht van een passagiersdrone in de Amsterdam Arena.

Er is nog veel
werk aan de
winkel voordat we
de drones veilig
door ons luchtruim zien vliegen

veilig door ons luchtruim zien vliegen. Dat is onder andere het
terrein van de eerder genoemde Dutch Drone Coalitie. Het jaar
2020 staat in het teken van onderzoek, kondigden zij al aan:
waar kunnen dergelijke drones ingezet worden en hoe zou zo’n
operatie in zijn werk moeten gaan? Pas daarna komen mogelijke
testvluchten aan de orde.
Draagvlak
Hoe snel zelfvliegende taxidrones precies de mobiliteitssector gaan veroveren, weten we natuurlijk pas achteraf. Aan
de techniek ligt het niet. Het hangt af van de wetgeving: hoe
streng de eisen zijn die worden gesteld voor bemande drones.
En de maatschappelijke acceptatie is cruciaal. Willen Nederlanders dit wel? Hoeveel geluid gaan die dingen produceren? En
natuurlijk: is het wel veilig genoeg? Hoeveel risico accepteren
we als maatschappij en hoe gaan we om met incidenten? Want er
gaat natuurlijk geheid iets gebeuren; kinderziektes horen erbij.
Bezorgbedrijf Swiss Post stopte bijvoorbeeld afgelopen augustus
voorlopig helemaal met het gebruiken van drones na een crash
vlak bij spelende kinderen. Afhankelijk van de ernst van zo’n
incident en hoe erop gereageerd wordt, groeit of verdwijnt ook
het vertrouwen en het maatschappelijk draagvlak. En juist dat is
onvoorspelbaar en slecht bestuurbaar.
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Utopie of realisme
Dan de hamvraag. Kunnen deze vliegende drones een deel
van de oplossing zijn voor het congestieprobleem wanneer ze tot
het Nederlandse luchtruim worden toegelaten? Voor individuele
dronebezitters natuurlijk wel. Want hoe gaaf is het om dagelijks
zelf te kunnen vliegen, vooral over de files heen? Maar om een
echte bijdrage te leveren aan het fileprobleem, moeten behoorlijke aantallen mensen overstappen van de weg naar de lucht.
Uber Air schrijft in een whitepaper dat op de lange termijn het
vervoer met een drone via de lucht een betaalbare vorm van
dagelijks vervoer voor de massa zal zijn. Nog goedkoper dan het
bezitten van een auto, claimen ze. Zodra deze luchtvoertuigen
massaal geïntroduceerd worden, moeten de kosten enorm gaan
dalen. Utopie of realisme? We zullen het zien.
De zelfvliegende drones gaan er heus wel komen. De vraag is
alleen wanneer. En die vraag leeft eigenlijk al heel lang. Autofabrikant Henry Ford zei al in 1940: “Mark my words: a combination airplane and motorcar is coming. You may smile, but it will
come.”
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In 1969 zette de mens voor het
eerst voet op de maan. Met de
woorden ‘one small step for man,
a giant leap for mankind’ gaf Neil
Armstrong goed weer hoe groot de
stap voorwaarts was. Vijftig jaar
later versnelt de technologische
ontwikkeling verder. De opwarming
van de aarde en hoe we beter
kunnen omgaan met energie zijn
actuele maatschappelijke thema’s.
Om goed te begrijpen wat we
kunnen en zouden moeten doen,
verzamelen we een vloedgolf aan
data over de fysieke wereld. Hoe
goed gaat dat eigenlijk?

ls tastbaar uitvloeisel van die grote vraagstukken ontving ik onlangs een reclamefolder. Mijn oog viel op een
gericht voorstel om de verspilling van zon op mijn dak tegen te
gaan. Het woord ‘verspilling’ raakt me op een of andere manier.
In de digitale wereld en in ons werkveld zijn data de grondstof,
en daar verspillen we nogal wat van.
Locatiedata is mainstream geworden voor werk en privé.
Maar waar consumenten een vrij snelle digitale ontwikkeling
doormaken onder invloed van de grote technologiereuzen,
gaat de digitale transformatie bij overheid en industrie een
stuk langzamer. Een groot onderzoek van McKinsey 1 laat zien
dat minder dan 1 procent van alle data geanalyseerd wordt.
Als iemand je vertelt dat je minder dan 1 procent intelligent
gebruikt, hoe voelt dat dan?
De hoeveelheid data verdubbelt elke twee jaar. Zelfs als we
elk jaar twee keer zoveel data zouden analyseren dan het jaar
ervoor, zouden we na vijf jaar nog slechts op 5 procent van
het totaal zitten. Dat is beter dan nu, maar het zijn nog geen
percentages waar we in de voorbeelden van energie, voedsel
of zakgeld op politiek draagvlak kunnen rekenen. Ondanks een
geweldige versnelling zullen we het eindresultaat als stilstand
ervaren. Een omwenteling vraagt een grote sprong voorwaarts
en dat vergt moed en vakmanschap.

Aanvullend zouden we veel meer onze krachtige visuele cortex
moeten gebruiken door van tekst en cijfers naar meer visuele
presentatie te gaan.

Zelflerend
Allereerst moeten we afstappen van de jaren tachtig GIS
(Geographic Information System)- en ETL (Extract-TransformLoad)-aanpak van data verzamelen, converteren, opslaan en
ontsluiten. We kunnen on demand en realtime met data omgaan
en dat gebeurt ook al! Deze geoketen noemen wij ‘geo-ops’,
naar geospatial en operations, als oneindige lus van informatiestromen tussen de fysieke en digitale wereld.
Een tweede stap is het toepassen van kunstmatige intelligentie. Slimme modellen kunnen beter dan mensen bepaalde
patronen in de toenemende digitale datastromen identificeren,
en filteren naar wat relevant is voor ons. Deze modellen automatiseren datastromen en worden zelflerend, zodat we er geen
omkijken naar hebben en onze focus houden op keuzes maken.

Modern gereedschap
Hoewel we dit vaak pas achteraf kunnen beoordelen, is de
beste oplossing meestal de meest voor de hand liggende. Kijk
naar hoe we een fundamentele wijziging als de energietransitie
insteken: we gaan de verbrandingsmotor niet verder optimaliseren, maar stappen van fossiele brandstoffen over naar hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en water. Ons geowerkveld is dan wel mainstream geworden, maar onze wortels
liggen in de geo, en uit je kernwaarde kun je kracht halen.
Coördinaten zijn de universele bouwstenen van de aarde
en maken het beschrijven van hoe het was, is en zal worden
eenvoudig. Wij zijn goed in het meten en duiden van gebeurtenissen en veranderingen. En omdat alle data tegenwoordig een
locatie hebben, nemen we uit ons geospecialisme dus feitelijk
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Alle
data zijn
verbonden
in ruimte
en tijd

een generieke oplossing mee. Want door locatie zijn alle data
verbonden in ruimte en tijd, zowel aan elkaar als aan de
fysieke wereld. Dát is de fundamentele aanpak waarmee we
de sprong voorwaarts kunnen nemen.
Voor innovatief bouwen hebben we modern gereedschap nodig, en wij hebben die slimme softwaretechnologie voorhanden om de hele geo-ops keten tot een
lus te maken: van Data Automatisering en Machine
Learning engines tot realtime Digital Twin visualisatie, 5D dynamische analytics en interactieve
Sturingsinformatie.

Basis
In Nederland zijn we al ver met het organiseren
en goed landelijk ontsluiten van basisregistraties. Er
is geen land in de wereld waar we zo’n goede geodata-infrastructuur hebben. Een fantastische basis voor
overheid, burgers en bedrijfsleven om registraties
(wat was) in te zien. Maar in een snel veranderende
wereld zijn er voortdurend maatschappelijke vraagstukken die van ons vragen ook het heden (wat is) te bekijken
én te analyseren, en daarna ook voorspellingen naar de
toekomst te maken (wat zal zijn). Dát is nodig voor vraagstukken als klimaatverandering, veiligheid en energietransitie en hoe daar mee om te gaan, nu en in de toekomst.
Het tegengaan van die verspilling van data, tijd en intelligentie en die verbeteren is waar wij voor staan en de reden
waarom ik elke dag opsta om aan het werk te gaan. We hebben de
juiste technologie, aanpak en kundige mensen om een bijdrage te
leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. We kunnen de digitale transformatie hetzelfde aanvliegen als de reis naar de
maan 50 jaar geleden. Met nieuw inzicht, moed en vakmanschap kunnen we samen de sprong voorwaarts maken. Laten we starten met het
analyseren van ALLE data.

1

McKinsey: Straight talk about big data, 2016
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Wouter Brokx, CEO bij IMAGEM
Bekijk hoe IMAGEM kan helpen om uw data effectief te analyseren op
www.imagem.nl
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Zo bouwt Centric aan
Onze klanten vragen er regelmatig naar en
gemeenten nemen het al op in aanbestedingen:
Common Ground, de breed gedragen visie op
een vernieuwde informatievoorziening voor de
decentrale overheid. Hoe draagt Centric bij aan
deze veelbelovende ontwikkeling?

C

ommon Ground heeft als doel om de gemeentelijke
informatievoorziening structureel te herzien door anders
om te gaan met gegevens en meer samenhang te scheppen in
de gemeentelijke gegevenshuishouding. Zo komt er een heldere scheiding tussen data en de processen waarin die worden
gebruikt.
De principes van Common Ground leveren een aantal duidelijke voordelen op: kostenreductie, schaalvoordeel, robuuste
koppelingen tussen systemen en hogere gegevenskwaliteit door
informatie te halen bij de bron. Alles met als uiteindelijk doel:
betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening aan de
burger.
De informatievoorziening die dat allemaal mogelijk maakt,
is gebaseerd op een architectuur die gebruikmaakt van services
en Application Programming Interfaces (API’s). De Common
Ground-architectuur en het uitgangspunt om gegevens te ontsluiten via API’s, raken daarmee de bedrijfsvoering van zowel
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overheden als hun IT-partners. Tegelijk biedt Common Ground
tal van kansen voor vernieuwing en verbetering.
Centric staat dan ook vierkant achter de basisgedachte van
Common Ground en de opgestelde architectuur- en realisatieprincipes. Dit hebben wij deze zomer ook bekrachtigd in het
zogenaamde Groeipact. Daarin spreken gemeenten, ketenpartners en leveranciers af om Common Ground samen tot een
succes te maken. Centric speelt daar met investeringen ook op
in.
Centric is mede-initiatiefnemer van dit Groeipact en ook
onze Gebruikersvereniging Centric (GV), die de belangen van
onze klanten behartigt, heeft zich erbij aangesloten. De GV
heeft inmiddels een Regiegroep Common Ground ingesteld. Het
is goed dat gemeenten op deze manier samen optrekken, de
regierol oppakken, een gemeenschappelijke gesprekspartner
vormen, en eenheid in de uitvoering nastreven.
Position paper
Centric draagt graag bij aan de succesvolle uitvoering van
Common Ground. Hoe we dat doen, hebben we opgeschreven in
de position paper Ons perspectief op Common Ground. Ook vertellen we daarin welke rol wij voor Centric zien in de samenwerking
met overheden en IT-leveranciers op weg naar de realisatie ervan.
Welke tips zijn er? Waar moeten we zeker rekening mee houden?
Ga naar centric.eu/CommonGround en lees het in de paper.

Aan de slag met Common Ground
De toekomst van Common Ground
is al begonnen: in diverse labs en
challenges hebben we afgelopen jaar
samen met andere partijen een eerste
aanzet gegeven voor een concrete
invulling van de gemeentelijke informatievoorziening van morgen. In
API-labs, hackathons en challenges
lieten we zien hoe Centric-applicaties
kunnen aansluiten op de nieuwe API’s
en ontwikkelingen binnen Common

C e n t r i c

Ground. Nieuwe oplossingen, zoals
het Portaal Leefomgeving, ontwikkelen wij ook volledig in lijn met de
Common Ground-principes.
Challenge: DSO-bericht inlezen
Voor de Common Groundhackathon op 25 en 26 september
heeft VNG Realisatie drie challenges
opgesteld, bedoeld om softwareleveranciers met de nieuwe API’s te

laten experimenteren. De uitdaging
die Centric aanging, betrof het inlezen van een DSO-bericht voor een
vergunningaanvraag.
Tijdens de hackathon hebben
ontwikkelaars van Centric met de
VTH-oplossing Portaal Leefomgeving
een vergunningaanvraag succesvol
ontvangen en verwerkt, een zaak
aangemaakt en persoonsgegevens
opgehaald via de API van de BRP.

API-Labs Zaakgericht Werken en Haal Centraal
Ontwikkelaars van dertig softwareleveranciers waren begin juli
aanwezig bij de API-Labs Zaakgericht
Werken en Haal Centraal, ontwikkelsessies van VNG Realisatie in Utrecht.
Deze programma’s moeten ervoor zorgen dat gemeenten basisgegevens van
onder meer de BRP en het Kadaster
effectiever gaan gebruiken.
Als eerste softwaremakers hebben
Centric en Decos hun systemen gekoppeld via de nieuwe VNG-gegevensstandaard voor zaakgericht werken.
Op basis van het VNG-referentiemodel
brachten wij succesvol berichtenverkeer tot stand tussen de VTH-
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oplossing Portaal Leefomgeving van
Centric en de zaaksoftware JOIN van
Decos. Daarnaast heeft het team van
Centric tijdens het lab Haal Centraal
functionaliteit geïntroduceerd voor
het bevragen van de Basisregistratie
Personen.
Regie op je eigen gegevens
De ‘Blauwe Knop’ is een generieke, herkenbare knop op overheidssites die burgers inzicht geeft in hun
gegevens, zodat zij de regie over hun
eigen gegevens terugkrijgen. De knop
is beschikbaar in de ‘mijn’-omgevingen van uitvoeringsorganisaties DUO,

CAK en UWV en op websites van enkele
gemeenten, en maakt duidelijk welke
gegevens over diegene bekend zijn bij
die organisatie.
In het API-lab in september 2019
heeft Centric samen met de gemeenten Tilburg, Boxtel, St-Michielsgestel,
VNG Realisatie en andere leveranciers
functionele specificaties uitgewerkt en
een API ontwikkeld die het mogelijk
maakt om financiële gegevens te ontsluiten. Op dit moment zijn we met de
gemeente Tilburg in gesprek over het
realiseren van een robuuste oplossing
die de gemeente daadwerkelijk kan
inzetten voor inwoners.
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Waar staat de CISO?

Eenzaam maar
niet alleen
Het beroep van de Chief Information
Security Officer (CISO) staat nergens
wettelijk beschreven, is niet verplicht
en heeft geen beschermde status. Het
Centrum voor Informatiebeveiliging en
Privacybescherming (CIP) onderzocht met
een enquête hoe CISO’s binnen de
overheid hun rol invullen en hoe zij en
een aantal bestuurders tegen het vak
aankijken. iBestuur sprak vier CISO’s
over hun dagelijkse
werkzaamheden en
verantwoordelijkheden en hun
wensen voor de
toekomst.

Door Karina Meerman
Beeld Shut terstock
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e CISO is gemiddeld 55 jaar oud, heeft decennia aan werkervaring bij
bedrijfsleven of overheid, maar pas relatief kort in de huidige functie. Van de ondervraagden vervult 80 procent de rol korter dan 5 jaar, maar
60 procent heeft een verleden in informatiebeveiliging van 6 jaar of langer.
Vrijwel iedereen heeft een aanvullende opleiding gevolgd op het gebied van
informatiebeveiliging. Van alle ondervraagden rapporteert 68 procent aan
een bestuurder of directeur. Steeds minder vaak valt de CISO onder de ITafdeling of CIO (32 procent) en volgens de geïnterviewden is dat een uitstekende ontwikkeling.
Frans Hut is CISO van de gemeente Haarlem: “Informatiebeveiliging gaat
over menselijk gedrag, technologie, bewustwording, fysieke veiligheid, toezicht. Alles hangt aan elkaar.” Om een dergelijke functie onder ICT te scharen
zou te beperkt zijn. Het woord informatiebeveiliging is ook eigenlijk incorrect
vertaald uit het Engels, legt Jaap Halfweeg uit, CISO van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). “Information security gaat over het ‘securen’ van informatie
in de zin van ‘veilig borgen’, Risicobeheer dus: wat zijn de risico’s, wat zijn
de bedreigingen en wat zijn de maatregelen die genomen kunnen worden.”
Henk de Bie is CISO bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Hij zegt: “Beveiliging klinkt als bewaker van sloten en hekken, maar wat een
CISO doet is de bedrijfsvoering borgen. Een risico is een gebeurtenis die een
organisatie negatief kan treffen en dat heeft altijd raakvlakken met andere
zaken naast ICT. Bijvoorbeeld, de NVWA heeft systemen die export en import
faciliteren. Als die niet functioneren, dan ligt de export van Nederland plat.
Dat lijkt een ICT-feestje, maar ik moet wel zorgen dat de export doorgaat.”
IB als bijzaak
Volgens CISO Jeroen Simon van de Brabantse Waterschappen is informatiebeveiliging een bijzaak, in de zin dat ze overal bij hoort: “Eigenlijk is
informatie een bijzaak van alle primaire processen en beveiliging is weer een
bijzaak van alle informatie.” Hackers die voor het grote geld gaan moeten niet
bij de waterschappen zijn, maar de sector heeft zijn eigen uitdagingen. “Onze
sluizen en waterzuiveringsinstallaties zijn gebouwd om meer dan dertig jaar
mee te gaan. Het waren ‘stand alone’ objecten met eigen procesautomatisering. Omdat we ze op afstand willen kunnen controleren en bedienen worden
ze nu uitgerust met internet en met technologie die patches nodig heeft”, legt
Simon uit. Bij de gemeente Haarlem zijn de risico’s misschien anders van aard,
maar net zo verweven met de primaire processen. Hut: “We zien dat werk en
privé steeds minder gescheiden zijn, de grens tussen de binnenkant en de buitenkant is niet zo scherp afgebakend als ik graag zou willen. Een voorbeeld.
Mensen laten privépakketjes op het werk bezorgen. Dat houdt in dat ze ook
alle e-mails op het werk ontvangen die met die bezorging te maken hebben. En
daarmee komen ook de reclamemails binnen met aanbiedingen en voor je het
weet zit er spam tussen waar mensen op klikken.” En iedereen weet dat klikken op het verkeerde kan leiden tot phishing, malware en virussen.

Het woord
informatiebeveiliging is
eigenlijk
incorrect
vertaald uit
het Engels

Taakomschrijving
Door de reikwijdte van het werk en de organisatiespecifieke risico’s is niet
iedereen voorstander van een door de overheid vastgelegde taakomschrijving of set van kwaliteitseisen. Hut zegt: “Ik zou eerst willen weten welke
problemen wij daarmee oplossen. Dat mensen dit vak niet goed doen? Zou dat
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Beperkt
mandaat
één van de
grootste
hindernissen
voor CISO
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anders zijn wanneer de overheid de regels bepaalt?” “Dit is een beetje alsof
het benoemen van een kwaliteitsmanager de kwaliteitsproblemen oplost”,
vult Halfweeg aan. “Ons werk draait om risico’s rondom informatie. Het zou
bijzonder zijn als de overheid die rol voor ons moest definiëren.” De Bie ziet
wel het nut van een formele status: “Het zou fijn zijn als de functie van CISO
beschermd is en dat er kwalificaties worden gevaagd. Denk aan een CISM-certificaat - Certified Security Information Manager - of een speciale CISO-opleiding.” Ook zou hij het prettig vinden als de rol wordt verplicht, al was het
maar om de bevoegdheden duidelijker te maken voor werkvloer en directie.
Want, zoals Hut het formuleert, het werk van de CISO is “trying to get things
done when you’re not in charge.” Brandweer zijn zonder te mogen blussen,
noemt Halfweeg het.
Uit de enquête blijkt het beperkte mandaat een van de grootste hindernissen te zijn die de CISO ervaart in de uitvoering van de functie. Het staat
in het lijstje, samen met gebrek aan steun van het middelmanagement, trage
besluitvorming en beperkte middelen. Uit het rapport rijst het beeld van de
CISO als een eenzame functie, met name vanwege het gebrek aan eigen medewerkers: 77 procent stuurt niemand hiërarchisch aan en 41 procent stuurt
geen enkele decentrale medewerker functioneel aan. ‘De hoogst centraal
verantwoordelijke voor dit domein heeft een eenzame centrale functie.’ En:
’De conclusie luidt dat voor 41 procent van alle respondenten de CISO-functie
een solistische job is.’ Dat vindt Halfweeg ook: “CISO’s roepen dit al jaren. Wij
doen het werk alleen of met een zeer klein team. Evenmin kunnen wij carrière
maken binnen de organisatie, daarvoor moeten we overstappen naar een
andere.” Simon beaamt de solistische positie maar heeft er geen last van. “Ik
ben nooit alleen, want ik ben ook Functionaris Gegevensbescherming”, zegt
hij luchtig. “Maar serieus, als voormalig consultant ben ik gewend bij een
afdeling te zitten, in plaats van erin. En samenwerken is binnen de waterschappen goed geregeld. Eens in de twee maanden komen alle CISO’s bij
elkaar, daarnaast ontmoeten we vakgenoten bij het CIP.”
Bewustwording
Uit de enquête blijkt dat CISO’s gebruikmaken van verschillende kennisnetwerken. Van de respondenten zegt 75 procent voor het opzetten van
een CISO-community te zijn. Ontmoetingen met vakgenoten zijn cruciaal om
geïnformeerd te blijven over bedreigingen en te nemen maatregelen. Die kennis wordt vervolgens gedeeld met de organisatie zodat alle medewerkers zich
bewust zijn van mogelijke risico’s. De Bie: “We hebben materiaal ontwikkeld
met leermodules. Op intranet publiceren we berichten en incidenten die op
onze organisatie van toepassing zijn. Dat kan soms heel breed zijn: dat we
voor de zomer iets publiceren over de spelregels van het gebruik van bedrijfsmiddelen op vakantie. Hoe ga je daarmee om? Maar ook: wat als je spionage
tegenkomt bij een delegatie.” De Brabantse Waterschappen hebben klasjes
voor nieuwe medewerkers over bewust omgaan met informatie. Simon: “De
techniek faalt bijna nooit, menselijk gedrag daarentegen wel. We steken veel
energie in het bewust maken van mensen. Wij organiseren ook PEN-testen,
testen met phishingmails en mysteryguests. Ook doen wij audits op onze BIO.
We oefenen steeds meer, maar nog steeds te weinig. De wil van mensen is er
wel.” SVB heeft al een bewustwordingscampagne. Gemeente Haarlem start
binnenkort met een dergelijk programma.

Enquête
Het CIP hield in 2019 een enquête onder ruim honderd CISO’s en bijna veertig bestuurders. De helft van de ondervraagden werkt
bij gemeenten. De rest komt uit verschillende overheidslagen en -organisaties met een grootte van 1-100 tot meer dan 10.000
medewerkers. Ruim de helft werkt bij organisaties met 100-500 medewerkers. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

1

Weg van ICT: veel CISO’s rapporteren aan een bestuurder of
directeur. Een neutrale positie ten opzichte van de verantwoordelijke voor informatievoorziening en ICT is wenselijk.

bij incidenten. “Dat is ook moeilijk in te schatten”, licht Reuijl
toe. “Wat kost het stilvallen van de Nederlandse export of het
niet functioneren van een waterzuiveringsinstallatie?”

2

7

3

8

Een eigen budget: voor 69 procent is CISO een parttime
functie. Veertig procent heeft geen budget en 22 procent
een heel klein budget. Om de slagvaardigheid en zelfstandigheid van de CISO te vergroten adviseert het rapport de functie te
voorzien van een eigen budget.
Ook bij inkopen: de CISO wordt nauwelijks betrokken bij
inkopen en aanbestedingen. Die afwezigheid was zeer
opvallend, vindt Ad Reuijl, directeur van het CIP. “Waar komen
datalekken vandaan? Uit geautomatiseerde systemen. En de
overheid koopt haar ICT in en laat een groot deel extern hosten.
Dat zit dus niet in het blikveld van degene die informatiebeveiliging in de portefeuille heeft. Eisen dat leveranciers voldoen
aan de BIO of ISO 27000 zegt niets over de concrete producten
of diensten die worden ingekocht.” CIP werkt aan meerdere
richtlijnen voor de veilige inkoop, bouw en onderhoud van ICT
door derden.

4

Oefen structureel: de organisaties van bijna alle ondervraagden voeren hack- en PEN-tests uit. Ook phishingcampagnes, mysteryguests en periodieke crisisoefeningen staan op
het programma. CIP adviseert om oefeningen structureel in te
plannen.
Sluit aan op NDN: CIP constateerde weinig aansluitingen
met het Nationaal Detectienetwerk (NDN). Information Sharing & Analysis Centers (ISAC) waren ook voor velen onbekend.
Veel nuttige informatie over kwetsbaarheden en incidenten en
hoe daarmee om te gaan, gaat daarom verloren voor kleinere
organisaties. Reuijl voegt toe: “Het NDN is nu vooral gericht op
vitale sectoren en Rijk. Dat is wel een nuance
bij de constatering dat men er
soms niet van weet. Het is wat
ons betreft aan te raden het NDN
actief te gaan verbreden over de
hele overheid.”

Overleg vaker: CISO’s willen meer bewustzijn over
informatiebeveiliging bij de bestuurders, maar die blijken een prima zicht op risico’s te hebben. Reuijl zegt hierover:
“De risicoperceptie bij bestuurders lag zelfs hoger dan bij
CISO’s, maar het is lastig hier kwalificaties aan te verbinden.
Bestuurders die onze enquête hebben ingevuld zijn nu eenmaal
betrokken bij informatiebeveiliging. Anders hadden ze niet
meegewerkt.”

5

Ook bij veranderingen: CISO’s worden lang niet altijd
betrokken bij veranderingsprocessen in de informatievoorziening. Informatieveiligheid is een steeds dominanter
kwaliteitsaspect, dus ook dit is een punt van aandacht.

6

Meer zicht op
effect: van de
ondervraagden gaf
70 procent aan in
beperkte mate zicht te
hebben op de omvang
of het effect van IBgerelateerde schade
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Beeld: Lex van Lieshout Fotografie

Het Zweedse UWV
transformeerde
haar IT-afdeling
van een verouderde
ondersteunende dienst
aan de zijlijn naar
een hightechspeler
in het hart van de
organisatie. CIO Filippa
Jennersjö vertelt
over deze omslag
van ‘unemployment
agency’ naar
‘employment agency’.
Door Marieke Vos

Radicale
modernisering
Zweedse UWV

CIO Arbetsförmedlingen
Filippa Jennersjö
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rbetsförmedlingen is het Zweedse UWV en houdt zich
bezig met alles wat nodig is om inwoners aan het werk
te krijgen. Toen Filippa Jennersjö er vier jaar geleden begon als
CIO, trof ze een starre organisatie met een dienstverlening die
onder de maat was. De IT-afdeling, die werkt voor alle onderdelen van Arbetsförmedlingen had nauwelijks contact met gebruikers. Gebruikers werkten met talloze systemen en moesten
vaak gegevens van de ene in de andere applicatie overtikken.
Jennersjö begon met een transformatie die de gehele organisatie raakt. Alles werd aangepakt: de IT-systemen, de organisatie
en de cultuur. Managementlagen verdwenen, teams werden
zelfsturend, iedereen moest opnieuw solliciteren en alle medewerkers werden betrokken bij het vormen van de nieuwe visie en
inrichting van de organisatie. Het was en is, zoals Jennersjö het
zei in haar inleiding op het iBestuur symposium ‘De publieksgerichte overheid’, “a hell of a job”. Maar noodzakelijk: “Alleen het
invoeren van nieuwe technologie had met de oude cultuur niet
gewerkt en andersom ook niet. We moesten onszelf compleet
vernieuwen.”
De kern
Arbetsförmedlingen maakte een grote stap van 25 jaar oude
IT-systemen met veel handwerk naar moderne platforms voor
onder meer security, een data-integratieplatform voor gegevensuitwisseling, een platform voor case management en een
platform voor data-analyse en machine learning. “De meest
essentiële verandering die we vanuit de IT-afdeling maakten is
dat IT veranderde van een ondersteunende dienst naar de kern
van onze business. Onze business is nu gebaseerd op technologie, zoals al langer bij de banken het geval is.” Iemand die
zich voorheen moest inschrijven bij een lokaal kantoor, maakt
nu online een account aan. Inwoners die snel opnieuw zelf een
baan vinden, krijgen alleen digitale ondersteuning. Inwoners
die meer begeleiding nodig hebben, krijgen hulp (digitaal en zo
nodig ook fysiek) van een klantmanager. De klantmanager wordt
volledig ondersteund door IT. Bijvoorbeeld door analyses die
duidelijk maken welke banen geschikt zijn voor mensen met een
bepaald arbeidsverleden of vaardigheden. Jennersjö: “Vroeger
was je als inwoner erg afhankelijk van je lokale klantmanager.
Nu kun je veel meer gespecialiseerde ondersteuning krijgen,
bijvoorbeeld van iemand die alles weet over integratie, of werken met een fysieke beperking.” Dankzij de analyse van data,
gecombineerd met machine learning, weet Arbetsförmedlingen
steeds beter welk soort begeleiding inwoners nodig hebben.
“Voor een inwoner is het heel belangrijk om zo snel mogelijk een
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baan te vinden, want hoe langer je uit het arbeidsproces bent,
hoe moeilijker het wordt. Wij willen precies die begeleiding
geven die nodig is. We kunnen dat steeds beter, dankzij dataanalyse en machine learning, die ons leren welke begeleiding
het beste resultaat heeft.”
Continu proces
De transformatie die de organisatie doormaakte gebeurde
grotendeels met de mensen die al bij de IT-afdeling werkten.
Jennersjö zette vanaf het begin zwaar in op een cultuurverandering. Ze vertelt dat ze aan het begin van het proces alle
500 medewerkers van de IT-afdeling bij elkaar bracht en een
eindgebruiker liet vertellen waar die mee worstelt als hij de ITsystemen gebruikt. “Hij kon dat bijzonder levendig vertellen. De
IT’ers wisten niet waar medewerkers tegenaan liepen, want ze

Als de teams geen waarde
meer creëren,
dan worden ze opgeheven

hadden geen contact met de werkvloer. Er zaten drie afdelingen
tussen de IT-afdeling en de eindgebruiker.” In de nieuwe organisatiestructuur is dat volledig op de schop gegaan. IT’ers werken
nu in agile teams samen met eindgebruikers aan talloze toepassingen. Al die toepassingen gebruiken de gekozen platforms,
zodat wat wordt ontwikkeld past in het grotere geheel. Projecten
heeft Arbetsförmedlingen niet meer: “We hebben teams die de
basis beheren, zoals het security platform. En we hebben teams
die samen met de eindgebruikers producten creëren die waarde
toevoegen voor de klant. Als ze geen waarde meer creëren, dan
worden ze opgeheven.”
Toen Jennersjö begon bij Arbetsförmedlingen, scoorde de
organisatie negatief in het jaarlijkse onderzoek naar de waardering van overheden door inwoners. Dat is helaas nog steeds zo,
maar ze zijn wel een paar punten de goede kant opgeschoven,
zegt Jennersjö. Ze gaat vrolijk door met het verbeteren van de
dienstverlening: “Deze transformatie is een continu proces.”
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symposium

Dit artikel is een terugblik op het iBestuur
symposium De Publieksgerichte Overheid,
dat werd gehouden op 20 november 2019 in
Den Haag.

De publiek sger ichte overheid

‘Briljant mislukken
is een noodzaak
voor innovatie’
De overheid wil graag slagvaardig en
efficiënt zijn, maar wordt daarin vaak
gehinderd door stroperige processen en
verouderde IT. Op het iBestuur symposium
‘De publieksgerichte overheid’ werd duidelijk
hoe je deze barrières kunt slechten, met
voorbeelden vanuit de Nederlandse en de
Zweedse overheid. Makkelijk is dat niet, zo
benadrukten de sprekers. Misschien moet je
er zelfs briljant voor mislukken.
Door Marieke Vos

V

PAUL ISKE, hoogleraar Open Innovation & Business
Venturing aan de School of Business and Economics van
de Universiteit Maastricht en oprichter van het Instituut
voor Briljante Mislukkingen: “Iedereen wil innoveren en
de overheid wil publieksgericht zijn. Maar daar moet je
iets voor doen en dat is complex. De wereld is complex, de
overheid is complex en digitalisering is complex. Het gaat
erom hoe je omgaat met die complexiteit. Niet door alles
te plannen, wel door de juiste condities te creëren om iets
nieuws te ontdekken en de ruimte krijgen om daarin te
falen. Briljant mislukken is geen optie, maar een noodzaak
voor innovatie.”
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oor sommige overheden is het code rood, als het gaat om
de staat van hun IT-systemen. Die leveren niet of nauwelijks de ondersteuning die nodig is om slagvaardig te kunnen
opereren. Sterker nog: ze verhinderen soms zelfs dat problemen worden opgelost, zo bleek uit diverse voorbeelden op het
symposium.
Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal Staatstoezicht op
de Mijnen, vertelde over de uitdagingen waar het Staatstoezicht
voor stond toen hij in januari 2018 aantrad. De IT was verouderd,
het Staatstoezicht op de Mijnen werkte met een maatwerksysteem dat steeds slechter beheersbaar werd. Er was één medewerker die het systeem goed kende en beheerde, maar die ging met
pensioen. Tijd dus om een nieuw systeem te implementeren dat
proces- en zaakgericht werken ondersteunt. Dat werd RijksZaak,
het zaaksysteem van DICTU. Staatstoezicht op de Mijnen koos
bewust voor eerst een nieuw systeem en daarna het invoeren

Beeld: Lex van Lieshout Fotografie

iBestuur organiseerde dit symposium in
samenwerking met DICTU, Pegasystems,
Alfresco, EnterpriseDB, Red Hat en
1DigitalNL.

JAN GRIJPINK, emeritus hoogleraar Keteninformatisering, Universiteit Utrecht: “Mensen zijn geneigd hun
werk goed te doen in hun onderdeel van de keten, maar ze
overzien niet wat de gevolgen van hun handelen zijn voor de
rest van de keten. Dat veroorzaakt soms grote problemen en
het is belangrijk dat partijen samen het dominante ketenprobleem onderkennen, om aan een oplossing te werken.
Samenwerken in een keten vraagt om een andere manier
van sturen en om probleemgericht informatiseren in plaats
van datagericht informatiseren.”

van volledig zaakgericht werken op basis van nieuwe inspectieprocessen. Kockelkoren: “Het leek heel aantrekkelijk om het
allemaal in één keer te doen. Maar we schatten in dat dat te veel
zou zijn voor de organisatie. Daarom hebben we het geprioriteerd.” Het is een aanpak die lijnrecht tegenover de aanpak van
de Zweedse UWV staat, zo bleek later op het symposium (lees het
interview met CIO Filippa Jennersjö). En botst ook met de conclusie van een derde spreker op het symposium, Paul Iske, dat
nieuwe technologie toegepast in een oude organisatie leidt tot
een dure oude organisatie.
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THEODOR KOCKELKOREN, inspecteur-generaal Staatstoezicht op de Mijnen: “We hebben in 2018 ons oude ITsysteem uitgefaseerd en RijksZaak in gebruik genomen. Het
nieuwe systeem wordt nu door de hele organisatie gebruikt.
Maar de echte verandering in ons werk moet nog komen:
het echt zaakgericht werken volgens onze nieuwe inspectiefilosofie. Daar nemen we de komende jaren de tijd voor.”
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symposium
De publiek sger ichte overheid

HET SYMPOSIUM werd bezocht door ruim 250 mensen vanuit de overheid en marktpartijen die werken in het
ecosysteem dat is ontstaan rondom RijksZaak van DICTU.
Toepassingen van dit ecosysteem bij de overheid werden
getoond op een innovatiemarkt. Zaak- en procesgericht
werken stond daarbij centraal.

Het
Capgemini
Effect

Liggen straks onze
gegevens op straat?
Quantumcomputers zullen in staat zijn cruciale hedendaagse encryptie te ontcijferen. Komt
daarmee onze digitale veiligheid in gevaar en liggen straks onze gegevens op straat? Belangrijke
vragen waar de overheid samen met het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen het
antwoord op zal moeten vinden. Dit vraagt om een quantumstrategie.
Hier ontstaat het Capgemini Effect. Samen met u kunnen wij een een ‘vulnerability quick
scan’ uitvoeren. Hierbij brengen we de risico’s in kaart, en formuleren we een strategie voor
quantumsecurity. Vervolgens kunnen de eerste stappen gezet worden tot het implementeren
van betere beveiliging. Dit omvat het moderniseren van huidige security, en - waar mogelijk het implementeren van ‘quantum proof’ encryptie. Toegang tot het juiste ecosysteem van
leveranciers via Capgemini is hierbij een doorslaggevende succesfactor.

Ontdek het Capgemini Effect
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Julian van Velzen
Quantum computing expert bij Capgemini
julian.van.velzen@capgemini.com

HET IS ONZE MISSIE OM 100% VAN DE
DATA OOK TE ANALYSEREN
Voortvarend verzamelen we een vloedgolf aan data over de fysieke wereld.
Die data is ontsloten, maar wordt weinig geanalyseerd om tot inzichten
te komen. Het is tijd voor een grote sprong, en daar is moed en vakmanschap
voor nodig. Laten we starten met het analyseren van ALLE data.

MEER WETEN?

Lees het hele artikel ‘Alle data zijn verbonden
in ruimte en tijd’ in deze uitgave van iBestuur
magazine of bezoek onze website.
www.imagem.nl

© 2020 IMAGEM en/of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

HOE HOOG
LEGGEN WE DE LAT?

Objectcode
V e r h o e f

Object-code-only
I

BM heeft opensourcesoftwarebedrijf
Red Hat opgekocht voor 34 miljard
dollar, een van de grootste acquisities in
haar soort. Krantenkoppen vol over het feit
dat IBM nu (eindelijk) ook het pad van de
open source opgaat. Wat weinigen weten is
dat IBM en vele andere bedrijven vroeger
standaard een opensourcepolicy hadden.

Destijds voerden de kosten van de
hardware de boventoon, en ‘kreeg’ je de
software plus sources er gratis bij. Dat
was niet misselijk: het hele operating
system, de compilers, et cetera. Als men
hard- en dus ook software afnam, maakte
men veelal zelf allerlei aanpassingen in
de systeemsoftware van deze (hardware)
leveranciers.
Lange tijd werd software gezien als
kunst en/of wetenschap. Maar in 1983 zag
IBM zich genoodzaakt om een decreet uit
te vaardigen waarin ze aankondigden dat
ze voortaan niet meer standaard broncode mee zouden leveren bij hun producten. Zij wilden (terecht) niet dat concurrenten de broncode zouden krijgen, zoals
Japanse concurrenten. Deze aankondiging
werd bekend als IBM’s object-code-only
policy. In die tijd begrepen velen dat niet;
de code hoorde er gewoon bij, en daarin
kon men naar hartenlust aanpassen. Wat 11
procent van de meest (hele) grote klanten
van IBM dan ook deed!

Chris Verhoef
Hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam

Het is natuurlijk niet meer van deze tijd
dat je de broncode van je operating system
en/of de compiler gaat aanpassen omdat
er dingen zijn die je niet bevallen. In de
huidige opensourcegemeenschap zie ik dat
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ook niet bij operating systems en belangrijke compilers.
Deze object-code-only policy gaf ook
aanleiding tot het laten varen van de eis
dat klanten bij aankoop van software ook
de code wilden hebben. Immers, zij waren
dan ook aansprakelijk als die code in
verkeerde handen zou vallen. Zo ontstond
er meer belangstelling voor Escrow-regelingen waarin is vastgelegd dat je over de
laatste broncode van een softwarepakket kunt beschikken als een leverancier
zichzelf op zou blazen. Dus dat was dan een
oplossing, bijvoorbeeld toen computerbedrijf Wang in 1992 failleerde.
IBM kent open source vanuit een ver
verleden, en met de aankoop van Red Hat
is de cirkel weer rond: zo pakt men samen
de cloud aan. Maar waar veel burgers
en bedrijven zich nog onvoldoende van
bewust zijn, is dat data het nieuwe goud
is, en dat dat veel beter beschermd moet
worden. Data staan nu al overal en nergens
in de cloud, en wat doen die partijen er
allemaal mee?
Begrepen de leveranciers in de jaren
tachtig van de vorige eeuw de waarde
van Software-as-an-Asset, het inzicht in
Data-as-an-Asset groeit bij de huidige
leveranciers: burgers en bedrijven die
veelal goedkope of ‘gratis’ (cloud)diensten
afnemen. Te gelegener tijd zullen zij zich
ten volle bewust zijn van de waarde van
data. Tot die tijd kunnen de Red Hats van
vandaag je gemakkelijk ‘red herring’ verkopen: van Brexit tot Trump, van deepfake
tot vaccinatiecomplot.
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Succesvol sturen
op kwaliteit
Het biometrieproject ‘Realisatie van een nieuw Biometriesysteem voor
de Migratieketen’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid won
onlangs de Computable Award voor beste IT-overheidsproject.
Het project werd binnen tijd en budget afgerond, mede
dankzij de kwaliteitsaanpak van ICTU, die de
kernsoftware ontwikkelde.
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ustitie gebruikt vingerafdrukken
als biometrisch gegeven om een
identiteit vast te stellen. Het systeem
dat in de migratieketen werd gebruikt
om deze vingerafdrukken op te slaan, te
zoeken en te vergelijken, was aan vervanging toe. Daarom startte het ministerie
in 2016 een project voor de ontwikkeling
van een nieuw systeem. Na een succesvolle aanbesteding realiseerden vier
partijen de nieuwe voorziening: de Directie Regie Migratie van het ministerie van
Justitie en Veiligheid als opdrachtgever,
het Franse bedrijf IDEMIA als leverancier
van de matchingtechnologie voor vingerafdrukken, de Dienst ICT van de Nationale
Politie voor de integratie en het beheer
van het systeem en ICTU als bouwer van
het ‘motorblok’, de kernsoftware van het
nieuwe biometriesysteem.
In oktober 2018 ging het systeem in
productie, volgens planning en budget.
Dat is niet vanzelfsprekend bij dit soort
complexe IT-projecten. Het systeem doet
wat het moet doen, zegt Jean-Pierre
Buuron, projectmanager Realisatie nieuwe biometrievoorziening bij het ministerie: “Sinds het in productie nemen van
de software hebben we er nul problemen
mee gehad.” De mensen die daar tot nu
toe direct zichtbaar het meeste aan hebben, zijn asielzoekers die zich elke week
in de opvangcentra biometrisch moeten
melden via dit nieuwe systeem. Het gaat
om 11.000 meldingen per week, op 60
locaties, vertelt Jan Heim van Blankenstein, adviseur biometrie en identiteitsvaststelling bij de Directie Regie Vreemdelingenketen van het ministerie. Hij
was product owner van het project: “Het
afnemen van de vingerafdruk duurde lang
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Van links naar rechts Jan Heim van Blankenstein, adviseur biometrie en identiteitsvaststelling bij de Directie Regie Vreemdelingenketen en Jean-Pierre Buuron, projectmanager
Realisatie nieuwe biometrievoorziening bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en Ila
Bujar, projectleider bij ICTU.

en moest in 30 procent van de gevallen
opnieuw, omdat het systeem moeite had
om de match te vinden met de opgeslagen vingerafdruk. Dat leverde lange rijen
wachtenden op. Het nieuwe systeem is
veel sneller, het checken van een vingerafdruk en het matchen kost gemiddeld 15
seconden. En nu hoeft het nog maar in 7
procent van de gevallen opnieuw.”
Transparantie
Het nieuwe systeem voldoet aan de
eisen van een nieuwe architectuur, die
het ministerie opstelde voor alle door
hen gebruikte biometriesystemen. Elke
organisatie (die biometrie gebruikt) van
het ministerie gebruikt nu nog zijn eigen
systeem. De migratieketen was het eerste
toe aan vervanging. Als andere organisatieonderdelen daar aan toe zijn sluiten
hun nieuwe systemen ook aan op het door
ICTU ontwikkelde ‘motorblok’. Buuron:
“Traditioneel gezien leveren marktpartijen van biometriesystemen alles. Wij
hebben bewust gekozen voor een andere
aanpak en de markt gevraagd om alleen
hun gespecialiseerde software te leveren.

Dat is de matchingssoftware voor vingerafdrukken. De kernsoftware hebben we
door ICTU laten ontwikkelen, met open
source technologie. Dit betekent onder
meer dat we wijzigingen zelf of door ICTU
kunnen laten uitvoeren en dat maakt ons
minder afhankelijk van een marktpartij.”
Het betekent ook dat Justitie transparant kan zijn over de opgeslagen data en
gebruikte algoritmes, vult Van Blankenstein aan: “Alle data zijn opgeslagen in
het motorblok en wij zijn in control over
de kwaliteit van deze data. We kunnen
aantonen hoe deze data worden bewaard
en wat wij ermee doen. Dat is in een tijd
waarin de overheid steeds meer wordt
aangesproken op transparantie, heel
belangrijk.”
Volwassen opdrachtgeverschap
Ila Bujar was vanuit ICTU projectleider voor de bouw van het motorblok. Ze
noemt het project om meerdere redenen
bijzonder: “Het project was succesvol
mede door de volwassenheid van het
opdrachtgeverschap. De opdrachtgevers
wisten qua techniek goed wat ze wilden,
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Kwaliteitsaanpak ICTU
Softwarerealisatie en Praktijkrichtlijn
Met verregaande digitalisering
wordt goede en betrouwbare software belangrijker. Ook binnen de
overheid. Projecten waarin (maatwerk)software wordt ontwikkeld of
onderhouden kampen echter nog
vaak met vertraging, budgetoverschrijding of een eindresultaat met
te lage kwaliteit. Dat komt mede
doordat de risico’s die inherent
zijn aan softwareontwikkeling nog
onvoldoende worden erkend en
gemitigeerd. Terwijl er voor veel
risico’s passende maatregelen zijn.
ICTU werkt sinds 2010 met de
agile software ontwikkelaanpak
Scrum en heeft deze aanpak aangevuld en uitgebreid om die risico’s
zoveel mogelijk te verminderen.
Met deze kwaliteitsaanpak heeft
ICTU samen met andere overheden tientallen projecten succesvol
uitgevoerd. ICTU wil deze aanpak
aanvullen met de ervaringen van
andere organisaties, overdraagbaar
maken en breder uitdragen. Daarom
heeft ICTU deze kwaliteitsaanpak ter
beschikking gesteld aan partijen en
overheden die zelf maatwerksoftware ontwikkelen of dit laten doen.
ICTU zet zich in om in algemene
zin softwareontwikkeling binnen
de overheid naar een hoger plan te
brengen. Dat past bij de maatschappelijke doelstelling: werken aan een
betere digitale overheid. Daaruit
ontstond ook het idee om de interne
kwaliteitsaanpak als startpunt te
gebruiken voor een standaard.
Met dit idee is het NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) benaderd en is een werkgroep opgezet,
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met naast ICTU ook experts van
KPMG Advisory, Centric, SDB, Software Improvement Group en Philips.
Praktijkrichtlijn
ICTU heeft samen met NEN en
andere organisaties aan deze nieuwe
Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR)
gewerkt, met de kwaliteitsaanpak als basis. De praktijkrichtlijn
‘Risico-gebaseerde kwaliteitsborging voor maatwerksoftwareontwikkeling en -onderhoud’ kwam in
november 2019 beschikbaar. Doel is
om voor een aantal bekende risico’s
van softwareontwikkeling praktisch
toepasbare beheersmaatregelen te
beschrijven. Maatregelen die toepasbaar zijn voor alle organisaties
die aan maatwerksoftwareontwikkeling en -onderhoud doen.
De NPR 5326 geldt voor de
gehele levenscyclus: vanaf het specificeren en ontwikkelen van op maat
gemaakte software tot en met het
beheren, onderhouden en vervangen. De praktijkrichtlijn is zowel
interessant voor opdrachtgevers en
opdrachtnemers van softwareontwikkeling als voor eindgebruikers en
beheerders.

Meer informatie? Kijk op
ictu.nl/kwaliteitsaanpak

hadden aandacht voor projecthygiëne en
besturing en begrepen dat samenwerken
draait om mensen.” Ook Van Blankenstein en Buuron noemen dit als succesfactoren. Buuron: “We hebben vanaf het
begin afspraken gemaakt wie waarvan
was en ons gedurende het project aan die
rolverdeling gehouden.” De escalatielijnen waren van het begin af aan duidelijk
en in de stuurgroep werd alleen besproken wat daar aan tafel hoorde, zegt hij. Er
werd gezocht naar de beste mensen voor
het team en de partij die het systeem
zou gaan beheren, de Dienst ICT van de
Nationale Politie, was vanaf het begin
bij de softwareontwikkeling betrokken.
Voor het project werkten verschillende
partijen samen en dat is al snel complex.
Bujar: “Daarom is het zo belangrijk dat
je elkaar goed leert kennen, zodat je
weet wat je aan elkaar hebt. We hebben
aan het begin van het project een sessie
gehouden met alle deelnemers, van alle
betrokken organisaties. Dat levert veel
meer op dan alleen een feestje geven
omdat het project is afgerond. Daardoor
kenden we elkaar en hadden we vaak aan
een paar woorden genoeg om elkaar te
begrijpen.”
Kwaliteitsaanpak
Bepalend voor het succes was een
sterke inzet op kwaliteit. ICTU werkt voor
maatwerksoftwareontwikkeling met een
kwaliteitsaanpak. Die aanpak vormde een
van de startpunten voor een Nederlandse
Praktijkrichtlijn die onlangs beschikbaar
kwam (kader). Frank Niessink is kwaliteitsmanager bij ICTU en vanuit die functie betrokken bij het biometrieproject.
Van Blankenstein: “Hij zorgde ervoor
dat we voortdurend inzicht hadden in de

Frank Niessink, kwaliteitsmanager bij ICTU.
kwaliteit van de ontwikkelde software.”
Dat inzicht wordt in dashboards gegeven,
op een voor een opdrachtgever heel overzichtelijke manier. Frank Niessink vertelt
wat er zoal wordt gemeten: “Er bestaan
veel verschillende tools en processen

Het is deze
combinatie van
state-of-theart technologie en
organisatiekunde,
die deze
kwaliteitsaanpak
bijzonder maakt
waarmee je de kwaliteit van ontwikkelde
software kunt meten. Wij hebben daar
een laag bovenop gezet, dat is ons kwaliteitssysteem. In dashboards zie je daar
wat er goed en niet goed gaat. Bijvoorbeeld welke onderdelen van de software
zijn getest en waar er nog beveiligings-
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risico’s zijn. En de hoeveelheid gedupliceerde code. Je wilt duplicatie beperken,
omdat de programmacode daarmee groter
en foutgevoeliger wordt. Als je code kopieert om snel een nieuwe functie te maken
en er blijkt later een fout in te staan, dan
moet je dat op alle plekken waar je deze
code hebt gebruikt herstellen.”
De aanpak van ICTU gaat over meer
dan het controleren van de ontwikkelde
software, vertelt Bujar: “Van groot belang
is ook communicatie en de samenstelling van het projectteam. Een belangrijk
onderdeel is de afstemming die we in de
voorfase met een opdrachtgever hebben.
We stellen samen een reeks documenten
op met de globale contouren en uitgangspunten van de te ontwikkelen voorziening. Dat geeft richting aan de agile
manier van werken die we voor ontwikkelprojecten gebruiken.” Van Blankenstein:
“Het is deze combinatie van state-of-theart technologie en organisatiekunde, het
menselijke aspect, die deze kwaliteitsaanpak bijzonder maakt. Voor ons als
opdrachtgever was het een heel prettige
manier van werken.”
Tips voor bestuurders
“Dat ICTU dit kwaliteitssysteem
gebruikt, was voor ons een belangrijke
reden om met ICTU in zee te gaan. Onze
bestuurders hechten veel waarde aan
kwaliteit en wat er uit de dashboards
kwam heeft ons geholpen om hun te laten
zien welke kwaliteit er werd gerealiseerd”, zegt Buuron. Van Blankenstein:
“Mijn belangrijkste boodschap aan
bestuurders is dat IT-projecten niet meer
mislukken door de techniek. Ze kunnen wél mislukken doordat zaken aan de
organisatorische en menskant niet goed

NEN (Stichting Koninklijk
Nederlands Normalisatie Instituut) faciliteert het proces om
te komen tot afspraken. Deze
afspraken worden gemaakt tussen verschillende partijen over
een product, proces, dienst of
systeem. De afspraken worden
vaak vastgelegd in nationale of
internationale normen. Naast
normen zijn er andere vormen
van afspraken, zoals de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR).
Inge Piek, die vanuit NEN dit
proces heeft begeleid: “Experts
kennen door hun ervaring veel
van de risico’s bij de ontwikkeling van maatwerksoftware, en
kennen ook passende maatregelen tegen die risico’s. Het mooie
van dit project is dat die kennis
en kunde in deze praktijkrichtlijn
terecht is gekomen. NPR 5326
is daarmee een informatieve en
concrete richtlijn, en voor zowel
opdrachtgevers als opdrachtnemers relevant.”

geregeld zijn. Een goede voorbereiding,
goed weten wat je wilt, een duidelijke
rolverdeling en het investeren in de beste
mensen in het team: dat is allemaal cruciaal.” Al deze factoren zijn opgenomen
in de praktijkrichtlijn. Niessink: “Daarin
staan tien veelvoorkomende risico’s bij
de ontwikkeling van maatwerksoftware
met zeventien maatregelen om deze
risico’s te beperken. Deze richtlijn kun
je als opdrachtgever goed gebruiken als
startpunt.” Van Blankenstein concludeert: “Dat is hard werken aan het begin,
maar die tijd verdien je tijdens het project
ruimschoots terug.”
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percentages genoemd in het kader van
verwachtingsmanagement. “Wij hebben
een gemeenteraad die open source een
belangrijk thema vindt. Dat is erg mooi,
maar het betekent niet dat alle door ons
gebruikte software straks volledig open
source is. Ook niet de helft. Dat heb ik
willen aangeven met die opmerking in het
beleidskader. Op dit moment zijn we bezig
met een implementatieplan en één van
de onderdelen daarvan is een nulmeting.
Die meting moet aangeven waar we nu
staan en helpt ons bij het bepalen van het
ambitieniveau voor de komende jaren.”

Amsterdam lonkt (weer)
naar open source
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De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe een deel
van haar producten aangeboden kan worden als
opensourcesoftware. Zo wordt er gewerkt aan onder
meer een implementatiestrategie die komend
voorjaar moet leiden tot concrete acties. Eén van de
inspiratiebronnen voor Amsterdam
is uiteraard Common Ground.

Gemeente Nederland BV
Zoals gememoreerd, al eerder heeft
Amsterdam de blik gericht op het gebruik
van opensourcesoftware, maar destijds
ontbrak het aan echte daadkracht. In
hoeverre is die daadkracht er nu wel en in
hoeverre zijn de plannen nu wel realistisch? “Bij het schrijven van de memo heb
ik wel gedacht: ‘de enige manier waarop
ik dit naar de gemeenteraad kan brengen,
is als er ook daadwerkelijk een implementatiestrategie aan verbonden is’. Dat het
meer is dan alleen beloftes. Het betekent
onder meer dat er nu iemand fulltime
bezig is om acties uit te zetten. Verder
heeft de verantwoordelijk wethouder
(Touria Meliani) toegezegd er in april bij
de gemeenteraad op terug te komen en
te laten zien wat er ook daadwerkelijk is
gebeurd en welke concrete dingen gaande
zijn.”
Van Haasteren hoopt dat over een jaar
of vijf er een soort van gemeenschappelijk open platform is waarop gemeenten
oplossingen met elkaar kunnen uitwisselen. “Als de ene gemeente zich richt
op het ene deel en een andere gemeente
pakt weer een ander onderdeel, dan hoeft
het nog niet eens allemaal sneller en
goedkoper te gaan, maar dan werk je als
‘Gemeente Nederland BV’ wel veel beter
samen.”

Door Frits de Jong

slaan, hebben we de sourcing en
opensourcesoftware samen opgepakt.”
Inspiratiebron
Dat de gemeente Amsterdam en haar
raad nadenken en vragen stellen over het
gebruik van opensourcesoftware, is onder
meer te danken aan Common Ground. Van
Haasteren erkent dat Common Ground
één van de inspiratiebronnen is geweest
voor de memo die hij heeft opgesteld. “Er
is een aantal redenen waarom partijen
aan de slag gaan of willen met open
source. Eentje is het delen van wat zij
hebben gemaakt met andere partijen. Er
zijn ook mensen die denken dat het goedkoper is omdat je geen licenties nodig zou
hebben. Nog afgezien van het feit dat ook
open source licenties kent, zou dit niet
mijn argument zijn. Voor overheidsorganisaties is het altijd nog maar te bezien

of zo’n besparing te realiseren is. Andere
redenen kunnen zijn dat het innovatiever
is.”
Wat voor Van Haasteren de belangrijkste reden is, is dat er een platform
met services ontstaat. “Gebruikers, onze
eigen mensen maar ook Amsterdammers
die van ons IT-systeem gebruikmaken,
moeten op dat platform relatief gemakkelijk softwareonderdelen uit kunnen
nemen en dat kunnen combineren met
andere software om hun business het
beste te ondersteunen. Bij dat model
past erg mooi het gedachtegoed van
opensourcesoftware en dat van Common
Ground.”
In het Amsterdamse sourcingkader
staat dat het aantal oplossingen dat
momenteel binnen de gemeente gebruikmaakt van open source, tussen de twee en
vijf procent ligt. Van Haasteren heeft die

Beeld: Barry Hage

O

pen source software. Na een aantal jaar van relatieve stilte valt
het woord vandaag de dag weer met enige
regelmaat. Dat is voor een belangrijk deel
te danken aan Common Ground. Eén van
de speerpunten van Common Ground is
het gebruik van opensourcesoftware.
Ook de gemeente Amsterdam wil de
blik (opnieuw) richten op open source.
Zo’n tien jaar geleden werd dat al eens
gedaan, maar dat zette niet echt door. Nu
lijkt de tijd er meer rijp voor. Dat zegt ook
Maarten van Haasteren, waarnemend CIO
van de gemeente Amsterdam.
Eerder dit jaar stelde het Amsterdamse college het sourcingkader vast, waarin
de visie op de keuze die de gemeente
maakt met betrekking tot welke software
zij zelf bouwen en welke zij aanschaffen
op de markt, centraal stond. Wat betreft
Van Haasteren zijn de uitgangspunten
daarbij dat zoveel mogelijk bestaande
middelen worden hergebruikt en dat het
gebruik van standaarden en het spelen
van een proactieve rol in het beschikbaar
stellen van de door Amsterdam ontwikkelde producten, leidend zijn. Wat lag er
ten grondslag aan die memo? “Het feit
dat er niks over bestond. Hoe kon het dat
wij niet een sourcingkader hadden? Geen
kader om te beslissen over óf iets zelf
doen óf uitbesteden en laten doen. Daar
fietste opensourcesoftware een beetje
tussendoor. Om twee vliegen in één klap
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