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COVID-19 zet de overheid digitaal op scherp. In deze iBestuur
veel aandacht voor de digitaliseringslag in coronatijd. Ongelooflijk hoe in korte tijd
digitale oplossingen uit de grond gestampt zijn om ‘normaal’ door te kunnen gaan met de
dienstverlening. Bewonderingswaardig is onze bereidheid om - omwille van gezondheid
- ons sociale leven te beperken, vanuit huis te werken en zelfs een deel van onze privacy
op te geven. De corona-app is ondertussen in Duitsland uitgerold en het zal niet lang
duren voor minister De Jonge deze in Nederland introduceert. Gaat u hem installeren?
Ik weet het eerlijk gezegd nog niet. Ik behoor tot de categorie die vreest dat het middel
ondertussen tot doel is verheven, om een in gang gezet prestigeproject te laten slagen.

iNSPIRATIE voor de optimale dienstverlening
Met meer dan 100 best practices vind je altijd iNSPIRATIE om jouw (gemeentelijke)
dienstverlening te optimaliseren. Verschillende gemeenten delen praktijkervaringen
vanuit uiteenlopende onderwerpen en invalshoeken:
co-creatie, selfservice, procesoptimalisatie, communicatie en aansturing.
Ga naar www.100bestpractices.nl en gebruik de filters en je eigen zoekwoorden om te
bekijken welke best practice op dat moment bij jouw situatie, jouw vraagstuk past.
Ga je liever even offline? Blader dan door het magazine iNSPIRATIE. Heb je er nog geen?
Vraag je exemplaar aan via: www.pinkroccadelocalgovernment.nl/inspiratiemagazine

Hoewel ik wel positief ben over de openheid waarmee het ministerie van VWS de app
ontwikkelt. Wie te snel door de bocht gaat vliegt er soms uit. Maar het getuigt van lef om te
durven experimenteren en het was een prachtig leerproces voor ons allemaal.

Met het thuiswerken blijken we productiever te zijn, het
ziekteverzuim is afgenomen en het leidt tot minder reistijd en reiskosten. Met of zonder
corona, de gewoonte dat we met z’n allen in de file naar kantoortuinen reden, heeft zijn
beste tijd gehad. Bij het Rijk wordt al in breed verband nagedacht over het concept van
hybride werken. Dat gaat verstrekkende gevolgen hebben. Allereerst moeten de technische
voorzieningen hierop ingericht worden. Maar het gaat verder. Wat betekent het voor de
inrichting van gebouwen, hoe geef je vorm aan de verantwoordelijkheid als werkgever,
wat betekent het voor de organisatiecultuur en leiderschap? We betreden een compleet
andere wereld waarin technologie en arbeidsomstandigheden een hernieuwde factor van
betekenis worden.

11 september staat het iBestuur Congres op de agenda: helemaal
in het teken van de hybride werkwijze. Het wordt een live experiment voor een hybride
anderhalvemeter-samenzijn, waarbij het event zelf als testlocatie fungeert voor contacttracing-apps, zoals de corona-app. En iedereen kan erbij zijn, zonder erbij te zijn.
‘Normaal’ vanuit huis.

WWW.100BESTPRACTICES.NL

Heleen Hupkens

#100BESTPRACTICES
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Het iBestuur Congres 2020 is een living lab
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De coronacrisis brengt een aantal digitale facetten van onze
samenleving in een stroomversnelling. We vergaderen digitaal,
discussiëren over corona-apps en de zorg is aan de slag met
digitale oplossingen. Al gaat niet alles in één keer goed, de
toegenomen druk zorgt er wel voor dat er meer ruimte is voor
verandering. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), hoopt dat we
gebruikmaken van die ruimte. Want het moment waarop ons
zorgstelsel structureel vastloopt, komt snel naderbij. Opschalen van
succesvolle innovaties is de grootste uitdaging.

Erik Gerritsen

Falen als methode

om te leren

H

Door Erik Bouwer
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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et oplossen van ‘ongetemde problemen’ is zijn specialiteit. Zowel binnen zijn eigen ministerie als binnen het werkveld van VWS zou Erik
Gerritsen nu dus in zijn element moeten zijn. Hij maakt zich al lange tijd hard
voor de digitale transformatie in de zorg, maar werd bij de ontwikkeling van
de eerste versie van de corona-app stevig geconfronteerd met de keerzijde
van digitalisering. Ook het beeld dat hij in eerste instantie van de coronacrisis had, moest snel worden bijgesteld. “In het begin hoorde ik het mijzelf
nog wel eens zeggen: never waste a good crisis, maar dit is een bad crisis. De
coronacrisis is een ongetemd én ongekend probleem.” Grappend: “Mark Rutte
heeft het niet helemaal bij het rechte eind als hij zegt dat hij met 50 procent
van de kennis 100 procent van de beslissingen moet nemen. Het is maar 10
procent van de kennis.”
Toch is Gerritsen overwegend optimistisch. “Vanuit veranderkundig perspectief – mijn opleidingsachtergrond – is de coronacrisis interessant: mensen in ingesleten stelsels stijgen nu dankzij een volstrekt helder en gemeenschappelijk doel ver boven zichzelf uit.”
Ook binnen zijn ministerie heeft de crisis een meervoudige impact. “Het
begon als een eenvoudige infectiecrisis en op dat gebied zijn onze top en het
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werkveld goed op elkaar ingespeeld. Maar het is in razendsnel
tempo gegroeid: eind vorig jaar speelde er iets in China en nog
geen drie maanden later was het een landelijke crisis voor de
ic’s, het zorgpersoneel, de samenleving en de economie.”
Politieke opdracht
VWS heeft in korte tijd allerlei oude routines moeten loslaten. “Alle directoraten-generaal moesten zich met hetzelfde
vraagstuk gaan bezighouden: van meehelpen met de inkoop
van beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur tot het
opschalen van de ic-capaciteit, tot de zorg om daklozen of
kinderen in kwetsbare omstandigheden. Tegelijkertijd moest
iedereen thuiswerken, terwijl onze infrastructuur daar niet op
berekend was. En ondertussen is er natuurlijk nog het reguliere werk en hebben we als werkgever ook te zorgen voor het
personeel binnen dit ministerie en de zorg. Het is een opeenstapeling, waarbij je doorlopend moet aftasten wat wel en
niet werkt. Ik zal niet zeggen dat we hier ‘scrummen’, maar we
beginnen dagelijks met een dagstart per minister, daarna zijn
er afstemmingsoverleggen en vervolgens gaat iedereen aan de
slag. Dat ritme herhaalt zich iedere dag. We werken met aanzienlijk kortere iteraties en er wordt op grote schaal geëvalueerd en snel bijgestuurd.”
De combinatie van snel handelen en aftasten en experimenteren – essentiële onderdelen van het bestrijden van een
crisis – leidt niet altijd tot succes, en dat wordt niet altijd goed
begrepen. Op het moment van dit interview wordt gewerkt aan
de realisatie van een nieuwe corona-app, nadat de eerste ontwikkelinitiatieven tot ophef leidden.
“De kritiek op het corona-app-project is begrijpelijk en
hebben we over onszelf afgeroepen”, blikt Gerritsen terug. “Ik
snap dat heel veel mensen het als mislukking hebben gezien.
Normaal gesproken neem je bijvoorbeeld meer tijd voor het
stellen en beantwoorden van vragen. Toch vind ik de kritiek
onterecht.” Gerritsen legt uit dat al in een vroeg stadium werd
geconstateerd dat een app mogelijk een grote bijdrage zou
kunnen leveren aan de bestrijding van de crisis. “Het inzetten van de traditionele manier van bron- en contactonderzoek
alleen zou niet voldoende zijn. Daarnaast claimde een groot
aantal bedrijven dat ze werkende oplossingen beschikbaar
hadden die snel konden worden geïmplementeerd. Ondertussen loopt iedereen om je heen voor de muziek uit: ‘waarom zijn
ze in Singapore al wel bezig en in Nederland nog niet?’ en ‘we
kunnen toch niet een jaar dicht blijven’. Er kwam al vrij snel
een politieke opdracht: zorg ervoor dat je binnen twee weken
duidelijkheid hebt over een geschikte app. Natuurlijk kijk je
elkaar dan even aan. Aan de andere kant; we hebben eerder
problemen onder hoge druk opgelost.”
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Grote winst
Wat er daarna gebeurde, is óók breed uitgemeten in de
media. “In het publieke debat is het ontwikkeltraject neergezet
als een grote mislukking en een slordig proces. Maar ongetemde problemen los je over het algemeen op met ‘slordige’ processen. Dat de zeven apps die uiteindelijk de eindstreep haalden,
niet bleken te voldoen, dat is jammer. Maar de grote winst ligt
op een ander vlak. Er is ontzettend veel kennis en ervaring
opgedaan, door alle betrokken partijen. In een paar dagen tijd
is een marktconsultatie georganiseerd, waarna meer dan 700
voorstellen zijn binnengekomen en beoordeeld. Tegelijkertijd
is er een team van onafhankelijke experts samengesteld dat
ons zou helpen bij de keuze van de leveranciers die konden
meedoen aan de appathon in het weekend van 18 en 19 april.
Die overigens óók nog moest worden opgezet. Tienduizenden
mensen hebben vervolgens zitten meekijken en commentaar
geleverd. De broncodes zijn openbaar gemaakt en doorgelicht.
Aan het eind van dat weekend wisten we dat het allemaal
ingewikkelder bleek dan in eerste instantie ingeschat. Maar
we hebben op deze manier wel in een week tijd het pakket van
eisen aangescherpt. De bijval dat de overheid dit vaker zou
moeten doen – in snelle iteratieve en transparante stappen
experimenteren in multidisciplinaire teams – werd een beetje
overschreeuwd door de bezwaren. Ook de communicatie over
de app vond plaats onder zeer hoge druk. Achteraf hadden we
graag een week extra tijd genomen. Let wel, het gaat hier om
een probleem waarbij de markt riep dat er klant-en-klare oplossingen beschikbaar waren.”
Is er na dit turbulente ontwikkeltraject nog maatschappelijk draagvlak voor een betere versie van een app? Kortcyclisch
experimenteren en falen als methoden om te leren, daar zijn
we in dit land nog niet aan gewend, bevestigt Gerritsen tot zijn
spijt. Maar hij sluit niet uit dat de gekozen werkwijze uiteindelijk zal bijdragen aan het vertrouwen: “Alle belanghebbenden
hebben in ieder geval goed kunnen meekijken. En nogmaals,
de inzet van een app is geen doel op zich. We willen vooral
nagaan óf een track & trace-app, die vrijwillig kan worden
gebruikt, iets kan bijdragen in de crisisbestrijding. We willen
gewoon alles proberen wat kan bijdragen aan het gefaseerd
open laten gaan van dit land.”
Opschalen
Experimenteren mag dan een bumpy road zijn, het is beslist
niet nieuw voor onze zorgsector. Over de volle breedte is de
zorgsector druk bezig met het uittesten van nieuwe oplossingen. Het is dan ook niet de experimenteerdrift, maar het
opschalen van succesvolle experimenten wat tot nu toe een
probleem vormt. Dat is jammer, want hierdoor lopen we veel
kansen mis, aldus Gerritsen. “Veel nieuwe toepassingen wor-
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den door artsen en patiënten betiteld als bewezen succesvol.
Dat gaat van de inzet van sensoren en smart glasses tot de
inzet van virtual reality en videoconsulten. Ook is er nog veel
te winnen op het gebied van data-uitwisseling. We hebben een
van de beste zorgstelsels ter wereld, maar ziekenhuizen nemen
dagelijks 75 mensen op vanwege onjuiste medicatie-uitgifte
als gevolg van onjuiste informatie-uitwisseling. De technologie is er; we weten wat werkt. Ondertussen worden we ouder
omdat we zo’n goed zorgstelsel hebben. Door de vergrijzing is
er straks minder zorgpersoneel en minder mantelzorg beschikbaar. Als we het verandertempo niet versnellen, loopt het
zorgsysteem vast. Opschalen van succesvolle innovaties is dus
dé uitdaging.”
“In de zorg gaat het over leven en dood. De witte jas is
nog steeds behoorlijk gezaghebbend. Er is weerstand tegen
nieuwe dingen – eerst zien dan geloven – en er zijn financiële
belangen. Of iets werkt, wordt pas geloofd als er een ‘randomized controlled trial’ is. Veel innovaties gaan echter niet over
nieuwe behandelmethoden, maar over een nieuwe wijze van

Ook goed op
weg naar de
Omgevingswet?

ook goede dingen uit. Er is een flinke groei zichtbaar in de
digitalisering van de zorg. De GGZ doet veel op afstand en nu
wordt zelfs geleidelijk zichtbaar dat ook in minder voor de
hand liggende situaties digitale oplossingen worden ingezet –
zoals bij de meer complexe geestelijke gezondheidszorg. Ook
de thuiszorg maakt op grote schaal gebruik van beeldbellen.
De OLVG-app is een succes. En in veel gevallen gaat het om
bestaande toepassingen die zijn opgeschaald.”
Blijkt dan toch dat de zorgsector pas verandert als de druk
maar hoog genoeg is? Gerritsen twijfelt: “Vóór corona werd wel
eens geroepen dat de sense of urgency onvoldoende was. Dat
er maar eens een partij als Amazon of Google op de zorgmarkt
moest komen. Maar krachten als urgentie of een ‘burning platform’ kunnen de boel ook totaal verlammen.”
De huidige crisis laat zien dat er onder hoge druk en gedurende korte tijd van alles mogelijk is, omdat er een probleem
moet worden opgelost. Gerritsen benadrukt wel dat deze crisis
niet kortdurend is. “Voor VWS is het een uitdaging om de

Krachten als urgentie of een
‘burning platform’ kunnen de boel
ook totaal verlammen
Eén overzichtelijke wet, een heldere taakverdeling en minder loketten; de ambities achter de Omgevingswet
vragen om ingrijpende vernieuwingen in de informatievoorziening. Daarom ontwikkelden wij Centric
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 Centric Leefomgeving ook ingericht om de huidige werkzaamheden
voort te zetten volgens de Wabo en de plaatselijke verordeningen.
Ook goed op weg naar de Omgevingswet?
Ga naar: www.centricomgevingswet.nl

levering van bewezen behandelingen. De zorg is conservatief,
veranderen gaat moeilijk. De grootste uitdaging is dan ook niet
om te komen tot nog meer visie, of tot meer effectieve technologische oplossingen. Nee, de implementatiesnelheid van
bewezen concepten moet omhoog. We proberen dat te bevorderen met financiële middelen, met ‘whole system in the room’,
met minder regels en de hashtag ‘waar staat dat’. Geld is niet
het probleem, er gebeurt heel veel en er is van alles mogelijk”,
aldus Gerritsen.
Hoge druk
Je zou op basis van Gerritsens betoog verwachten dat
het innovatietempo door de coronacrisis stagneert, maar het
omgekeerde is waar. Gerritsen: “We hebben te maken met een
afschuwelijke ziekte, de aantallen zijn groot en het zorgpersoneel raakt uitgeput. Het is een drama. Maar we halen er

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

www.centric.eu
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reguliere zorg weer op het oude peil te krijgen, terwijl we ook
de coronazorg blijven leveren. Daarbij zullen we scherp moeten
prioriteren: welke non-COVID-zorg kan als eerste weer worden
opgestart? We hebben voorlopig nog te maken met de anderhalvemetersamenleving. Dit is de tijd om te kijken in welke
gevallen face-to-facecontact noodzakelijk is en welke vormen
van zorg mogelijk zijn met zorg op afstand. Er is daarnaast de
‘beter niet doen’-lijst met honderden behandelmethoden waarbij artsen primair voor een snelle maar dure oplossing gaan,
zoals opereren in plaats van fysiotherapie. Die lijst wordt extra
relevant. Afleren of de-implementeren is het moeilijkste wat
er is, maar de NZA gaat hier extra op toezien. De omzetprikkel
die bij ziekenhuizen speelt, is bovendien in deze crisisperiode
uitgezet. Ik hoop dus dat we de crisis ook benutten om anders
te gaan werken. En dat we over een jaar kunnen zeggen: we
hebben een wezenlijk deel van de zorg getransformeerd.”
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Hoe houd je je
organisatie draaiende
tijdens een pandemie?
Een halfjaar geleden
nog een vreemde
vraag, inmiddels
een waarvan menige
organisatie wenst
hem eerder gesteld
te hebben. Wigo4it
maakte wél vroegtijdig
een continuïteitsplan.
Met aandacht voor
de technische en de
softe kanten van de
bedrijfsvoering.
Door Cyriel van Rossum
Beeld Shutterstock
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Nooddraaiboek
komt
nooit
te vroeg
W

igo4it werd ruim twaalf jaar geleden opgericht als de gemeenschappelijke backoffice om de sociale diensten van de vier grote steden
te ondersteunen. Ze houdt kantoor naast Den Haag Centraal en heeft 250
mensen in dienst, hoofdzakelijk ICT’ers. Nog vóór het coronavirus Nederland
bereikte, werd de organisatie al geconfronteerd met wat zou uitdraaien op
een wereldwijde pandemie. “Een van onze medewerkers kwam begin februari
terug uit Hongkong”, vertelt woordvoerder Stefan Bakker. “Gelukkig bleek hij
niet besmet, maar we waren wel gealarmeerd.”
En dat leidde meteen tot actie. Wigo4it heeft het nooddraaiboek afgestoft, dat in 2009 was opgesteld met het oog op de Mexicaanse griep - ongebruikt want de epidemie zette niet door. Het noodplan omvatte de herinrichting van bedrijfsprocessen en facilitering van online werken en vergaderen.
En het werd aangevuld met de huidige situatie. “De coronakwestie dreigde zo
groot te worden, dat er meteen ook een apart COVID-19-team werd opgericht
van tien man, dat zich alleen maar bezighoudt met het draaiende houden van
de dienstverlening en de organisatie.”
Complicerende factor was dat Wigo4it er een flinke bubs werk bij kreeg,
juist dóór de coronacrisis: het bouwen van de backoffice voor de uitvoering

van de Tozo-regeling, de steunregeling voor zelfstandigen die
het Rijk heeft opgetuigd en de gemeenten uitvoeren, vertelt
Jeroen Boon, teammanager operations, en tot januari continuity manager. Hij leidde
de totstandkoming
van het vernieuwde
continuïteitsplan.
Dat plan werd onder
meer gebaseerd op een
inventarisatie van alle
bedrijfsprocessen via
een enquête onder het
totale personeel. “We
hebben snel gehandeld; in amper een
maand tijd lag het
plan er. Daags vóór de
gedenkwaardige persconferentie van Rutte en De Jonge, waarmee de samenleving op slot werd gedraaid, hadden wij al een
bedrijfsbrede thuiswerktest. We waren er al klaar voor.” “En
daar zijn we best wel trots op”, vult Wigo4it-directeur Larissa
Zegveld aan.
Schermschroom
Er was een hoop IT-werk aan de winkel. Bakker: “We
werkten voordien altijd met Skype for Business, maar we
moesten overschakelen op Microsoft Teams, met het oog op
ons koffieuurtje elke maandag om halftien. Dat is normaliter
een fysieke bijeenkomst van alle 250 medewerkers, waarop
iedereen zijn zegje kan doen. Skype kan geen bijeenkomst van
die omvang aan, Teams wél. Zo behielden we dat belangrijke
uurtje.”
Er was ook zorg om (en voor) een ander ritueel: de bijeenkomsten van de zogenaamde scrumteams. Teams waarin programmeerders zich iedere maandagmorgen rond een scherm
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verzamelen om de werkzaamheden voor de sprint van de
komende twee weken te bespreken. Op de vrijdag van de tweede week volgt een gezamenlijke debriefing tijdens de zogenaamde sprint review. “Dat is een enorm belangrijk ritueel”,
aldus Boon. “Je moet elkaar erbij in de ogen kunnen kijken.
Dat hebben we wonderlijk genoeg toch ook digitaal kunnen
voortzetten. En het werkt uitstekend.”
Softe kant
Niet minder belangrijk dan de IT-maatregelen van het
continuïteitsplan zijn de flankerende, meer softe initiatieven
waarvoor is gezorgd. Bakker: “Je moet in dit soort uitzonderlijke tijden het moreel van het personeel in de gaten houden
en daar zorg voor dragen. Met creatief bureau Enchilada uit
Rotterdam hebben we een thuiswerkcampagne opgezet.” Met
Pasen kregen alle werknemers een bemoedigend kaartje met
Tony Chocolonely eitjes. Onlangs kreeg iedereen koffie of thee
thuisbezorgd, “net zo lekker, duurzaam en gezellig als op het
werk”. Verder stimuleerde Wigo4it de werknemers elkaar zo nu
en dan te bellen om te vragen hoe het ermee ging. “De mensen
op je werk zijn een afspiegeling van de samenleving: je vindt er
onderling net zulke grote verschillen in emotionele reacties op
de pandemie. Van heel laconiek tot grote zorgen om bejaarde
ouders”, licht de communicatieman toe. “We stelden ook een
wekelijks onlinevragenuurtje in met een lid van ons COVID-19team. Verder is er een campagne om ieder personeelslid thuis
te verrassen met een kamerplant en een mooi verhaaltje erbij
over het belang van groen. En ze krijgen allemaal een stappenteller om de conditie te verbeteren.”
Inmiddels kunnen de werknemers van Wigo4it weer mondjesmaat terug naar kantoor. Bakker: “Ze krijgen een corporatemondkapje om in de trein naar kantoor te kunnen stappen.
We zullen wel de plattegrond van de werkruimten moeten
veranderen. En we hebben al gehint op het blijvende karakter
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virus
K l o u s

Informatievirus
moeten met 50 procent van de
‘Weinformatie
100 procent van de

van thuiswerken. Niet voor niets hebben we er een speciale
werkgroep voor opgericht. Je merkt dat mensen best positief
zijn over dat thuiswerken. We zijn door diverse medewerkers
benaderd met lichtelijk ongeruste vragen in de trant van ‘jullie
denken toch hopelijk wel na over de toekomst’. Thuiswerken
lijkt trouwens nog een bijzonder bijeffect te hebben: de productiviteit lijkt eerder toegenomen dan afgenomen.“
Directeur Larissa Zegveld kijkt ook op de softe kant van
het crisisbeleid terug met gepaste trots. “Ik heb eens te meer

We hebben al
gehint op het
blijvende karakter
van thuiswerken
gemerkt dat mensen sociale wezens zijn. Ondanks alle inspanningen op sociaal vlak, heb ik toch nog wel zorgen over de
gesteldheid van mijn mensen. Met je collega’s alleen in een
klein vierkant schermpje, al dan niet met oordopjes, is het uiteindelijk toch wat armoedig. Ik mis echt contact. Meest opvallend vind ik dat ik minder goede gesprekken heb. De beste
gesprekken heb ik juist bij toevallige, informele ontmoetingen
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beslissingen nemen.’ Minister-president
Mark Rutte schetste tijdens de eerste persconferentie over de coronacrisis heel duidelijk zijn besluitvormingsdilemma’s. Duizenden managers en ondernemers staan
voor vergelijkbare dilemma’s: ze moeten in
crisistijd belangrijke beslissingen nemen
zonder te beschikken over alle relevante
informatie. Het mantra ‘drowning in data,
but starving for wisdom’ is nu meer dan ooit
van toepassing. We beschikken over een
indrukwekkende oceaan aan gegevens over
(de impact van) het virus. Maar we zijn niet
alleen maar beperkt in staat om die data op
de juiste manier te analyseren; de oceaan is
ook nog eens ernstig vervuild met gemanipuleerd nieuws, onbetrouwbare informatie
en gebrekkig geïnterpreteerde data. We
moeten dus niet alleen een biologisch virus
verslaan, maar ook een informatievirus.
De aanpak van beide virussen vergt zowel
top-down als bottom-up de juiste acties.
Voor het biologische virus hopen we op een
top-downoplossing – een snel vaccin, een
ondubbelzinnige meetmethode – maar de
realiteit is dat we intussen vooral bottomup extra onze handen moeten wassen en
ons gezond verstand gebruiken in social
distancing.

en in overgangssituaties, bijvoorbeeld met iemand meelopend
naar of van een vergadering. Die momenten blijken vaak het
meest ideeënrijk. Ik verlang weer erg naar zulk contact.”
VNG en Divosa
Het continuïteitsplan van Wigo4it bleef niet onopgemerkt.
Al in een vroeg stadium melden zich geïnteresseerde overheidsorganisaties, waaronder de VNG en Divosa. “Alles wat de
gemeenten kan helpen om niet 355 keer zelf het wiel uit te
vinden, is welkom; zeker in tijden waarin veel zaken onzeker
en hectisch zijn”, aldus voorlichter Remco Groet. “Wij verzamelen daarom zoveel mogelijk best practices op onze site.” Meest
gelezen is het continuïteitsplan van de gemeente Rucphen
omwille van ‘een intelligente doorstart van onze organisatie’.
Het is een superoverzichtelijke verzameling van alle denkbare
maatregelen, gekoppeld aan fases in de tijd, doelgroep en verantwoordelijken. Zo zijn de managers ervoor verantwoordelijk
dat ‘Als er langzaam wordt toegewerkt naar een ruimere bezetting, rekening houdend met de 1,5 meter maatregelen: goed
in de gaten houden dat iedereen ook af en toe naar gemeentehuis kan komen. Hoewel mensen thuis kunnen werken zou het
goed zijn als iedereen de ruimte en kans krijgt om op gemeentehuis te werken. In de schema’s voor bezetting houden we
daar rekening mee.’ En om te onderstrepen dat echt aan alles is
gedacht: ‘Chocolaatjes en staafjes melk/suiker weghalen op de
vergadertafels en uit de koffiecorners. Vermindert overgewicht
en suiker/melk is ook in koffiemachines beschikbaar.’
Ook DIVOSA, de vereniging die gemeentelijke directeuren
in het sociaal domein met raad en daad bijstaat, heeft interesse getoond in een continuïteitsplan. “We hebben er inmiddels
al een bijeenkomst over belegd”, vertelt woordvoerder Hidde
Brink. “DIVOSA is ook benieuwd naar de handreiking die de
VNG aan het schrijven is. Wat betreft e-dienstverlening waren
wij overigens al best ver. We moeten ons nu vooral op de protocollen voor dienstverlening op anderhalve meter richten.”

D

Sander Klous
Hoogleraar Big Data
Ecosystems , UVA
en partner bij KPMG
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at geldt ook voor het informatievirus, oftewel nepnieuws. Het zou
prachtig zijn als we dat virus onschadelijk konden maken met een nieuwe wet of
een superslim algoritme dat feit van fictie
scheidt. Maar de realiteit is dat iedereen
een bijdrage te leveren heeft. Iedereen
wordt geacht gezond verstand te gebruiken
en een kritische blik te werpen op informatie. Even tot tien tellen bijvoorbeeld voor-

dat je een spectaculair bericht weer deelt
in je netwerk. Eigenlijk zou elke burger
een stoomcursus moeten volgen om zich te
bekwamen in informatieconsumptie. In het
bijzonder degenen die strategische beslissingen moeten nemen in deze tijden van
ongekende onzekerheid. Met daarbij als
uitgangspunt: kies voor de aanname die,
als je het fout hebt, voor de minste ellende
zorgt. Want ‘het fout hebben’ is bijna gegarandeerd. De huidige crisis kon wel eens
de geschiedenis ingaan als een ongekende
lakmoesproef op ons informatieverwerkend
vermogen. In hoeverre zijn we als slimme
samenleving nu echt in staat om rationeel
te reageren en onze emoties te beheersen?

B

estuurders die in een woelige tijd
doordachte maatregelen willen
nemen, hebben daarom nog te maken met
een andere besluitvormingsdimensie.
Immers informatie die niet waar is, is nog
niet per definitie irrelevant. Als een onjuist
bericht over brand rondgaat in een theaterzaal stroomt die zaal binnen de kortste
keren leeg. Geen theaterdirecteur zal op
dat moment roepen dat het nepnieuws is en
lekker achter zijn bureau blijven zitten.

N

aast kennis en kunde om op basis
van beschikbare informatie tot welafgewogen besluitvorming te komen, speelt
massapsychologie kennelijk een belangrijke rol. In een wereld met zo veel desinformatie laten mensen zich niet meer sturen
door rationele analyses. De verpakking
wordt dan belangrijker dan de inhoud. We
zijn met zijn allen dagelijks zowel getuige
als onderdeel van experimenten met deze
combinatie. Het ultieme ‘living lab’ met
een zeer hoge inzet.
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Edwin Gras (programmamanager
DICTU), Jan Willem Boissevain
(Pegasystems),
Marten Poutsma
(Pegasystems)
en Thijs Gaanderse, (projectmanager/
scrum master bij
DICTU) tijdens
een overleg via
Zoom, mei 2020.

Doorwerken
in coronatijd
D

ICTU is een IT-dienstverlener van de Rijksoverheid
die zich onder meer bezighoudt met de invoering van
het zaaksysteem RijksZaak, dat door DICTU is ontwikkeld en is
gebouwd met software van onder meer Pegasystems en Alfresco.
De meeste RijksZaak-projecten hebben een deadline, omdat ze
vaak samenhangen met de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving die de opdrachtgevers met dit systeem willen uitvoeren.
Vóór de lockdown deed DICTU deze projecten samen met de
klant bij de klant, in gemengde teams, vertelt Edwin Gras, programmamanager DICTU: “Die cocreatie is heel belangrijk, omdat
een systeem natuurlijk goed moet aansluiten bij de processen
van de klant. Onze 150 medewerkers werken verdeeld over kleinere teams van ongeveer tien personen bij verschillende klanten. Maar op 13 maart zaten ze ineens allemaal thuis.” Videobellen, software ontwikkelen en beheren en aan documenten
werken in een gedeelde online omgeving werd de norm, zoals bij
zoveel organisaties.
Online kick-off
Tijdens deze periode rondde DICTU een project af, werden
andere lopende projecten voortgezet en een nieuw project
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Van werken bij de klant naar werken
vanuit huis, terwijl de deadlines
hetzelfde blijven. Voor menigeen
werd dat de realiteit in deze
coronatijd, zo ook voor de mensen
van DICTU. “We zagen van iedereen
de haren langer worden en de
werkplek netter.”
Door Marieke Vos

opgestart. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd de
implementatie van RijksZaak afgerond en overgedragen aan de
eigen beheerorganisatie. Bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
liep de implementatie van RijksZaak door. En bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) startte DICTU een nieuw

project voor de invoering van RijksZaak, ter ondersteuning van
de afhandeling van mijnbouwschade buiten Groningen. Dat
gebeurde allemaal vanuit huis. De kick-off bij RVO ging “hartstikke goed,” vertelt Thijs Gaanderse, projectmanager/scrum
master bij DICTU, al moet de echte test nog komen: “We zijn nu
drie weken bezig en het loopt goed, we hebben nog geen echte
hobbels gehad. Als dat gebeurt, zal blijken hoe makkelijk we
elkaar vinden. Ik heb er alle vertrouwen in, want de samenwerking is open en positief. Een project starten in deze tijd kan dus
prima.” Gras vervolgt: “Normaal gesproken houden we diverse
workshops bij de start van een project, om de behoeftes van de
organisatie goed in kaart te brengen en elkaar te leren kennen. We komen dan bij de klant bij elkaar. Dat hebben we nu
via videoconferenties gedaan, in korte intensieve sessies. We
hebben extra checks ingebouwd om zeker te weten dat we elkaar
echt goed begrijpen, want het is toch anders via video dan wanneer je elkaar fysiek ontmoet. Verslaglegging en terugkoppeling
zijn dan extra belangrijk.”
Laptop op de strijkplank
DICTU werkte direct vanaf het begin van de lockdown met
videoconferencing van WebEx. De communicatie via dat platform verloopt goed, maar de samenwerking is wel heel anders
dan wanneer de teams fysiek bij elkaar zitten. “Met een klant
als SodM hebben we veel informeel contact, daar werken we al
heel lang mee samen. Het even snel bij elkaar binnenlopen om
iets te overleggen, de afstemming bij het koffieapparaat: dat
missen we nu zeker”, zegt Gaanderse. Om het informele contact
te onderhouden kwamen er appgroepjes en een wekelijkse
online vrijdagmiddagborrel. “Het klinkt tegenstrijdig, maar
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voor dit soort informele contacten moet je ook iets afspreken
met elkaar”, zegt Gras. Naarmate de situatie langer duurde,
ontstond er een routine en discipline die het thuiswerken
makkelijker maakte, vertellen ze. Gras: “We werken met een
dashboard waarin de status van alle projecten is te volgen en
dat dashboard is nu netjes bijgewerkt. Online overleggen blijkt
bovendien erg efficiënt; voor overleg waar we voorheen een uur
nodig hadden is nu een halfuur genoeg.” De werkplekken thuis
werden ook beter. Gaanderse: “In het begin had ik een sessie met iemand waarvan het camerabeeld erg wiebelde. Bleek
zijn laptop op de strijkplank te staan.” Gras: “Sommige mensen zaten op zolder tussen de verfpotten. Ikzelf zat onder een
dakraam waar het erg warm werd. Ik heb nu zonnewering. We
zagen in die weken bij veel mensen het haar langer worden en
de werkplekken netter.”
Papieren processen
Digitaal werken is de norm geworden tijdens de coronasituatie en Gras en Gaanderse vermoeden en hopen dat dat zo blijft.
Gras: “We krijgen nu veel vragen van organisaties die meer
willen weten over RijksZaak. Ik spreek organisaties die met de
handen in het haar zitten omdat een deel van hun processen
nog op kantoor moet gebeuren, met fysieke dossiers. Die merken nu hoe beperkend dat is.” Gaanderse, die bij DICTU werkt
via adviesbureau YNNO: “Dat geldt niet alleen voor de overheid;
bij YNNO merken we een toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven. Veel organisaties hebben het de afgelopen maanden met
wat creatief kunst-en-vliegwerk gered en willen nu een structurele oplossing. Er komt een inhaalslag, dat is de positieve kant
van deze situatie.”
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Met SIEM- en SOC-diensten krijgen
organisaties zicht op cyberaanvallen. Zo
minimaliseren ze de kans op datalekken of
ondermijning van hun dienstverlening. Terwijl
ze kosten en reputatieschade voorkomen.
Dat maakt SIEM en SOC cruciaal binnen het
securitybeleid van gemeenten en andere
overheidsorganisaties. “SIEM en SOC staan aan
de basis van je digitale weerbaarheid.”

op straat komen te liggen. “Hackers hebben genoeg aan één
zwakke plek, waarbij van securityexperts wordt verwacht dat ze
niets over het hoofd zien”, aldus Sander Peters, manager KPN
Security Research. Bovendien nemen de professionaliteit en het
innovatief vermogen van cybercriminelen toe. “Voldoen aan
standaardbeveiligingseisen is vaak niet meer genoeg. Behalve
dat je moet zorgen dat de hele infrastructuur goed is beveiligd,
moet diezelfde omgeving ook 24/7 in de gaten worden gehouden om eventuele inbraakpogingen meteen af te wenden. Want
dan kun je anticiperen en dus aanvallen voorkomen of de impact
ervan minimaliseren. Dat is precies waar onze SIEM- en SOCdiensten bij helpen.”

Door Kitty Döppenbecker

D

e BIO of Baseline Informatiebeveiliging Overheid is
sinds 1 januari van dit jaar van kracht. Een van de verplichte BIO-maatregelen is de inzet van Security Information
& Event Management (SIEM)- en Security Operations Center
(SOC)-diensten. Maar SIEM en SOC zijn veel meer dan een verplicht nummer, zegt Henk Bijsterbosch, commercieel directeur
bij KPN Security. Het bedrijf levert SIEM- en SOC-diensten aan
gemeenten binnen GGI-Veilig, onderdeel van het initiatief van
VNG waarmee gemeenten samen werk kunnen maken van collectieve securityvoorzieningen.
Gemeenten zijn continu blootgesteld aan cyberaanvallen,
terwijl het aantal geslaagde aanvallen jaarlijks toeneemt.
Daarmee wordt de kans op verstoring van hun dienstverlening
steeds groter, net als het risico dat privacygevoelige gegevens
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Incidenten in beeld
Het SIEM-platform monitort 24/7 al het interne, inkomende
en uitgaande netwerkverkeer van een organisatie. Vervolgens
biedt een SIEM-portaal toegang tot een eigen dashboard dat
inzicht geeft in alle trends, verdachte activiteiten en vastgestelde securityincidenten. Bijsterbosch: “Zo krijg je als gemeente
veel grip en mogelijkheden om je te weren tegen cybercriminelen. Tegelijkertijd hoef je niet te investeren in een eigen kostbare SIEM/SOC-omgeving en dure resources om securitymeldingen te verwerken en te analyseren. Daarbij voorkom je onnodige
kosten door datalekken of een blokkade van je dienstverlening
en vermijd je ook nog eens reputatieschade.”
Het SIEM-platform wordt gevoed met gegevens uit verschillende logbronnen van de organisatie, die via een beveiligde verbinding worden aangesloten op het KPN Security SIEM-platform.

Beeld: Shutterstock

Gemeenten
anticiperen op
cyberrisico’s met
SIEM en SOC
De kwaliteit en volledigheid van de data uit de bronsystemen
zijn daarbij zeer essentieel. Op dit platform worden de gegevens geanalyseerd en getoetst aan vooraf bepaalde scenario’s:
gebeurtenissen die eigenlijk niet zouden mogen voorkomen.
Bijsterbosch: “Denk aan verdacht gedrag zoals een groot aantal
foutieve inlogpogingen. Dit soort scenario’s noemen we use
cases.” Hoe meer use cases en hoe hoger de kwaliteit daarvan,
hoe meer waarde de SIEM-oplossing oplevert.
Securityexpertise
Securityexperts houden het SIEM-platform continu in de
gaten. Zij valideren en melden incidenten. Bijsterbosch: “Daar
werken gekwalificeerde security-operators en -analisten,
inclusief het CERT- en het Red-team. Allen zijn gecertificeerd
om op de hoogste gevoeligheidsniveaus te opereren. Ze worden
regelmatig bijgeschoold, zodat ze altijd de nieuwste aanvals- en
detectiemethoden kennen.” Als er sprake is van een securityincident, dan wordt de ernst van het incident automatisch beoordeeld en onderbouwd door het SIEM en/of de securityexperts
van het SOC. Het incident wordt, voorzien van een mitigatieadvies, geregistreerd in het klantportaal en de gemeente of het
shared service center wordt geïnformeerd zodat ze op de hoogte
zijn. Ze moeten dan zelf passende actie ondernemen. “SIEM/SOC
zorgt zo dat gemeenten heel gericht kunnen handelen, terwijl
ze risico’s voor ondermijning van hun dienstverlening tot een
minimum beperken. Bovendien hoeven ze niet meer te investeren in het werven en behouden van schaarse securityexperts”,
stelt Bijsterbosch.
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De inzet van SIEM- en SOC-diensten geeft niet alleen
een gevoel van veiligheid en controle, maar bovenal zekerheid ten aanzien van de continuïteit van de dienstverlening.
Bijsterbosch: “Je hebt daarmee je technische infrastructuur en
informatiebeveiligingsprocessen goed in beeld. En je hebt ook
een robuust beleid voor het opvolgen van securityincidenten en
het doorvoeren van maatregelen. Dat vergt constante aandacht
en tijd.”
Daarom heeft de VNG gekozen om SOC en SIEM (Perceel 1
van GGI-Veilig) in een gefaseerde aanpak te bieden. In vier stappen kunnen gemeenten beginnen met ervaring opdoen met de
inzet van SIEM- en SOC-diensten en steeds verder doorgroeien
in volwassenheid. Bij elke stap krijgen de gemeenten meer kennis en inzicht in hun omgeving, zodat ze hun securitydoelstellingen en -roadmap verder kunnen uitwerken. Dat helpt ze ook
om de juiste securityoplossingen te kiezen voor andere percelen
van GGI-Veilig.
Bijsterbosch: “De SIEM- en SOC-dienstverlening biedt
gemeenten de regie over hun securitybeleid en de stappen die
ze moeten zetten. Niet alleen om te voldoen aan de BIO, maar
vooral ook zodat gemeenten kunnen groeien in de volwassenheid van hun informatiebeveiliging. Bovendien krijgen ze zo de
ruimte om veilig invulling te geven aan hun digitale agenda en
hun dienstverlening verder te verbeteren.”
Meer informatie?
Neem contact op met Klaas Sytse de Jong van KPN Security: klaassytze.dejong@kpn.com
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De samenleving zoekt op de
tast hoe te functioneren binnen
de coronarichtlijnen: deels
door afstand te bewaren, deels
met slimme technologie. De
anderhalvemetersamenleving is
een hybride samenleving: fysiek
en digitaal. Dat geldt zeker ook
voor de overheid: besturen is nu
meer dan ooit í-besturen. Het
iBestuur Congres 2020 op 11
september is daarom een hybride
experiment: het living lab!

11 september
Papendal | ibestuurcongres.nl

Het
iBestuur Congres 2020
is een living lab
Door Peter Lievense

N

oodgedwongen heeft de overheid in de coronacrisis de
regie op de samenleving strak in handen genomen. Ze
doet ongekende maatschappelijke en economische interventies.
Beleid en uitvoering zijn bij uitstek datagedreven en technologisch gestuurd. De digitale transformatie van samenleving en
overheid is in een adembenemende stroomversnelling geraakt.
De initiatiefnemers van het iBestuur Congres – VNG en de
ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, en Justitie en Veiligheid – hechten
er daarom zeer aan dat het iBestuur Congres 2020 doorgaat. Er
is binnen de overheid een dringend gevoelde behoefte om op
11 september in Papendal even op adem te komen met de tegenvoeters uit ICT-sector en wetenschap, om ervaringen te delen en
inspiratie op te doen.
Maar hoe doe je dat binnen de richtlijnen, een congres organiseren waarop zoveel mogelijk deelnemers kennis uitwisselen
en bijpraten? Hoe combineer je zinvol en effectief de fysieke
ontmoeting en de digitale verbinding?
Daarmee is het iBestuur Congres 2020 niet alleen een bijeenkomst over het onderzoek naar de digitale transformatie
en de hybride samenleving: het iBC2020 is zélf deel van dat
onderzoek!
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Voor de deelnemers thuis achter hun scherm biedt dat extra
mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld met de sprekers worden
nagepraat via de virtual room na de sessies als de ‘fysieke deelnemers’ op weg zijn naar een andere activiteit.

Ontmoeting
Traditioneel is het iBestuur Congres een plek voor ontmoeting. Omdat elkaar tegen het lijf lopen letterlijk niet mogelijk
zal zijn, kunnen deelnemers vooraf met elkaar afspreken via de
congres-app en een van de vele coronaproef gemaakte ontmoetingsplekken reserveren op locatie – dat kan een anderhalvemeter-lunchtafel zijn of bijvoorbeeld een uitgezette wandeling – of
in de virtual rooms. Voor wie in beslotenheid met maximaal vier
mensen bijeen wil komen, zijn er ruimtes beschikbaar die ook via
de app gereserveerd kunnen worden.

Vorm
Het hybride congresformat gaat er vanuit dat een groep
deelnemers op locatie aanwezig is en de overige deelnemers
via internet aansluiten. Vanzelfsprekend is de definitieve vorm
afhankelijk van de corona-ontwikkelingen en de dan geldende
richtlijnen, maar dit format is behoorlijk schaalbaar. Vooralsnog
is uitgegaan van 225 mensen op Papendal en 500 deelnemers
via internet.
Dat aantal van 225 is precies het aantal waarvoor plaats is
in de grootste zaal van Papendal waar het plenaire programma
plaatsvindt, met inachtneming van de coronaregels. Vanzelfsprekend wordt het plenaire programma live gestreamd via
internet.
Ook alle veertig break-outsessies, tien sessies in vier rondes,
worden live gestreamd via de website van het iBestuur Congres.
Daartoe worden de tien break-outzalen, waarin steeds plaats
is voor ongeveer twintig deelnemers, uitgerust met camera,
geluid, schermen en virtual rooms waarin deelnemers en sprekers ‘van buiten’ kunnen plaatsnemen. Zo wordt het mogelijk
om een debat te organiseren dat integraal wordt gestreamd met
sprekers in de zaal en bijvoorbeeld enkele bewindspersonen die
vanaf hun werkplek ‘inbellen’: “Kom er maar in, Mark!”

Living lab
Het iBestuur Congres 2020 is een living lab: hoe organiseer je een werkend congres tegelijkertijd op locatie en achter
het eigen scherm. Daarbij is de inzet van technologie onontbeerlijk: audiovisuele middelen, robots en chatbots, apps en
internettoepassingen.
Het is ook een gelegenheid om de deelnemende bestuurders
zelf ervaring op te laten doen met technologie die een rol kan
spelen bij de uitvoering van beleid in de nieuwe digitale werkelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan sessies die in een augmented
reality plaatsvinden. Het congres is ook een mooie testlocatie
voor de contact tracing-apps, zeg maar de corona-apps, die de
GGD moeten ondersteunen bij bron- en contactonderzoek en
het vroegtijdige opsporing van besmettingen. Tijdens het con-
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living lab

gres is ook voor iedereen realtime zichtbaar hoeveel mensen in
welke ruimtes aanwezig zijn en hoeveel mensen vanaf verschillende plaatsen in het land aan sessies deelnemen via heat maps
(“Waar is iedereen?”).
De congresdeelnemers zijn dan ook nadrukkelijk deelnemers
aan een experiment en hen zal gevraagd worden om toestemming voor het gebruik van bijvoorbeeld hun locatiegegevens
conform de AVG. Ervaringen en beleving worden tijdens het
congres geëvalueerd.

Blueriq voor de centrale overheid

Inhoud

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

Nog meer dan bij eerdere iBestuur Congressen gaat het
er in de eerste plaats om dat i-bestuurders kennis nemen van
uitdagingen die op hun organisatie en de samenleving afkomen
en hoe daar mee om te gaan. De crisis brengt nieuwe uitdagingen en bestaande uitdagingen worden urgenter. Om te kunnen
meebewegen in de digitale stroomversnelling moet aan randvoorwaarden worden voldaan op gebied van infrastructuur en
geschikte toepassingen, cybersecurity en privacy, vaardigheden
en inclusie.
Bijvoorbeeld de zoektocht naar de corona-app liet zien dat
er ook dringende ethische vraagstukken opdoemen. Hoe om te
gaan met de nog verder toegenomen afhankelijkheid van big
tech? Wat betekent de versnelde digitalisering überhaupt voor
de relatie overheid en ICT-sector? De bestaande thema’s als

Organisatie
iBestuur Congres 2020
Het iBestuur Congres 2020 vindt plaats op topsportcentrum Papendal bij Arnhem én op ibestuurcongres.nl
op 11 september.
Het iBestuur Congres is een initiatief van:
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie
van Justitie en Veiligheid in samenwerking met iBestuur.
De stuurgroep wordt ondersteund door ECP | Platform voor
de InformatieSamenleving en NLdigital.
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cloud, big data, 5G, goed opdrachtgeverschap, AI en ethiek, om
er maar een paar te noemen, blijven actueel maar komen in een
nieuw urgent perspectief te staan. Het iBestuur Congres onderzoekt de i-overheid tijdens en voorbij de exitstrategie.

Locatie
Het iBestuur Congres 2020 vindt net als vorig jaar plaats
in topsportcentrum Papendal in de bossen bij Arnhem. Papendal heeft veel zalen beschikbaar van uiteenlopende grootte
– allemaal met 100 Mb symmetrische internetverbinding – en
verschillende sportaccommodaties. Bovendien kan een deel van
het programma buiten plaatsvinden in tenten. De Veiligheidsen Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt uitgenodigd om
mee te denken bij de inrichting van de locatie, de technische
aanpassingen en routering van deelnemers en medewerkers
tijdens het congres. Ook voor Papendal is het iBestuur Congres
2020 als een onderzoek naar de mogelijkheden en uitdagingen
van het hybride congres.
Net als bij de vorige editie biedt nationaal sportcentrum
Papendal natuurlijk ook de mogelijkheid om tussendoor sportief
te ontspannen, op locatie maar ook thuis achter het scherm.
Denk daarbij aan work-outsessies met topsporters die ook via
de live stream te volgen zijn (“Doe de Total Core Work Out met
Epke!”)

Founding partners zijn:
Capgemini, Centric en Google Cloud.
Publieke partners zijn:
Belastingdienst, ICTU, I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs, Regiegroep Interprovinciale Digitale Agenda (IDA),
Rijkswaterstaat, UWV en Wigo4it.
Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door:
CGI, Dataiku, IBM, IMAGEM, Mavim, Metri, Microsoft,
Pegasystems, TOPdesk, VMWare.
Het iBestuur Congres wordt georganiseerd door de Stichting
iBestuur Congres. Meer informatie over het iBestuur Congres
2020 is te vinden op de website ibestuurcongres.nl.
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Marieke van Wallenburg, directeurgeneraal Overheidsorganisatie van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Rijksdienst
wordt nooit
meer hetzelfde
Zonder noemenswaardige problemen schakelde de hele Rijksdienst in één weekend
over op online werken, na de lockdown in maart. Vaker thuis werken is blijvend, verwacht
Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Dit maakt de digitale overheidsagenda‘s NL DIGIbeter en
de Strategische I-agenda Rijksdienst extra relevant, zegt zijn collega Marieke van
Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie (BZK).
Door Marjan Arenoe

W

at is de impact van corona op de ontwikkeling van de informatiesamenleving en de digitale overheid? Verschiet de – net geactualiseerde
digitale agenda NL Digibeter ineens van kleur? Een dubbelinterview met Schurink en Van Wallenburg.
Hoe ging het eraan toe op het ministerie na het afkondigen van de intelligente lockdown?
Schurink: “De dag nadat de intelligente lockdown was afgekondigd, hebben we meteen gezegd: werk vanuit huis. Dat was op een vrijdag. Dat weekend
hebben we een enorme inspanning gedaan om te zorgen dat alles kon doordraaien. Door een gelukkig toeval waren we juist begonnen met het invoeren
van Webex voor videoconferenties; dit is in dat bewuste weekend enorm ver-
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sneld. We hebben toen veel tijd besteed aan het vergroten van
de bandbreedte, zodat iedereen die geen pandgebonden functie
had vanuit huis digitaal kon werken. Op maandag zaten we met
onze vingers gekruist, maar het is helemaal goed gegaan, wat
kleine problemen daargelaten. Dit was een flinke opsteker. Het
is knap hoe flexibel ambtenaren erop hebben ingespeeld. De
arbeidsproductiviteit op het ministerie is over de hele linie op
peil gebleven. Dit is een groot compliment waard voor al die
medewerkers.”
Wat zijn de voor- en nadelen?
Schurink: “Een mens is een sociaal wezen. Ik mis het persoonlijk contact met de mensen die ik altijd veel zag: het secretariaat, de bestuursadviseur of de leden van de bestuursraad.
Het is leuker als je eventjes iets kunt zeggen tussendoor. Of
elkaar even aan kunt kijken. Voor de uitkomst maakt het niet uit,
maar ik mis het. Ik ben ook meer gaan werken. De hele dag zijn
er calls, ’s avonds kom ik er pas aan toe om alles te verwerken.
Het is een voordeel dat ik ’s morgens met mijn gezin kan ontbijten, normaal zat ik dan allang in de auto naar Den Haag. Nu ga
ik daar alleen nog heen voor zaken die niet online kunnen, al zit
ik in Den Haag soms alsnog via een scherm te videobellen.”
Zijn de veranderingen blijvend? Versnelt corona de verdere
digitalisering van de Rijksdienst?
Van Wallenburg: “De versnelling was er al, maar corona
heeft het versterkt. Ik denk dat de veranderingen blijvend zijn.
We zijn volop aan het nadenken hoe de Rijksoverheid er over
twee of drie jaar uitziet in de structurele situatie. We verwachten
dat het hybride werken wordt; mensen werken geregeld vanuit
huis en soms zijn ze op kantoor. In alle gebouwen kan dat. De
digitale voorzieningen zijn er, zoals vergaderruimtes met grote
schermen zodat ook mensen op afstand kunnen meedoen. We
moeten wel nadenken over wat het betekent voor de inrichting
van onze gebouwen. Cruciaal is uiteraard dat de digitale voorzieningen veilig zijn.”
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Is corona een impuls voor de digitalisering van de
dienstverlening?
Van Wallenburg: “Die heeft in de afgelopen jaren al een
boost gekregen. Gemeenten zijn voortvarend met het moderniseren van de dienstverlening, ze zijn ook heel actief in de
interbestuurlijke agenda NL Digibeter. Ik zie wel dat corona
nut en noodzaak van goede en veilige digitale dienstverlening
onderstreept.”
Wat is het effect van corona op uitvoeringsorganisaties, zoals
de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en Logius?
Schurink: “Op sommige diensten was het effect groot omdat
ze hun primaire proces niet konden uitvoeren. Bij de RvIG ging
de afname van paspoorten naar nul. Ook het Kadaster kon er
een tijd niet op uit om in het veld grenzen vast te stellen. Het
CBR kon geen rijexamens afnemen. Het zijn allemaal werkzaamheden die weer aantrekken, maar het vraagt wel dat je
het financieel inhaalt of uitspreidt. Bij de overheid raakt dit de
belastingbetaler. We moeten dit daarom efficiënt oplossen en
zo min mogelijk geld uitgeven. Bij andere uitvoeringsdiensten
is het juist extreem druk geweest. Zo zie je bij Logius hoe goed
alles werkt. DigiD bijvoorbeeld, dat lag er de afgelopen maanden
nooit uit, ook niet wanneer het zwaarder werd belast. Dat geldt
ook voor MijnOverheid. De voorzieningen onder de oppervlakte,
zoals Digipoort, hebben goed doorgedraaid. Voor de zekerheid
hebben we daar wel extra ‘dijkbewaking’ op gezet.”
Wat vindt u van de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?
Schurink: “Gemeenten en het UWV hebben daarin de belangrijkste rol. Het is knap hoe ze in zo korte tijd de online uitvoering op touw hebben gezet. De NOW en de Tozo zijn in eerste
instantie vrij simpel gehouden, daardoor waren ze goed te digitaliseren. De online dienstverlening kon snel tot stand komen.
Dit is een les: simpele en eenduidige regelgeving leidt tot makkelijker digitaliseren en betere dienstverlening. De hamvraag is
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TOPdesk, your guides to
service excellence
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Een geweldige klantervaring was nog nooit zo gemakkelijk
hoe je dit soort voordelen voor de toekomst kunt behouden. Het
is een uitdaging, want er zijn allerlei patronen die maken dat
regelingen weer ingewikkeld worden. Denk aan de flexwerkers
die in de eerste regelingen niet waren meegenomen. Die groep
is wel getroffen, maar de regeling was moeilijker te ontwerpen.
En een ingewikkelde regeling is moeilijker uitvoerbaar.”
Wat doet u met zo’n inzicht?
Schurink: “We zetten het op de agenda voor een betere uitvoering. Ik wil met collega’s om tafel om de lessen van de coronacrisis extra te onderstrepen. Bij de Tozo en de NOW zaten de
uitvoerders bij het proces van regelgeving aan tafel. Zij hebben
meegedacht over de regels om ze goed uitvoerbaar te maken.
Ook ICT’ers waren daarbij. Ik ben er trots op dat we er steeds
beter in slagen om elementen van de generieke digitale infrastructuur – de Basisregistratie Personen, het Handelsregister,
DigiD – aan elkaar weten te verbinden. Met als doel dat burgers
in steeds mindere mate gegevens nogmaals in hoeven te vullen
die al bij de overheid bekend zijn.”
Verschiet de interbestuurlijke digitale agenda NL Digibeter van
kleur door de coronacrisis?
Van Wallenburg: “De pijlers blijven bijna hetzelfde, maar
van sommige onderwerpen is nog duidelijker geworden hoe
relevant ze zijn. Inclusie is er zo een. Hoe zorgen we dat iedereen kan meedoen, ook de mensen die niet digitaal vaardig zijn?
Daarvoor moeten we extra aandacht hebben. Een ander groot
vraagstuk is het borgen van publieke waarden en grondrechten.
Dat dit een extra accent verdient, is in de afgelopen maanden
wel duidelijk geworden.”

Wij geloven dat geweldige klantervaringen de sleutel zijn tot de
groei van iedere overheidsorganisatie. En dat dienstverlening
leuk moet zijn. Daarom bouwen we elke dag aan een toekomst
waarin (lokale) overheden hun interne en externe klanten met
veel plezier de beste dienstverlening kunnen bieden.

Hoe? Met gebruiksvriendelijke producten die eenvoudig integreren
en samenwerking stimuleren. Met medewerkers, burgers,
leveranciers en tussen alle interne dienstverlenende afdelingen,
zoals IT, FM en HR. Maar we helpen organisaties ook om hun kennis
te ontsluiten, zodat hun gebruikers zichzelf sneller en eenvoudiger
kunnen helpen, bijvoorbeeld via ons burgermeldpunt.

Meer weten?
Kijk op www.topdesk.nl

Hoe zet u dit om in concrete actie?
Van Wallenburg: “Denk aan een programma als Direct
Duidelijk, dat is gericht op begrijpelijke taal van de overheid.
We hebben een Alliantie Digitale Samenleving waarbij we met
partners en bedrijven in het land elkaars netwerken en infrastructuur inzetten om mensen te helpen. Op veel plaatsen zijn
informatiepunten geopend met cursussen om mensen digitaal
vaardig te maken. Onlangs zijn oude computers van de Rijksoverheid refurbished en beschikbaar gesteld aan ouderen die
deze nodig hebben. Om dit soort voorbeelden gaat het. En op
het punt van grondrechten en privacy: BZK geeft dit altijd een
plek bij het ontwikkelen van technologie en in nieuwe wetten.
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De vraag ‘hoe borg je fundamentele rechten’ wordt voortdurend gesteld.”
De digitale agenda NL Digibeter wordt elk jaar geactualiseerd.
Wat zijn dit jaar de accentverschuivingen?
Van Wallenburg: “Er is een passage over corona toegevoegd
met een doorkijk naar de toekomstige effecten daarvan. Verder
is de impact van datagedreven werken zo groot dat hiervoor een
aparte agenda is ingericht: in NL DIGIbeter wordt verwezen naar
deze agenda. De ontwikkeling van de generieke digitale infra-

Onlangs zijn oude computers
van de Rijksoverheid refurbished
en beschikbaar gesteld aan
ouderen die deze nodig hebben.

structuur, inclusie en het waarborgen van grondrechten hebben
extra accenten gekregen. Sinds de eerste Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter wordt steeds meer duidelijk waar de focus
van de overheid ligt en hoe we dit vertalen in acties.
Hoe doet Nederland het als digitaal land in de internationale
vergelijking?
Van Wallenburg: “Behoorlijk goed. Dat blijkt met regelmaat.
Twee weken geleden werden we nog uitvoerig gecomplimenteerd
door collega’s uit Duitsland. Veel Europese landen zijn geïnteresseerd in onze aanpak voor het borgen van publieke waarden
en de actielijnen die daarbij horen. Dit is zeker geen reden voor
zelfgenoegzaamheid, we moeten de ambitie vasthouden. Dat is
heel hard nodig, maar grosso modo doen we het goed. Ook op
het gebied van digitaal werken. Ik vind het nog steeds ongelooflijk hoe alle bedrijven en de hele overheid het in een paar dagen
voor elkaar hadden om online gewoon door te gaan met het
werk na de lockdown. Dat is zeker iets om trots op te zijn.”

27

De razendsnelle
covidicatie
van een ministerie
Het online werken kwam ook voor het ministerie
van Justitie en Veiligheid (JenV) als noodzaak,
maar er zijn nu al genoeg signalen die duidelijk
maken dat het een blijvertje is. “Het bevalt zo goed
dat we ervoor gaan zorgen dat het integraal deel
uitmaakt van onze manier van werken”, aldus Ric
de Rooij, plaatsvervangend secretaris-generaal van
het ministerie van Justitie en Veiligheid.

R

ic de Rooij was nog maar amper aangetreden of het
kabinet kondigde zijn lockdown-maatregelen af. “Ik
ben de afgelopen elf jaar al plaatsvervangend SG geweest op
verschillende andere ministeries, dus veel van mijn nieuwe
job was mij niet onbekend, maar ik moest evengoed nieuwe
ankerpunten vinden.” De Rooij kwam de afgelopen tijd op
een ministerie waar hooguit 12 procent van de medewerkers
aanwezig was. Het vinden van ankerpunten ging desondanks
vrij vlot, want het departement bleef gewoon draaien, dankzij
telewerken. De Rooij: “Alle onderdelen van JenV bleken heel
flexibel en goed in staat om over te schakelen op telewerken.
Het bevalt zo goed dat we ervoor gaan zorgen dat het
integraal deel uitmaakt van onze manier van werken. De grote
managementopgave nu is om van de opschaling te komen tot
een bestendige situatie. Wij zijn al bezig met een brede uitrol
van MS Teams.”
“Er is inmiddels een sfeer ontstaan die we moeten zien vast
te houden”, vult Ronald Smit aan, hoofd van de Afdeling regie,
programma’s en projecten. Hij is verantwoordelijk voor de
gemeenschappelijk diensten van JenV en woont het video-interview bij dat iBestuur met De Rooij heeft. “Leuk dat je erbij bent,
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Ric de Rooij, plaatsvervangend
secretaris-generaal van het
ministerie van Justitie en Veiligheid: “Het online vergaderen is
weliswaar vermoeiend, maar ook
beduidend efficiënter.”
Beeld: Martijn Beekman
Ronald. Misschien wel leuk om te vertellen: wij hebben elkaar
nog nooit ontmoet, maar hebben elkaar al goed leren kennen
via het scherm”, aldus De Rooij. Smit: “Ik zit in een maandelijks
overleg van alle CTO’s van het ministerie en we voelen er veel
voor om dat overleg blijvend via videoconferencing te voeren.
Fysiek contact blijft wel nodig, dus twee van de twaalf vergaderingen per jaar willen we wél bij elkaar komen.” Van Rooij: “Het
online vergaderen is weliswaar vermoeiend, maar ook beduidend
efficiënter. Geen reistijd, geen afleiding naar bijzaken, meer
agendavolgend, kortom meer to the point.”

living lab

Minder bewakers, minder busjes

Johan Wiltvank, algemeen directeur van het
Shared Service Center ICT
denkt dat de digitalisering een blijvertje is,
zeker gezien de bijkomende voordelen.
Beeld: Paul Barendregt

van het werk zich zal uitstrekken: “Het is nog koffiedik kijken,
maar ik verwacht toch wel dat ik 50 procent van de tijd thuis zou
kunnen werken, misschien wel 60 procent. Het kán, maar of het
gebeurt… Dat ligt eraan of er een vaccin komt en ook aan de
vraag in hoeverre we het nieuwe werken kunnen doorontwikkelen tot een stabiel en veilig geheel.” Wat betreft de veiligheid:
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
is al bezig met hoogbeveiligde varianten van online vergaderfaciliteiten. “Het gaat immers vaak om uiterst vertrouwelijk
informatie.”
Van echte koudwatervrees onder Justitie-ambtenaren
heeft De Rooij niets gemerkt: op de andere ministeries waar
hij werkte, was vóór de coronacrisis ook slechts sprake van
mondjesmaat telewerken. “Ik zie geen verschil.” Dat Justitie
het digitale werken versneld heeft omarmd, blijkt volgens de
plaatsvervangend SG ook uit het feit dat zijn departement nu,
in navolging van het Openbaar Ministerie, ook werkt met de
digitale handtekening.

Covidicatie
De plaatsvervangend SG weet nog niet hoe ver de covidicatie
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Johan Wiltvank, algemeen directeur van het Shared Service
Center ICT van de dienst waaronder alle 65 justitiële inrichtingen vallen (DJI): de huizen van bewaring, de gevangenissen,
de TBS-klinieken en de penitentiaire jeugdinrichtingen. “Door
de corona-maatregelen kwam de dienst met twee belangrijke
vraagstukken te zitten”, vertelt Wiltvank. “Vanaf dag 1 was
bezoek aan justitiabelen - degenen die in deze inrichtingen
vastzitten - niet meer mogelijk. Het aantal justitiabelen varieert, maar loopt meestal toch wel tegen de 17.000. Voor hun
moest snel iets bedacht worden, want bezoek is een wezenlijk
recht, zowel als het om naasten gaat als om advocaten. We
hebben 800 i-Pads gekocht om dat contact mogelijk te blijven
maken. Dat blijkt goed te werken. Sterker nog: veel justitiabelen ervaren dit contact als prettiger, omdat ze videobellen
met veel meer naasten en niet alleen met degenen die geregistreerd staan voor hun bezoekregeling. Ze zijn even deel van
de huiselijke kring.” Er dringt zich nog een ander beeld op: dat
van gevangenen die geen drugs meer toegestopt kan worden.
Wiltvank: “Nou, de dienst is wel van plan om te onderzoeken
wat het een en ander voor gevolgen heeft op het probleem van
contrabande.”
Horen
Het tweede vraagstuk dat de coronamaatregelen met zich
meebrachten, was dat justitiabelen niet meer fysiek gehoord
konden worden. Ook daarop moesten Wiltvank en de zijnen is
samenwerking met andere serviceorganisaties iets verzinnen.
Het concept van het zogenaamde telehoren, waar nog betrekkelijk weinig ervaring mee was, moest snel worden uitgerold.
Wiltvank: “Onze organisatie moest voor de hardware zorgen:
microfoons, schermen, faciliteiten voor tolken, faciliteiten om
papieren documenten te delen, noem maar op. Dat hadden
we niet allemaal op de plank liggen.” De klus was niettemin in
betrekkelijk korte tijd geklaart: binnen drie weken was alles
operationeel.
Ook deze noodgreep heeft belangrijke bijkomende voorde-
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Samen veilig
verbonden

living lab
len, waarvan de belangrijkste is dat er niet meer heen en weer hoeft te worden
gereden met justitiabelen. “Qua logistiek veel gemakkelijker,” aldus de directeur. “Bovendien heb je geen bewakers meer nodig voor de transporten en de
rechtszaal.”
Ten slotte hebben Wiltvank en de zijnen ervoor moeten zorgen dat alle
ambtenaren van de dienst van huis uit konden gaan werken. “De technische
faciliteiten hadden we eigenlijk al. Maar er werd veel minder van gebruikgemaakt. Nu moest het gewoon.”
Wiltvank denkt dat de digitalisering een blijvertje is, zeker gezien de
bijkomende voordelen. “Bij justitie heeft altijd toch wel een koudwatervrees
bestaan voor dit soort ontwikkelingen; ik denk dat die nu voorgoed over is.”

De nieuwe werkelijkheid
van het telehoren

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

Twan Erkens, CIO van de
Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND): “Er
wordt nu serieus gekeken
naar mogelijkheden om
de IND-medewerker ook
vanuit zijn huisadres te
laten telehoren.”
Beeld: Lawrence Mooij

“We hebben de ambitie opgevat om op elk moment te kunnen oproepen wat de juiste verblijfstitel is van elke klant. Dat
staat in de strategische visie, die we vorig jaar uitbrachten”,
vertelt Twan Erkens, CIO van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). “Dat vergt een flinke digitaliseringsslag. En
het vraagt ook iets van de informatievoorziening, die nu erg
versnipperd is en straks wordt ondergebracht in een nieuwe
directie informatievoorziening.” Toen kwam de Coronacrisis
en dreigde het horen van klanten (vreemdelingen) volledig tot
stilstand te komen. “We moesten dus zo snel mogelijk overschakelen op horen op afstand”, vertelt Erkens. ‘De technologie van
telehoren was al in gebruik bij de Raad voor de Rechtspraak: die
konden we vrij snel invoeren. In april hadden we een eerste,
geslaagde proef.”

IND-medewerker ook vanuit zijn huisadres te laten telehoren.
Hierdoor worden de reisbewegingen nog minder. We zijn inmiddels ook weer het fysiek horen aan het opstarten. We zullen ook
na corona blijven werken met een combinatie van telehoren en
fysiek horen.”

Dat was geen sine cure want het systeem moet aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. “Het moest mogelijk zijn om in
een asielzoekerscentrum een aparte verhoorkamer voor de asielzoeker en op een IND-locatie en ruimte voor de IND-medewerker
in te richten. Het systeem van telehoren moest snel uitbreidbaar
zijn, een tolk en advocaat moeten erop kunnen inloggen via een
app en het systeem moest bovenal departementaal betrouwbaar zijn.” Dat laatste is een ander woord voor: gegarandeerd
in een beveiligde omgeving. Overigens is telehoren altijd op
basis van vrijwilligheid. Erkens: “Je ziet dat mensen van wie
het verzoek grote kans maakt op inwilliging, zoals Syrische
vluchtelingen, maar al te graag snel gehoord willen worden, ook
digitaal. Er wordt nu serieus gekeken naar mogelijkheden om de

Corona als kans
“De COVID-ellende heeft geleid tot een versnelde introductie
van nieuwe werkwijzen en technologie. Het was een flinke duw
in de rug”, aldus Erkens. Het telehoren is niet de enige innovatie. De medewerkers die onze callcenters bemannen, kwamen
thuis te zitten. “Deze belangrijke vraagbaakfunctie zou niet
meer functioneren, dat kon natuurlijk niet. We hebben toen met
een aantal technische aanpassingen ervoor gezorgd dat de callcentermedewerkers het werk vrij snel konden oppakken vanuit
huis. Dat werk prima, ook dit is een blijvertje, al zal er ook altijd
een fysiek callcenter blijven bestaan.” Erkens kijkt op de afgelopen maanden terug met voldoening: “Ik spreek wel eens van
corona als kans.”
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Vernieuwen in tijden
van crisis: dat is de
echte uitdaging
Een treinreis van Groningen naar Den Haag voor
een vergadering? Dat zal in het postcoronatijdperk
niet zomaar meer gebeuren, denkt Jos De Groot,
directeur Digitale Economie bij het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat. Een interview
over de gevolgen van de coronacrisis op de verdere
digitalisering van de samenleving.
Door Fred van der Molen
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Jos De Groot, directeur Digitale Economie
bij het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat.

heb zelf ook in het thuiswerken een enorme sprong
“Ikgemaakt”,
zegt Jos de Groot. “Het is een aparte dyna-

miek die je je eigen moet maken. Wat mij positief opvalt is dat
vergaderingen veel makkelijker te plannen zijn, met name internationaal. Het bespaart veel reistijd. Ik ben er tevreden mee, al
zijn er natuurlijk nadelen. Zo heb ik een aantal nieuwe medewerkers nog steeds niet in de levenden lijve ontmoet. Het blijft
belangrijk elkaar echt te ontmoeten. Dat mis je nu. En je moet
enorm opletten dat je nog eens van je stoel afkomt.”
Zal het nieuwe normaal niet snel het oude normaal worden als
de virusdreiging is geluwd?
“Dat verwacht ik niet. Iedereen heeft de voordelen gemerkt.
Je gaat kritischer kijken naar vergaderingen, naar reistijden en
files. Waarom zou iemand uit Groningen voor een vergadering
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naar Den Haag komen? Waarom zou je in een overvolle trein
stappen als je de eerste vergadering ook vanuit huis kan doen?
Er is in de hele samenleving veel in beweging gezet. Dat
virus is natuurlijk een ramp, maar op het gebied van digitalisering is het een blessing in disguise. We hebben vorig jaar
de Digitaliseringsstrategie 2.0 bekend gemaakt. Met deze
departement- en sectoroverstijgende strategie wilden we een
nieuwe beweging in gang zetten; een gezamenlijke agenda om
de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering
te benutten. Dat was heel veelbelovend, maar wij maakten ons
ons wel zorgen over de voortgang in diverse sectoren. Het bleek
lastig om de stap te zetten van pilot of proeftuin naar praktijk. We hadden daarom juist in maart een conferentie willen
houden – de Conferentie Nederland Digitaal 2020 - rond het
thema ‘opschaling’. Door de crisis zijn nu ineens enorme stap-
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pen gezet, met thuiswerken, met thuisonderwijs, met zorg op afstand. Over
bijvoorbeeld dat laatste werd wel veel gepraat, maar je ziet nu dat het doorbreekt. Dat kan grote voordelen hebben. Patiënten hoeven niet meer voor elke
afspraak een eind te reizen en in wachtkamers te zitten.”

Digital Trust Center

Het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat heeft in 2018 het
Digital Trust Center (DTC) opgericht.
Doel: ondernemers bijstaan om hun
digitale veiligheid op orde te brengen.
Een van de manieren daartoe is het
verspreiden van relevante informatie
via de eigen website. Bijvoorbeeld
over de manieren waarop criminelen
hun phishingaanvallen verpakken. De
afgelopen maanden zaten veel kwaadaardige links verborgen in coronagerelateerd nieuws, zowel via e-mail
als berichtendiensten als WhatsApp.
Volgens een Google-rapport was op een
gegeven moment 1 op de 5 phishing
e-mails gerelateerd aan COVID-19,
zo’n 18 miljoen e-mails van de 100
miljoen die Gmail dagelijks blokkeert.
Het Digital Trust Center publiceerde
een TNO-factsheet waarin de diverse
geniepige vormen van COVID-19phishing op een rij werden gezet.
https://www.digitaltrustcenter.nl/
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In die Digitaliseringsstrategie 2.0 worden zes prioriteiten benoemd. Is er met
de kennis van nu reden om daarin te gaan schuiven?
“De scope van het programma is breed, van verdere digitalisering in domeinen als agro en zorg tot het overheidsdomein, van digitale vaardigheden tot
cybersecurity, en van grensverleggend onderzoek tot ethische vraagstukken.
Die zes aandachtsgebieden - AI, datadeling, digitale inclusie, digitale overheid, connectiviteit en digitale weerbaarheid - staan nog overeind. We zien
nu wél de mogelijkheid om op een aantal terreinen sneller door te pakken. Er
wordt nogal eens makkelijk geroepen ‘we investeren ons uit de crisis’. De echte

De echte uitdaging wordt juist om tijdens
die crisis te blijven vernieuwen en niet
terug te vallen in het oude normaal

uitdaging wordt juist om tijdens die crisis te blijven vernieuwen en niet terug
te vallen in het oude normaal. Wat ons daarbij helpt is dat digitalisering naast
vergroening een belangrijk onderdeel is van het Europees herstelplan. Onze
ambitie is en blijft om digitaal koploper te worden in Europa. Onze connectiviteit behoort al tot de top. Ik ben er trots op dat onze infrastructuur die enorme
extra belasting in de coronaperiode prima heeft kunnen verwerken.”
Lang niet elke ondernemer of organisatie zal het besef hebben of ervaren dat
het ministerie van EZK zich om hun digitale toekomst bekommert.
“Dat hoeft ook niet per se. Wij hebben een overkoepelende rol. Veel gaat in
samenwerkingsverbanden, met mede-overheden, toezichthouders, branche-

organisaties, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. We pakken
vraagstukken sector- en departementoverstijgend op. Op die manier bundelen
we de krachten. Trapsgewijs sijpelt dat door. Bijvoorbeeld via de Fieldlabs en
Smart Industry hubs, of via de MKB werkplaatsen en de brancheorganisaties.
Wij zetten in op verbinding. Een klein voorbeeld uit de periode van thuisonderwijs: zoals bekend konden tal van kinderen niet meedoen bij gebrek aan
een computer. Wij zijn in contact getreden met het bedrijfsleven en dat heeft
geleid tot het meestal gratis beschikbaar stellen van apparatuur en leermiddelen; een unieke samenwerking.”
Privacy en beveiliging zijn ook topics geworden in deze coronaperiode
“Als je het over die corona-apps hebt. De lancering was wellicht niet de
meest gelukkige actie, maar privacy heeft daardoor wel de aandacht gekregen
die het verdient. Dat is winst. Privacy is terecht een belangrijk onderwerp, ook
in relatie met de big-techbedrijven. Om meer invloed te krijgen op wat de grote
platforms als Facebook en Google allemaal wel en niet doen, is Europa belangrijk. Na de privacyrichtlijn die tot de AVG heeft geleid, werken we daar nu aan
regelgeving die moet leiden tot meer transparantie en overdraagbaarheid van
de gegevens die platforms verzamelen. Maar dat is complexe materie.
De andere weg is er zelf iets tegenover zetten. We benutten nog lang niet
alle mogelijkheden van big data. We werken met de zogeheten ‘datadeelcoalitie’ aan een stelsel voor het veilig en vertrouwd delen en gebruiken van (open)
data die in diverse sectoren van de samenleving worden verzameld. Stap één
is dat de grote hoeveelheid data die bijvoorbeeld in de landbouw of veeteelt
wordt verzameld, onderling kan worden gedeeld. Maar wij streven ook naar het
delen van data over sectoren heen.”
Het coronatijdperk heeft ook tot meer cybercriminaliteit geleid. Ligt daar niet
een grotere taak voor de overheid?
“Zeker, het aantal cyberincidenten is de afgelopen maanden duidelijk
toegenomen. Begrijpelijk, want veel meer mensen zijn digitaal actief. En met
name via phishing dringen criminelen in bedrijfssystemen door. We hebben
binnen de overheid een taakverdeling. De kritische infrastructuur en de vitale
organisaties worden ondersteund door het Nationaal Cyber Security Centrum
(NCSC). Wij hebben in 2018 het Digital Trust Center (DTC, zie kader) opgericht
om in samenwerking met partners de rest van het bedrijfsleven bij te staan bij
het beschermen van hun digitale veiligheid. Daar kun je onder andere informatie over phishing vinden. Daar gaan we de komende tijd nog een flinke slag
maken.”
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Nederlands
internet slaagt
voor stresstest
Het massale thuiswerken en onderwijs heeft niet tot grote digitale
verstoppingen geleid. Van de thuiswerkers had, zo blijkt uit onderzoek
van Telecompaper, slechts zo’n 8
procent problemen met de internetverbinding. Het platform wijst erop
dat piekbelastingen vooral ouders
met kinderen treffen, omdat met
name kinderen overdag het internet ook gebruiken voor digitaal
entertainment, zoals gaming en
streamingdiensten.
Direct na de start van de coronacrisis was er nog de angst dat het
internet de toename van thuiswerken,
thuisonderwijs, videobellen, videoon-demand en andere vormen van
digitaal entertainment niet aan zou
kunnen. Op verzoek van Brussel verlaagden Netflix, Videoland en Disney+
hun bandbreedte met 20 procent.
Voor Nederland was dat eigenlijk niet
nodig; de netwerken, zowel de verbindingen als de knooppunten, blijken
de groei van het verkeer goed aan te
kunnen. Sinds maart, de start van de
coronacrisis, bedroeg die groei ongeveer 20 procent.
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Digitalisering als
smeerolie in de
anderhalvemeter
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samenleving

Het beeld is scherp, het geluid helder, de achtergrond is professioneel

In hoeverre blijven we ook na de crisis zo werken?
“Dat is koffiedik kijken, maar ik hoop in de eerste plaats dat
we het aantal verplaatsingen onder controle blijven houden.
Dat is veel beter voor het klimaat. Dit is echt een heftige crisis,
ook economisch gaan we daar nog lang de impact van voelen.
Wellicht helpt deze crisis ons de richting op te gaan waar we als
samenleving toch al naartoe moesten: minder verplaatsingen,
meer videovergaderen en dus thuiswerken.
Aansluitend daarop - ik durf het bijna niet hardop te zeggen,
maar ik ben blij dat de Citrix-crisis twee maanden voor de coronacrisis was. De combinatie van die twee is een hele nare. We
weten nu hoe we omgaan met informatieveiligheid en wat het
herstellend vermogen is bij incidenten in een crisis. Ik moet er
niet aan denken dat we er bij corona een Citrix-storing overheen
hadden gekregen.”

vaag en de belichting precies goed. Nathan Ducastel is VNG Directeur
Beleid / Informatiesamenleving, Lokale Democratie en Veiligheid en
Gemeenterecht en sinds deze maand ook directeur van VNG Realisatie. In
de laatste maanden is hij professioneel videobeller geworden; een klein
voorbeeld van de invloed van het coronavirus op de digitalisering.
Door Karina Meerman

Hoe is het voor u persoonlijk geweest, sinds de start van de intelligente
lockdown?
“Van veel op reis door het hele land en een vaste werkplek in Den Haag
ging ik opeens naar alle dagen thuis. Maar dat ging eigenlijk heel goed. Thuisonderwijs voor mijn zoontje werd ongelofelijk snel geregeld en de VNG gaf
iedereen alle mogelijkheden om thuis te werken. Ik heb veel ervaring met op
afstand werken, maar het is toch anders om echt álles te doen via een scherm.
De lopende dossiers gaan gewoon door, maar het starten van nieuwe dingen
is lastiger. Het eerste contact via een scherm is ingewikkelder dan in levenden
lijve, net als het uitleggen van een nieuw idee of nieuw initiatief.”
Nathan Ducastel. Beeld: VNG/Shutterstock/iBestuur
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Wat vindt u van de manier waarop de lokale overheden
omgaan met beveiligingskwesties die bovenkomen, zoals
inbreukrisico’s bij videobellen?
“We moeten de discussie breder trekken dan het gebruik van
specifieke software. Data, digitalisering, AI, machine learning:
ze zijn nu allemaal onderdeel van het curriculum en zullen dat
ook blijven. Net als internetwijsheid, mediawijsheid en bronnenonderzoek; de crisis benadrukt deze als essentiële vaardigheden. Geen enkele videobelsoftware is waterproof, maar de
bewustwording daarvan is essentieel. Maak afwegingen op basis
van het doel van het gesprek en het niveau van vertrouwelijkheid en kies een passende oplossing. Een gesprek met vrienden
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is iets anders dan een meeting over strikt vertrouwelijke zaken. Gelukkig geeft
de gemeentelijke Informatiebeveiligingsdienst (IBD) daar goede adviezen over
in samenwerking met het Nationaal Cybersecurity Center.”

Dossiers
blijken veel
moeilijker
uitvoerbaar
dan werd
aangenomen

Op dit moment van spreken hebben 5G-complotdenkers in Nederland brand
gesticht in 23 zendmasten. Desinformatie neemt een vlucht, is de strijd ertegen wel te voeren?
“Desinformatie is van alle tijden en daartoe zullen wij ons moeten verhouden. De instrumenten die we als burgers en overheden hiervoor in handen
hebben zijn nog ontoereikend. Ook hier geldt bewustwording als eerste stap.
In een uitzending van Arjan Lubach sprak hij over Facebook als een van de
belangrijkste nieuwsleveranciers voor veel mensen, terwijl we niet weten wat
het redactionele beleid is. Terwijl, als je vijf kranten belt, leggen ze hun beleid
maar al te graag uit. De bias van dagbladen is bekend en onderling te vergelijken, maar hoe doe je dat met social media? Dan spreken we van een bias van
algoritmes die het nieuws zo filteren dat het jou het beste past. Begin dus met
niet direct te geloven wat je online ziet.”
Wat kunt u zeggen over de rol van bestuurders en de digitale transitie?
“In de bestuurlijke Digitale Agenda van VNG stellen we dat bestuurders
zich op drie niveaus tot digitalisering moeten verhouden. Breng allereerst de
basis op orde. Denk aan bewustzijn, infrastructuur - ook 5G - en de informatiehuishouding van organisaties. Installeer patches en updates zodat data van
inwoners en ondernemers zo goed als kan beschermd zijn en de dienstverlening niet in gevaar komt. Dat lijkt een open deur, maar aandacht hiervoor blijft
belangrijk, ook bestuurlijk. ICT is een vierde productiemiddel en dat wordt
nog niet door iedereen zo gezien of begrepen. In de uitvoering loopt men dan
tegen zaken aan die politiek-bestuurlijk niet wenselijk zijn. Dossiers blijken
veel moeilijker uitvoerbaar dan werd aangenomen, omdat men aan de voorkant
onvoldoende begrip had van ICT en te veel aan wensdenken deed.
Het tweede niveau is alles wat te maken heeft met kansen pakken. Met
digitalisering zijn heel veel processen te verbeteren en daarin is ook veel vooruitgang geboekt de laatste twintig jaar. Mijn belastingaangifte als werknemer
is een stuk eenvoudiger geworden. Het optellen van verkiezingsuitslagen werkt
echt beter met software dan hoe we dat daarvoor deden.
Het derde niveau draait om duiden en reflecteren. Als openbaar bestuur
hebben we de laatste eeuwen verantwoording genomen voor de fysieke ruimte
en het maatschappelijk verkeer, maar we moeten die ook voor de digitale
ruimte gaan nemen. Er liggen nog heel veel vraagstukken waar we ons verder
in moeten verdiepen om daar echt beleid op te kunnen maken. Hoe gaan we om
met de toekomst van de techreuzen, met het Nederlandse ICT-bedrijfsleven?
Wat doen we met de terugkerende discussie over de mogelijkheden van data
versus de maatschappelijke waarden?”
Dit zijn geen nieuwe ontwikkelingen, waarom is daar nu pas zo veel aandacht
voor op dit niveau?
“We hebben al heel veel opgepakt, kijk naar de AVG. Het echte politieke
gesprek is echter pas een jaar geleden daadwerkelijk gestart met de tijdelijke
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commissie Digitale
Toekomst. Ook in Europa, waar
digitalisering recent
is benoemd als een van de drie grote
transities. Ik hoop
dat politieke partijen zich op digitalisering
gaan profileren in de
komende verkiezingsperiode. Ik wil weten hoe een
partij aankijkt tegen meer ruimte voor het individu en diens gegevens - of zijn
ze meer voor een datagedreven samenleving? Willen we dienstverlening verbeteren ten koste van privacy of niet? En accepteren we dan dat dienstverlening
misschien niet optimaal is? Daar zijn echt politieke discussies over te voeren,
maar de aandacht voor het onderwerp is nog maar mondjesmaat. Het wordt wel
steeds beter.”
Soms lijkt het of digitalisering het doel is en niet het middel. Het succes van
een ‘corona-app’ is niet bewezen, toch werd daar zwaar op ingezet. Wat vindt
u daarvan?
“Ondanks dat het niet direct tot een succesvolle app leidde, ben ik
positief over de aanpak van VWS en de corona-app. De markt betrekken,
de wisdom of crowds benutten, daar kwam een goeie open discussie uit
over hoeveel vrijheid mensen bereid zijn in te leveren ten behoeve van de
volksgezondheid. Beide kanten van de medaille moeten belicht worden: het
inleveren van de privacy versus de volksgezondheid en de effectiviteit van de
GGD. Een manier om weer sneller de intelligente lockdown te kunnen versoepelen en de economie weer een beetje aan te jagen. Die weging is echt aan
de politici en het maatschappelijk debat, maar dat het debat gevoerd wordt
vind ik heel goed.”
We hebben ongekende staaltjes van ambtelijke daadkracht en snelheid van
handelen gezien. Gaat men het momentum grijpen en vasthouden?
“Dit zijn de tijden waarin wij als ambtenaren - maar ook als VNG - onze
meerwaarde bewijzen. De spoedwet Digitale besluitvorming is misschien wel de
snelste wetgeving van de geschiedenis! Daar hebben wij aan meegeschreven.
Ook de Tozo-regeling is heel snel uit de grond gestampt. Ja, er bestaat risico
van frauderen, maar toch gaan we het doen want het belang is groter dan het
risico. Het maken van die keuze is leiderschap. In de uitvoering hebben we die
snelheid behaald door in een vroeg stadium de beleidsmensen, de wetgevingsmensen, de gemeentekennis en ICT-kennis allemaal aan tafel te zetten. Dit was
geen politieke of bestuurlijke opgave, maar een maatschappelijke. We hebben
interdisciplinair de kans gepakt. Ik pleit overigens niet altijd voor maximale
snelheid. De overheid moet rust brengen, en dat is iets anders dan traagheid.
Niet achter elke hype aanrennen en de koers weer bijstellen, dat vind ik ongelofelijk belangrijk.”
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Dit zijn
de tijden
waarin wij als
ambtenaren
onze
meerwaarde
bewijzen

Een laatste vraag, wat zijn uw verwachtingen van een hybride
iBestuur-congres?
“Ik ben heel benieuwd, wat betekent hybride hier? Ik denk onmiddellijk
aan webseminars, maar waarom niet in gesprek met een hologram?!”
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Beeld: Shutterstock

aren geleden was Florius, dochteronderneming van ABN
AMRO, de eerste bank die begon met de zogenaamde
‘mijn-omgeving’. Een online omgeving waar klanten zelf zaken
voor hun hypotheek kunnen inzien en regelen. Justus Damman,
manager digital bij Florius vertelt: “Banken hadden toen al wel
internetbankieren, maar op het hypotheekdomein waren wij de
eerste met een mijn-omgeving.” Erik Tolboom, chief data officer
bij Florius, vult aan: “Dat werd – en wordt – steeds meer een
platform waarop een continue dialoog tussen de driehoek klant,
intermediair en Florius plaatsvindt. Een spanningsveld, waar de
vraag telkens is: hoe zorg je ervoor dat wat Florius digitaliseert
interessant is, zowel voor de klant, voor de intermediair en voor
onszelf.” De mijn-omgeving werd in samenwerking met Blueriq
gemodelleerd.
Anno 2020 is Florius de vierde hypotheekverstrekker van
Nederland. De focus van Florius op de klant loont en heeft
al meerdere awards opgeleverd: de Gouden Spreekbuis (prijs
voor de hypotheekverstrekker die zich het best ontwikkelt op
het gebied van imago, communicatie en dienstverlening voor
de klant), de Zilveren Spreekbuis en de Gouden Oor Erkenning
(symbool voor organisaties die luisteren naar hun klanten).

Als de klant
het niet kan zien,
ís het er niet
Zet de mens centraal in het proces. De burger verlangt dat van
alle organisaties, dus ook van overheidsinstanties. Dit vraagt een
andere kijk op je IT, werkprocessen én medewerkers. Maar hoe
pak je dat aan? Blueriq en Florius laten al twaalf jaar samen zien
wat werkt.
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Learnings
“Sinds 2008 werken we samen met Florius. Door de jaren
heen is onze samenwerking veranderd, omdat de focus en de
vraag van de markt en de consument zijn veranderd. En zo hoort
het ook. De resultaten laten zien dat het mogelijk is om de klant
écht centraal te zetten, hoe complex je omgeving ook is. We zijn
daarom ook supertrots op onze samenwerking”, vertelt Nico
Vogels, verantwoordelijk voor Customer Success binnen Blueriq.
Frits van Endhoven, relatiemanager voor de overheid bij Blueriq,
vertelt: “Door de jaren heen hebben we gezien wat werkt en wat
niet werkt en wat essentieel is voor het succesvol centraal zetten
van de klant. Deze learnings zijn waardevol voor iedere organisatie die met veel regels of wetgeving te maken heeft, dus zeker
voor overheidsinstanties. We lichten er drie uit.”
1 - Snelheid
Snelheid is belangrijk om voorop te lopen en om te voldoen
aan de wensen van de klant en aan nieuwe wet- en regelgeving.
Daarom is het essentieel om te zorgen dat alles wat je realiseert
voor de klant, zo snel mogelijk zichtbaar is voor de klant. Justus
Dammen vertelt: “Wat zowel wij als Blueriq heel hoog in het
vaandel hebben, is: dingen doen, dingen opleveren. Als de klant
het niet kan zien, ís het er niet. Florius had al heel snel een app.
Die kon weliswaar nog niet zoveel, maar we hádden ‘m wel, en
daarop zijn we verder gaan bouwen. Dat doet Blueriq net zo: live
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gaan, en dan verbeteren. Ik zeg altijd: laat maar zien! Dit zorgt
er niet alleen voor dat de klant snel de voordelen merkt van je
inspanning, maar ook dat de ervaringen van klanten steeds worden meegenomen om de producten en dienstverlening continu
te verbeteren.”
2 - Verservice!
Erik Tolboom vertelt: “Overal zie je dat bedrijven en organisaties
die hele spaghetti-IT aan het ontrafelen zijn in kleinere onderdelen. Hoe meer je verservicet, hoe makkelijker je er andere
services in kunt hangen.” Nico Vogels bevestigt die ontwikkeling. “In plaats van dat je zelf voor iedere wens een maatwerkoplossing gaat maken, kun je beter koppelen met andere technologieën. Zelf doen we dat ook. We kunnen veel dingen met het
Blueriq-platform, maar we doen vooral dát waar onze kracht
ligt: het creëren van de ideale klantreis. Een klantreis wordt

De resultaten laten zien dat het
mogelijk is om de klant écht
centraal te zetten, hoe complex
je omgeving ook is
bepaald door persoonlijke situaties en gebeurtenissen, wet- en
regelgeving en nog veel meer zaken. Zorg dat je vanuit de klantreis denkt en niet vanuit de techniek. Anders kom je niet uit bij
hetgeen de klant nodig heeft.”
3 - Samenspel business en IT
Bij veel bedrijven staan de business en de IT-afdeling ver van
elkaar af. Bij Florius is dat anders. Tolboom: “Iedereen heeft
hetzelfde doel voor ogen: zo goed mogelijk de klant helpen. Het
is heel waardevol dat het ‘wij-zij’, business versus IT, in de loop
der tijd steeds minder is geworden.” Vogels: “Onze professionals
en platform fungeren als verbinders tussen business en IT. We
moeten de IT goed snappen, die in lijn brengen met het businessvraagstuk en de vraag van de klant en vervolgens de oplossing goed laten aansluiten op het technische platform.”
Meer weten over onze samenwerking met Florius of klaar om deze
tips in de praktijk te brengen? Frits van Endhoven: f.van.endhoven@blueriq.com, 06 46 093 722.
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Niet kunnen sturen op afspraken, dat ervaart Daan
Stevens als een gemis. Dus toen hij in 2014 procesmanager
informatievoorziening bij Justis werd, zocht hij direct naar
wegen om dat (beter) te kunnen doen. De screeningsautoriteit
werkte al met TOPdesk, Stevens breidde het gebruik ervan uit.
Jongste loot aan de TOPdesk-stam bij Justis is de integratie van
de mailafhandeling door het Klant Contact Center (KCC).
Door Els Wiegant

TOPdesk brengt Justis
B

ij zijn vorige werkgever, het Shared Service Center van
de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), had Stevens al
kennisgemaakt met TOPdesk. Justis was net een jaar voor zijn
komst met het TOPdesk-pakket begonnen. Namens het ministerie van Justitie en Veiligheid voert Justis de screening van
personen en organisaties uit. Het geeft onder meer Verklaringen
omtrent gedrag (VOG’s) af. De mogelijkheden van het TOPdeskpakket werden op dat moment summier benut, vertelt Stevens.
“Het was vooral een incidentregistratiesysteem voor IT. Vanuit
mijn achtergrond als servicemanager wilde ik ook kunnen sturen
op de afspraken uit de SLA’s (service level agreements).”
De eerste uitbreiding omvatte dan ook het beheer van de
ongeveer zestig contracten van Justis. Het hele invoeringstraject duurde zo’n tweeënhalf jaar. Justis is er meer door in
control gekomen, vindt Stevens. “We werden in het verleden wel
eens verrast door contracten die uit hun termijn liepen. Nu kunnen we leveranciers beter aansturen. Tegelijkertijd kunnen we
ons beter verantwoorden richting de business.”
Zoekplaatje
Min of meer gelijktijdig met de invoering van het contractbeheer werd het instroomproces van nieuwe medewerkers via
het TOPdesk-pakket gestroomlijnd. “Voor managers was het
iedere keer een zoekplaatje: bij wie moet mijn nieuwe medewer-
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nog beter in control

ker zijn voor een toegangspasje, laptop, telefoon, autorisatie
voor de systemen, et cetera. Dat hebben we allemaal samengebracht in TOPdesk. Nu vult de manager één formulier in en
ontvangt ieder clubje binnen Justis automatisch een activiteit.
Dat is nu een goedlopend proces.”
Stevens noemt het een voordeel van TOPdesk dat het niet
alleen de IT en Informatievoorziening ondersteunt, maar ook
facilitaire en HRM-processen. “Ze hebben een veel integraler
systeem dan andere aanbieders, waardoor je ook meer disciplines aan elkaar kunt koppelen. Ik wil het liefst zo min mogelijk
systemen. Liever één grote waar ik een paar mensen op kan
inwerken dan allemaal kleine met evenzovele experts, administraties en leveranciers. Dat werkt fijner.”

werken zou lastig geweest zijn. Ik ben natuurlijk wel blij dat
TOPdesk eruit is gekomen.”
KCC-manager Regina Friendwijk legt uit dat het selectietraject heel ‘blauw’ is aangepakt. “We hebben echt de tijd genomen
om te bepalen wat we wilden en welke functionaliteiten we nodig
hadden. Daar hebben we diverse partijen op bevraagd. Wat heeft
meegespeeld bij de selectie is in hoeverre een partij zich in onze
organisatie kon verplaatsen. Dat kon TOPdesk goed.”
Inmiddels worden alle telefonische klantvragen in TOPdesk
verwerkt en geregistreerd. Stevens: “Daardoor kan het KCC
er beter op anticiperen. Als een vraag regelmatig terugkomt
bijvoorbeeld, kun je dat ondervangen door de informatie op de
website te verbeteren.”

Blauw
Een paar jaar geleden zocht het Klant Contact Center (KCC)
van Justis naar een tool dat het klantcontact naar een hoger
niveau zou kunnen tillen. Ook het KCC met zijn ruim twintig
medewerkers had behoefte aan meer grip en sturing op de
klantvragen.
Ondersteund door de afdeling van Stevens doorliep het een
selectietraject, waar TOPdesk als eerste keuze uitkwam. Op de
vraag of dat niet voor de hand lag, antwoordt Stevens: “Het KCC
had andere registratiebehoeften dan wij, dus in ons systeem

Redelijk goedkoop
Het systeem voor het KCC is iteratief tot stand gekomen,
vertelt Friendwijk. “Wat bij ons gebeurt, raakt al onze klanten.
Daar moet je voorzichtig mee omgaan. Begrijpt de klant dit nog
wel? Als je een verandering in één keer over de klant uitstort en
het werkt niet, kun je er moeilijk op terugkomen.”
Meest recente uitbreiding van TOPdesk voor het KCC betreft
de volledige afhandeling van e-mails. Die ging vooralsnog grotendeels via Outlook. Er is een digitaal contactformulier ontwikkeld, waarmee de burger automatisch een registratie in TOPdesk
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aanmaakt. De opvolging van de mail wordt in TOPdesk geregistreerd en gestuurd.
Het ontwikkelproces gaat niet altijd vlekkeloos, zegt Friendwijk. “Door hun brede ervaring is voor TOPdesk the sky the limit.
Wij moeten ze daarin soms een beetje beperken. Maar dat is
het spel dat je met elkaar speelt. Wat ik er goed aan vind, is dat
beide partijen investeren en dat we altijd in gesprek blijven.”
Stevens ziet nog een aantal andere voordelen aan TOPdesk.
“Het systeem is heel gebruikersvriendelijk. Het wijst zich bijna
vanzelf en is voor de gebruiker snel te leren. Tegelijkertijd kan
het heel veel. Voor mij als contractverantwoordelijke is het prettig dat het een overzichtelijk bedrijf is dat de Nederlandse markt
goed begrijpt. Dat is bij tools die in de hele wereld moeten
kunnen worden toegepast nog wel eens anders. Ik vind ze ook
redelijk goedkoop, in verhouding tot wat je ervoor krijgt.”
Als laatste voordeel noemt Stevens de brede oriëntatie van
TOPdesk. “Ze hebben veel klanten bij de ministeries en organiseren geregeld TOPdesk-cafés. Vaak weet je helemaal niet waar
jouw systeem nog meer wordt gebruikt. In het café ontmoet je
elkaar en kun je van de ervaring van anderen leren. Dat is leuk.”
Benieuwd wat TOPdesk voor uw organisatie kan betekenen? Neem
contact op met Ludo Bergkamp: l.bergkamp@topdesk.com of
015-2700900.
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Gezichtsherkenning:

overheid moet
kleur bekennen
Het gaat snel met de
wereldwijde toepassingen rond gezichtsherkenningstechnologie
en de privacyrisico’s
die daarmee gepaard
gaan. Daarom moeten
er nu duidelijke keuzes gemaakt worden.
We staan voor de fundamentele vraag: wat
vinden wij (nog) wenselijk als het gaat om
gezichtsherkenningstechnologie?

44

W

ereldwijd wordt gezichtsherkenningstechnologie steeds vaker
ingezet door overheden. De technologie maakt het mogelijk om op
basis van digitale beelden gezichten of gezichtskenmerken te herkennen.
Politiediensten gebruiken het om voortvluchtige criminelen te identificeren in de publieke ruimte, het wordt ingezet om landsgrenzen te bewaken
en om gevangenissen en andere kritische infrastructuur te beveiligen. In de
Verenigde Staten wordt zelfs onderzocht of gezichtsherkenning kan worden
ingezet om mensen te identificeren die in de buurt zijn geweest van met
COVID-19 besmette personen.
De inzet van gezichtsherkenning beperkt zich niet tot de overheid-burgerrelatie. In toenemende mate maakt het ook onderdeel uit van commerciële
toepassingen. Dit opent een scala aan mogelijkheden voor ondernemingen en
burgers om anderen te identificeren, te volgen en te profileren: van automatisch taggen van beelden op sociale media, tot het monitoren van winkelende klanten, tot toegangscontrole op evenementen. In ons rapport ‘Op het
eerste gezicht. Een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico’s in
horizontale relaties’ hebben wij in kaart gebracht hoe de inzet van gezichtsherkenningstechnologie door bedrijven en burgers het recht op privacy kan
beknotten en welke instrumenten de Nederlandse overheid tot haar beschikking heeft om deze technologie te reguleren.
Drie tendensen
We hebben bekeken hoe bedrijven in Nederland en in het buitenland
gezichtsherkenning inzetten in verschillende domeinen. Wij zagen drie tendensen. Ten eerste willen veel bedrijven gezichtsherkenning gebruiken om
het gebruikersgemak en de efficiëntie van interne processen te vergroten:
een snelle check-in, betalen via gezichtsherkenning, de slimme deurbel, et
cetera. Bedrijven zien gezichtsherkenning ook als een manier om bestaande
activiteiten te verrijken met extra mogelijkheden, bijvoorbeeld dating-apps
waarin je op look-alikes van beroemde mensen kunt zoeken.
Ten tweede zetten bedrijven gezichtsherkenning in voor beveiliging en
controle. Inchecken via gezichtsherkenning is niet alleen handig, het biedt
in principe ook de mogelijkheid om op basis van zwarte lijsten ongewenste
individuen op geautomatiseerde wijze de toegang te ontzeggen. Emotiedetectie als een specifieke vorm van gezichtsherkenning kan ook een rol spelen in

beveiliging en controle, bijvoorbeeld wanneer angst en boosheid op geautomatiseerde wijze herkend worden en dit wordt
gebruikt om escalatie te voorkomen.
Tot slot kan gezichtsherkenning worden ingezet om dienstverlening te personaliseren en proactief aan te bieden. In de
retailsector worden menu’s en aanbiedingen aangepast op
basis van gezichts- en emotieherkenning. Nieuwe functionaliteiten, zoals het meten van de hartslag op basis van videobeelden van gezichten, maken het automatisch analyseren van
gezichten nog aantrekkelijker.
In Nederland zijn gezichtsherkenningstoepassingen in
horizontale relaties nog in de experimentele fase. Bedrijven
onderzoeken op beperkte schaal of er rendabele toepassingen
kunnen worden geïntroduceerd. Deze stapsgewijze aanpak
wordt niet louter ingegeven door economische motieven. Ook
het groeiende bewustzijn dat de inzet van gezichtsherkenning
privacyrisico’s met zich meebrengt en onzorgvuldig handelen
tot mogelijke afbreukrisico’s leidt, maakt dat bedrijven niet al
te voortvarend willen handelen. In het buitenland – met name
buiten de Europese Unie – zien we al meer gezichtsherkenningstoepassingen, hoewel vaak nog in de implementatiefase.
Privacyrisico’s
De drie tendensen brengen verschillende privacyrisico’s
met zich mee. Een belangrijk risico speelt op dit moment
al. Veel gezichtsherkenningstechnologie werkt op basis van
modellen die getraind zijn met beelddata waarvoor de afgebeelde personen geen toestemming hebben gegeven. Het
internet is een belangrijke bron, maar ook beeldmateriaal verkregen in de publieke ruimte. Omdat dit verzamelen van data
zich op mondiaal niveau afspeelt, is het moeilijk hier controle
op uit te oefenen.
Een ander risico is dat individuen onder druk komen
te staan om hun privacy op te geven. Goed functionerende
gezichtsherkenning zorgt ervoor dat burgers geen extra han-
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delingen hoeven uit te voeren om de technologie zijn werk te
laten doen. Het ontbreken van een actieve handeling ontneemt
hen echter een belangrijk keuze- en reflectiemoment. Wil ik
dit wel echt? Daarbij komt het risico dat wanneer burgers wél
bewust willen kiezen voor een alternatief, het vaak zo zal zijn
dat dit een uitgeklede optie is waar nog maar weinig in wordt
geïnvesteerd; je moet dan met een verminderde dienstverlening of een basaal functionerend product genoegen nemen.
Nog een belangrijk privacyrisico ligt in de gevolgen voor
specifieke groepen. Het blijft een probleem dat door biases in
de trainingsdata, gezichtsherkenningstoepassingen uitkomsten genereren die discriminatoir zijn en minder goed werken
bij bepaalde groepen (zoals vrouwen, kinderen en personen
met een getinte huidskleur). Voor deze groepen is de kans
groter dat zij ofwel onjuist of niet herkend worden; met alle
gevolgen van dien.
Meer in het algemeen geldt dat wanneer gezichtsherkenning in horizontale relaties wijdverbreid raakt, het moeilijker
zal worden voor mensen om zich anoniem in de publieke, semipublieke en zelfs private ruimte te begeven. Door de mogelijke
koppeling van informatie wordt het bovendien voor burgers
steeds moeilijker om in te schatten wat anderen over hen
weten. Dit kan leiden tot machtsverschuivingen in horizontale
relaties die ervoor zorgen dat burgers hun gedrag uit voorzorg
aanpassen (chilling effect). Wanneer de door gezichtsherkenning ontsloten informatie ingezet wordt om iemand te stalken
of te bedreigen, kan ook de lichamelijke integriteit op het spel
komen te staan.
Risico’s beperken
Bedrijven kunnen zelf maatregelen treffen om de risico’s te
beperken, zoals gebruikmaken van privacy-by-designmethodes, voorlichting geven en expliciet toestemming vragen. Ook
de Nederlandse overheid staat voor de vraag hoe zij privacyrisico’s wil beperken. In ons rapport hebben wij de mogelijkheden

45

Guur
weer
I n

in kaart gebracht op basis van de huidige wet- en regelgeving.
Ten eerste is van belang om vast te stellen dat er bij
gezichtsherkenning doorgaans persoonsgegevens worden
verwerkt en dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Aangezien deze persoonsgegevens biometrisch van aard zijn, geldt er bovendien een strikt
‘nee-tenzij-regime’. Gezichtsherkenningstechnologie zal dus
maar in beperkte gevallen bij wet zijn toegestaan. Zo zijn
er juridische vragen omtrent het bestaan van een legitieme
verwerkingsgrondslag. Meer in het algemeen zijn er twijfels
over de noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit
van gezichtsherkenningstoepassingen. Het enkele feit dat een
gebruiker instemt met een technologie of toepassing, maakt
het gebruik daarvan nog niet geoorloofd.
Het strafrecht speelt momenteel slechts een geringe rol bij

juridisch legitiem zouden zijn onmogelijk gemaakt. Anders
gezegd: dit is nu nog een optie met relatief beperkte negatieve
gevolgen. De functionaliteiten van apps zijn vooralsnog erg
beperkt, de resultaten niet altijd betrouwbaar en de potentiële
voordelen veelal marginaal. Als Nederland voor een strenge
reguleringslijn zou kiezen zou die later, als de technologie en
de toepassingen zich hebben ontwikkeld, nog eens kunnen
worden geëvalueerd. Dit zou aansluiten bij de strenge lijn die
zich in de Europese Unie lijkt te ontwikkelen.
Om tot zo’n reguleringskeuze te komen zal de overheid
eerst kleur moeten bekennen. Kiest de wetgever ervoor risico’s
zoveel mogelijk te vermijden, laat deze duizend bloemen
bloeien of wil hij liever op casusbasis tot een aanpak komen? In
het rapport geven wij handvatten aan overheden en bewindslieden om gefundeerde keuzes te maken. Zo wordt er onder-

Het strafrecht speelt slechts een
geringe rol bij de regulering van
gezichtsherkenningstechnologieën
de regulering van gezichtsherkenningstechnologieën, grotendeels beperkt tot gevallen waarin heimelijk afbeeldingen
van mensen worden gemaakt. De wetgever zou, naar analogie
met de bestaande bescherming tegen het heimelijk maken
van afbeeldingen, kunnen overwegen om ook heimelijke
gezichtsherkenning strafbaar te stellen, zelfs als de camera
zelf wel duidelijk aanwezig is. Hierbij moet worden afgewogen
of toepassingen en gebruik zo ernstig zijn dat vervolging en
handhaving via het strafrecht gepast is. Tot slot ligt het voor
de hand om een en ander via het privaatrecht en onrechtmatigedaadsactie te laten verlopen, voor het geval de burger of een
bedrijf zelf actie wil ondernemen.
Reguleringsopties
Wij zien een spectrum aan reguleringsopties voor de Nederlandse overheid, variërend van strikte handhaving van de
bestaande verboden tot een losser gedoogbeleid. De wetgever
kan ervoor kiezen om een (tijdelijk) totaalverbod neer te leggen. Daarmee wordt duidelijkheid gegeven en wordt slechts
een marginaal aantal mogelijke toepassingen die momenteel
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verheden en ziekenhuizen zijn dag
en nacht in touw om te zorgen dat
burgers en patiënten veilig zijn. Bedrijven
zijn bezig te overleven en te zorgen dat
zij banen kunnen behouden voor al hun
mensen. Daar gaan wij niet bij staan met
onze vinger omhoog en de privacywetgeving onder de arm.” Deze uitspraak van
Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, aan het begin van
de coronacrisis, deed de wenkbrauwen
fronsen. Wettelijke bescherming van onze
grondrechten is niet bedoeld voor als de
zon schijnt, maar juist voor guur weer.
Dezer dagen hoor ik wel vaker de klacht
‘de privacywetten belemmeren de strijd
tegen corona’. Twee Nederlandse burgemeesters maakten het helemaal bont door
te beweren dat er doden waren gevallen
door de privacywet. Dat is natuurlijk onzin.
De Europese privacywetten zijn glashelder:
in het geval van een pandemie, zijn er allerlei uitzonderingsclausules die ruimschoots
gebruik van persoonsgegevens toelaten.

scheid gemaakt tussen verschillende sectoren en toepassingen. Een app die slechtzienden helpt om mensen waar te
nemen is iets anders dan inspelen op emoties van klanten via
gezichtsherkenning. Door onderscheid te maken in doeleinden ten behoeve van zorgverlening, beveiliging, commercie en
recreatie kunnen systematisch en transparant gedegen keuzes
gemaakt worden.
Gezichtsherkenningstechnologie in horizontale relaties is
nog geen voldongen feit in Nederland; het is gezichtsherkenning ‘op het eerste gezicht’. Daarom moeten we nu de fundamentele vraag stellen: wat vinden wij wenselijk als het gaat
om gezichtsherkenningstechnologie in onze democratische
rechtsstaat?

Esther Keymolen, Merel Noorman en Bart van der Sloot, onderzoekers van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society
en hoofdauteurs van het rapport ‘Op het eerste gezicht. Een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico’s in horizontale
relaties’

‘t

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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Maar sommige voorstellen en maatregelen gaan compleet over de schreef, en
echt niet alleen in China. De Poolse regering
verplicht het gebruik van een app voor wie
mogelijk besmet is, en dwingt quarantaine
af met een meldplicht via selfies van de
thuisomgeving. De regering van Cyprus
overweegt een verplichte quarantaineenkelband. In sommige landen eist de overheid locatiegegevens op van telecomaanbieders, om de verspreiding van het virus in
kaart te brengen. Volgens de voorstanders
‘volledig anoniem’, maar experts wijzen erop
dat volledige, onomkeerbare anonimisering
niet mogelijk is. In Nederland trapte de AP

op de rem, en werd minister Hugo de Jonge
stevig op de vingers getikt, omdat hij zonder toestemming van de AP al aan de slag
was gegaan.
En zo hoort het ook. Want naast kansen
zijn er ook risico’s. Ook de handmatige
methode van ‘contact tracing’ is privacygevoelig. Maar we moeten ons bewust blijven
van de extra risico’s van digitale methodes,
en het feit dat er altijd commerciële of politieke belangen in het spel zijn.
Overheden vinden het best handig om
veel van hun burgers te weten. Het risico dat
een tijdelijke app toch permanent wordt, en
sluipenderwijs met nieuwe mogelijkheden
wordt uitgebreid, is niet denkbeeldig. En
hoewel weinig regeringen in Europa de app
willen verplichten, groeit de druk om de app
als voorwaarde te stellen voor bijvoorbeeld
toegang tot openbaar vervoer, scholen,
winkels, sportclubs, restaurants, enzovoort.
En hier geldt de gouden wet: als er zoveel
persoonsgegevens beschikbaar zijn, schuift
de overheid al snel van ‘noodzakelijk om te
hebben’ naar ‘handig om te hebben’.
Bedrijven, veelal niet-Europees, ruiken
ook een gouden kans. Apple en Google sloegen de handen ineen om een systeem van
‘contact tracing’ te ontwikkelen. Het is cruciaal dat de overheid volledige openbaarheid
betracht bij het besluiten voor een bepaald
systeem of een bepaalde aanbieder.
We moeten nieuwe technologieën omarmen als die kunnen helpen bij bestrijding
van een pandemie. Maar laten we nuchter
en zorgvuldig afwegen welke middelen echt
noodzakelijk zijn, en hoe we de rechten van
burgers, en onze open en vrije samenleving
waarborgen.
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Locatie-intelligentie

De eerste weken van de lockdown door
COVID-19 bieden een waardevol inzicht. Wat
opvalt is dat ‘orde’ en ‘chaos’ naast elkaar
bestaan. Aanwezigheid in de fysieke wereld nam
af, terwijl de voetafdruk in de digitale wereld
exponentieel groeide. Overbelaste servers,
storingen in de telecom en langzaam internet
werden voor een land dat binnenshuis gevangen
zat het ‘nieuwe normaal’.

U

it deze ervaringen kan veel worden geleerd en er zijn
parallellen te trekken met de digitale transformatieagenda van de overheid.1 De integratie van locatiegegevens
met kernprocessen wordt steeds crucialer. Van het delen van
informatie tussen afdelingen, het op afstand beheren van
resources in het veld, tot het verbinden en communiceren met
burgers; locatie-informatie is nodig voor op feiten gebaseerde
besluitvorming. Door samen te werken met overheidsorganisaties weten we dat de grootste uitdaging in het aansturen van
digitale innovatie niet de technologie is, maar het leiden van
verandering.
Wij geloven in een stap voor stap aanpak en ‘samen leren’.
Met living labs wordt de samenwerking tussen overheid,
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Aanjager
voor digitale
transformatie
bedrijfsleven en de academische wereld gevoed en dit faciliteert
doelgerichte, snelle en wendbare oplossingen. Onze technologie, innovatieve aanpak, praktijkervaring, bewezen methodologie en kant-en-klare applicaties maken het mogelijk om
overheidsprocessen te automatiseren. De druk op mensen en de
IT-infrastructuur wordt verlicht en de aandacht kan op relevantere zaken gericht worden. Door samen te werken in een living
lab leren we van elkaar en doen we kennis en ervaring op om de
digitale transformatie succesvol aan te sturen met uw processen, best practices en onze technologie.

centage van 98 procent behaald en bij uitrol 90 procent.
WDO Delta heeft daarmee een doorbraak geforceerd voor het
reguleren van hun watersystemen door simpelweg de noodzaak
van continue locatiebezoeken te elimineren. De medewerkers
hoeven niet langer iedere watergang te controleren. De ‘slimme’
oplossing identificeert gebieden die fysiek moeten worden
gecontroleerd en ‘menselijke intelligentie’ nodig hebben. In een
gecontroleerde testomgeving heeft het waterschap een zelfregulerend watersysteem ontwikkeld – het eerste in zijn soort in
Nederland.

Proces
Ons werk met de waterschappen laat zien waartoe locatieintelligentie in staat is. Een standaardproces is het schoonhouden van de watergangen en elk najaar vindt er een grootschalige
operatie plaats. Veldinspecteurs bezoeken elke watergang om
handmatig te controleren op obstructies (vegetatie of andere
vervuilingen) die de doorstroming belemmeren of verminderen.
Wij werken al jaren samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. In het najaar van 2018 is er een living lab gecreeerd om kunstmatige intelligentie in te zetten om het proces
van het op afstand identificeren van niet schone watergangen te
automatiseren. Samen hebben we een inspectiemodel ontwikkeld op basis van machine learning dat kan worden toegepast op
satellietbeelden. In de testomgeving werd een herkenningsper-

Burgers gebruiken
Een ander belangrijk aspect voor de overheid is het verbinden, communiceren en samenwerken met burgers. Een website
is simpelweg niet meer voldoende. Een gemeenschappelijk doel
voor onze 355 gemeenten en hun burgers is het realiseren en
beheren van een leefbare en veilige omgeving. Dit betekent
snelheidscontroles in buurten, een afvalvrije stoep, functionerende straatverlichting, lege openbare vuilnisbakken en nog
veel meer. Waarom zouden we burgers niet gebruiken als sensoren om gegevens te verzamelen? Ons aanbod voor burgerparticipatie is een verzameling van oplossingen en technologieën, ontwikkeld voor elke specifieke behoefte. Een goed voorbeeld is de
vuurwerkapplicatie voor de gemeente Helmond. Helmond wilde
de overlast op lokaal niveau aanpakken. En voor de gegevens
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vertrouwen zij sterk op hun burgers om incidenten te melden.
In 2018 hebben we een mobiele app geleverd voor hun
specifieke lokale behoeften, waarbij de privacy van de burgers
wordt gewaarborgd (AVG-conform). De app kan gratis worden gedownload op iOS en Android, en burgers kunnen in vier
stappen nauwkeurige meldingen indienen, inclusief locatie en
(indien nodig) foto’s.
Realtime-meldingen van burgers hielpen de gemeente om de
overlast aan te pakken. Meer dan 600 klachten werden geregistreerd via de app in het eerste jaar, na promotie van burgemeester Elly Blanksma op sociale media. De app zal ook helpen bij het
monitoren en handhaven van nieuwe wetgeving en de beperkingen die in 2020 zijn ingevoerd.
Een ander voorbeeld is onze ‘zo voel ik mij’ informatievoorziening. Recentelijk hebben we samen met Bolesian een
COVID-19-dashboard ontwikkeld waarmee burgers hun emoties
of gevoelens van veiligheid en geluk per locatie kunnen delen
(ook AVG-conform).
Versnellen door samenwerken
Er is behoefte aan het vrijmaken van kenniswerkers en andere overheidsmiddelen voor analyse en datagedreven besluitvorming. Het digitaliseren van processen, het introduceren van
automatisering en het verbinden met locatie-intelligentie zal dit
niet alleen ondersteunen, maar ook tijd en geld besparen.
Wij zijn ervan overtuigd dat elk proces binnen de overheid
een locatie heeft, en daarom is het logisch om locatie-intelligentie te gebruiken voor het optimaliseren van werkprocessen. Veelal is de onderliggende basis van deze oplossingen – de
technologie en best practices – interdepartementaal en interbestuurlijk te gebruiken. Wat voor gemeente of waterschap A
werkt, werkt ook voor B, C, D enzovoort. Met inachtneming van
lokale behoeften.
De VNG stelt in hun project Samen Organiseren: ‘Samen
werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord
van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering.’ Onze
methodiek ‘Samen Leren’ ondersteunt de projecten en initiatieven van de VNG door applicaties en modellen te delen met
overheidsdiensten. In plaats van het wiel opnieuw uitvinden,
bieden we een omgeving waarin samenwerking en het uitwisselen van applicaties en modellen mogelijk is. Met versnelling van
de digitale transformatie als bijkomend voordeel.

Auteur: Yashita Arora, Marketing Director bij IMAGEM
1
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/
nederlandse-digitaliseringsstrategie-2.0
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De ‘anderhalvemetersamenleving’ houdt Nederland
in zijn greep en zorgt ervoor dat we ons allemaal
moeten aanpassen. We werken op een andere, nieuwe
manier samen, veelal digitaal en vanuit huis. Ook de
dienstverlening binnen de gemeente staat op scherp: want
noodzakelijke overheidsprocessen rondom burgerzaken
moeten gewoon doorgang krijgen.

Beeld: Shutterstock

W
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aar er voorheen misschien nog (lichte) twijfel was,
worden nu nut en noodzaak van het online beschikbaar
stellen van producten en diensten beter zichtbaar. Een uitvaartverzorger die voorheen aan de balie genoot van het kopje koffie
bij de aangifte, doet deze aangifte vandaag de dag waarschijnlijk
liever online. En ook de burger, die toch al gewend is heel veel
zaken digitaal te regelen, zal het selfservice-concept snel omarmen; zo hoeven ook zij niet onnodig de deur uit.
Versnelde livegang
Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zetten binnen
enkele weken vijf primaire processen online open voor burgers en

P i n k R o c c a d e

bedrijven. Denk hierbij aan: online geboorteaangifte, overlijdensaangifte door uitvaartondernemer en
melding voorgenomen huwelijk. Zo kunnen vanaf
nu burgers vanuit huis digitaal deze aangiften en
aanvragen indienen.
Jelly Frankes, BRP-beheerder bij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel legt uit: “Eigenlijk
was het originele plan om een jaar uit te trekken om alles gefaseerd online aan te bieden.
Maar de coronacrisis zorgde ervoor dat alles
versneld werd geactiveerd.” Frankes geeft
daarnaast aan: “Dit was natuurlijk wel een uitdaging: nieuwe werkinstructies bijhouden, websites
updaten en dat allemaal met minimaal tot geen fysiek
contact. Door het harde werk van iedereen is het toch
gelukt en daar ben ik trots op!”
De reden voor deze versnelde livegang? De digitale dienstverlening naar een hoger niveau tillen, juist nu in deze situatie.
Dat biedt niet alleen voordelen op de korte termijn, maar het zal
de gemeentelijke service in de toekomst alleen maar verrijken.
Een echte win-winsituatie: als burger of ondernemer krijg je
steeds meer de regie over je eigen situatie. En voor de gemeente
geldt dat we een betere en efficiëntere dienstverlening kunnen
bieden. Bijkomend voordeel: hierdoor blijft er ook meer tijd over
voor de ‘specifiekere gevallen’.
Mooie cijfers
Het wordt steeds belangrijker om de burger en ondernemer
op diverse gebieden een actievere rol te geven in de gemeentelijke dienstverlening. Dit kun je als gemeente doen door hen
zoveel mogelijk taken geheel of gedeeltelijk zelf uit te laten voeren. Als dit kan op ieder gewenst moment en vanaf elk gewenst
apparaat (smartphone, pc, tablet) dan wordt dat gezien als een
verrijking van de gemeentelijke service. Het invoeren van dit
zogenoemde ‘selfservice-concept’ klinkt soms als een enorme
stap. Weet echter dat de impact op werkprocessen minimaal is
en de positieve resultaten groot zijn. Diverse gemeenten hebben
in de praktijk bewezen hoe goed selfservice werkt. Zij behalen
met een goed beleid en inzet van de juiste middelen selfservicepercentages van meer dan 90 procent! En dat resulteert in een
werkdrukvermindering van meer dan 50 procent.
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn door deze stap ook
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op weg naar mooie cijfers. De quick win is nu al zichtbaar en ontzettend waardevol: de klantreacties zijn buitengewoon positief.
Verleiden en aanscherpen
Als je selfservice wilt bereiken moeten burgers en bedrijven het digitale kanaal gaan vinden en gebruiken. Dat vraagt
allereerst van management en medewerkers om hen daarheen
te verleiden. Tegelijkertijd vraagt het ook om het aanscherpen
van werkprocessen. De nieuwe manier van werken is de ultieme
kans om de meest praktische kant van verbeteren toe te passen, namelijk: procesoptimalisatie. Dat begint met het huidige
proces in kaart brengen. Om elkaar vervolgens vragen te stellen
om het proces te verbeteren: zijn de processtappen die we - vaak
al jaren - zetten wel allemaal noodzakelijk? Kunnen we bijvoorbeeld stappen standaardiseren of automatiseren? Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel pakten dit proces versneld aan via het
volgende stappenplan:
1 - Inrichting: achter de schermen bekijken wat er nodig is
om de e-diensten open te kunnen zetten voor burgers en
ondernemers.
2 - Vertrouwen in het systeem: wat ziet de burger precies?
Denkt het systeem goed met ons mee? Vraagt het systeem
wat het moet vragen? Wat zie ik als ambtenaar? Allemaal
logische vragen die via een digitale demonstratie van de
consultant goed te beantwoorden zijn.
3 - Website aanpassen: duidelijke communicatie richting de
burger en ondernemer, zodat zij weten dat een digitale
aanvraag de voorkeur heeft en dat dat vanaf heden mogelijk is. Daarnaast staat bij ieder proces een kort stappenplan, waarin duidelijk is uitgelegd wat je allemaal nodig
hebt om de aanvraag te kunnen doen. Is er toch ondersteuning gewenst? Dan is een telefoontje vaak al voldoende.
4 - Tussentijdse evaluatie: omdat het nieuw is voor iedereen
is tussentijdse evaluatie belangrijk. Gaat het goed zoals
we het voor ogen hadden, of moeten we hier en daar nog
een beetje bijschaven?
5 - Werkinstructie: samen met frontofficemedewerkers
een werkinstructie schrijven voor alle belanghebbende
medewerkers, die van A tot Z uitlegt wat er moet gebeuren
als er een digitale aanvraag binnenkomt. Hierbij is het
uitgangspunt: zo min (en kort) mogelijk klantcontact op
het gemeentehuis zelf.
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artificial intelligence #1

Onbekendheid
met AI
vertroebelt
debat

Wat is er eigenlijk slim aan een slim
algoritme? Hoe zit het met willekeur?
Weten we wel waarover
we debatteren?
iBestuur, zelf geregeld
plek van debat, wil hier graag duiding
aan geven. Dat doen we met een aantal
‘papieren’ colleges van professor
Chris Verhoef.

D

e zorgen zijn deels terecht. Maar ze zijn ook het gevolg van onbekendheid met het vakgebied, en het jargon veroorzaakt misverstanden. Prozaïsche namen als AI, neurale netwerken, machine learning, zelflerende algoritmes gaan een eigen leven leiden.

Door Chris Verhoef
Beeld Chris Verhoef/Shutterstock
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Gewoon statistiek
AI is veel minder mythisch en alomvattend dan velen denken. In werkelijkheid is AI niets meer dan statistiek. Statistiek is het vak dat uit onbetrouwbare gegevens betrouwbare conclusies trekt.
Als voorbeeld een eenvoudig lezerspuzzeltje (voor de herhaalbaarheid
is dit voorbeeld overgenomen en licht aangepast van www.datacamp.com/
community/tutorials/neural-network-models-r).
Stel dat bij sollicitanten op basis van hun cv en gesprekken scores
worden gegeven. Voor zes sollicitanten is de uitslag bekend inclusief hun
scores. In tabel 1 staan ook nog drie sollicitanten zonder uitslag. Neem

sollicitant

kennis

communicatieskills

uitslag

1

20

90

1

2

10

20

0

40

0

50

0

50

1

80

1

85

?

50

?

40

?

3
30
de tabel even door zonder te gaan rekenen en
voorspel de uitslag van die overige drie. Dan nu
4
20
de oplossing: 7 en 9 gaan door en 8 heeft pech.
5
80
Wat er net in uw hoofd gebeurde heet intelligentie en dat is na te bootsen. De kiem daarvoor
6
30
werd gelegd in 1943 toen McCulloch en Pitts een
7
30
wiskundig model voor eenvoudige zenuwcellen
publiceerden [1]. Ze noemden dat een percep8
40
tron, maar niemand begreep die term dus de
9
85
kranten hadden het al snel over een elektrisch
brein. In 1958 demonstreerde de Amerikaanse
marine het perceptronsysteem dat volgens de
Tabel 1: Gegevens sollicitanten
krantenkoppen van toen kon lezen, schrijven,
vertalen en zelfs gezichten herkennen. Dat bleek
toch wat tegen te vallen, en dat luidde de eerste zogenaamde AI-winter
in. Zo hypecycled AI door de tijd heen, en zit het vak nu weer in een
hausse.
Maar AI is en blijft statistiek en het werkt als volgt. Zet wat nepzenuwcellen bij elkaar; die kunnen op zich niets, net zoals een babybrein
een onbeschreven blad is. Voor het sollicitatievoorbeeld doen we dat met
zeven zenuwcellen die na het inleren de drie uitslagen feilloos voorspellen. Stap 1: geef het babybrein willekeurige beginwaarden. Het kan dus
alleen onzin uitkramen, net zoals een baby het verschil tussen pap en
poep niet kent. Stap 2: bereken de antwoorden met de eerste zes rijen uit
de tabel. Stap 3: vergelijk die met de goede antwoorden. Nul kans dat die
kloppen: de beginwaarden waren immers willekeurig. Stap 4: reken terug
welke beginwaarde het meest miskleunde. Stap 5: pas die aan en ga weer
naar Stap 2. Ga net zo lang door tot de fout tussen berekende uitkomst en
het werkelijke antwoord is geminimaliseerd. Dit noemt men in de AI een
zelflerend algoritme. Uit het voorbeeld blijkt hoe eenvoudig zo’n rekensommetje werkt, en computers zijn hier heel goed in. Daarom is ‘zelflerend’ niets meer dan een bombastische hyperbool voor het minimaliseren
van een fout.
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Statistiek is het
vak dat uit onbetrouwbare
gegevens
betrouwbare
conclusies trekt
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Formule gedreven verband tussen kennis, communicatie en uitslag

16

86

uitslag

communicatie

Error: 0.000624 Steps: 144

Transparantie versus willekeur
Wat je veelal hoort, en daar zit wel wat in, is dat de AI-algoritmes onbegrijpelijk zijn. Elk algoritme is te analyseren, en dus ook het zojuist afgeleide
algoritme. In dit geval kunnen we het zelfs gewoon tekenen! Namelijk, omdat
de uitkomst van het model bepaald wordt door twee scores, is dat driedimensionaal zichtbaar te maken. In de tweede figuur is dat weergegeven: de twee
scores staan op de horizontale en diepte-as, en de door het algoritme voorspelde uitslag op de verticale as. Dit datagedreven model heeft een complexe
structuur die je niet van te voren kunt bedenken, laat
Data gedreven verband tussen kennis, communicatie en uitslag
staan wiskundig kunt beschrijven. De complexiteit van
de data geeft allerlei nuances weer die je met klassieke
7
statistiek nooit zou vinden.

Figuur 1: Zeven zenuwcellen die slagingskansen
van sollicitanten voorspellen

De ingeleerde waarden van het AI-model in de eerste
figuur hebben geen specifieke betekenis. Die worden
100
enerzijds door willekeurige beginwaarden en anderzijds
80
door de inleerdata bepaald. Niemand begrijpt dus waar60
om dit precies werkt. Als je het waarom wel wilt begrij40
pen, moet je eerst snappen wat het verband is, en dat
verband op de data proberen te passen. Daarmee wordt
20
een model transparant(er) maar niet noodzakelijk beter.
0
Bijvoorbeeld: het zogenaamde WW-model van het UWV
voorspelt WW’ers met de hoogste kans op regelovertreding. Vanwege de transparantie is gekozen voor een uitlegbaar model dat nagenoeg dezelfde voorspelkracht heeft als een AI-model.
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Slim of niet?
Je kunt niet altijd kiezen, sommige problemen hebben nu
eenmaal geen eenvoudige wiskundige vorm. Neem bijvoorbeeld
slimme algoritmes die hele teksten lijken te begrijpen. Daar heeft een netwerk van zenuwcellen meerwaarde, maar het is exact even dom als elk ander
netwerk! Het vergt alleen wat voorbereiding. Verdeel eerst de tekst in evenzovele figuurtjes als er letters zijn en meet van elk figuurtje zo’n 15 aspecten.
Kijk ook zelf welke letters het zijn en je hebt je rijtje getallen plus de correcte
uitkomst net als de eerste zes sollicitanten. Deze getallen karakteriseren de
letters. Zo is de I smaller dan de M, dus breedte en lengte zijn onderscheidend. De hoeveelheid zwart-wit ook: de I heeft minder zwart dan de M. Dus
zo kun je deze twee letters al onderscheiden. Daarna neem je tienduizenden
letters plus hun meetwaardes, voert dat aan een nog onbedorven babybreintje en na duizenden stapjes heb je een idiot savant voor nagenoeg feilloze
letterherkenning. Daarom snapt zo’n algoritme niet werkelijk wat tekst is: het

sco
re

1.4

7

atie

kennis

Dit voorbeeld laat goed zien dat verhoogde transparantie
juist ook verhoogde willekeur mee kan brengen, terwijl meer
complexiteit minder transparantie maar ook minder willekeur
kan hebben. In het debat wordt juist betoogd dat AI leidt tot
willekeur, maar transparantie kan dat net zo goed doen. Zeker
als verbanden complex zijn, zou een klassiek en dus veelal
uitlegbaar model eerder tot willekeur kunnen leiden dan een
AI-model.

g
uitsla

We gebruiken het sollicitatievoorbeeld om uit te leggen hoe deze statistiek werkt. In het echt is het net iets ingewikkelder, maar de principes zijn
niet wezenlijk anders. Figuur 1 geeft het exacte model weer dat in 144 stapjes
de slagingskansen voor sollicitanten voorspelt. Dat hadden ook 3 stapjes
kunnen zijn, dat ligt gewoon aan de willekeurige beginwaarden. Halen we de
drie nog niet beoordeelde sollicitanten door dit ingeleerde model dan krijgen
we de volgende kansen voor de drie sollicitanten: 99.6 procent, 39.2 procent
en 95.7 procent. Dit komt precies overeen met uw intuïtie! Het is dus statistiek met een knipoog naar het brein. Een betere term voor AI is daarom idiot
savant,
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Figuur 3: Formule gedreven verband tussen kennis,
communicatie en uitslag
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Figuur 2: Data gedreven verband tussen kennis,
communicatie en uitslag

In de derde figuur is een uitlegbaar model van het sollicitatievoorbeeld
gemaakt: het bestaat uit één zenuwcel. De formule is eerst bedacht en daarna
is de best mogelijke variant ervan op de gegevens gepast.
Ook dit model kunnen we tekenen omdat er twee scores zijn en een voorspelde uitslag. Het is een plat vlak dat in de hoeken is omgebogen. De groene
cijfers zijn de voorspellingen voor sollicitanten 7, 8, 9: 100 procent, 0.13
procent en 99 procent, dus ook correct, maar veel minder genuanceerd dan
het AI-model. Omdat het model relatief simpel is, maakt het meteen transparant hoe de twee factoren kennis en communicatie gewogen worden. Maar of
het ook echt eerlijk is, is de vraag, want het AI-model laat meer nuance zien.
Bijvoorbeeld sollicitant 8 maakt in het transparante model geen enkele kans,
maar bij het datagedreven model ligt dat veel genuanceerder.
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Rooskleurige AI-vergezichten gaan
het begrip niet verhogen
ziet geen verschil of er mam of main bedoeld wordt, maar als er een minivlekje
op de tweede m zit, denkt het algoritme dat het twee letters zijn in plaats van
een. Niet echt slim dus, maar wel fijn dat daarmee tekst doorzoekbaar wordt!
AI noch zegen noch vloek
Apocalyptische beelden over AI illustreren haarfijn dat statistiek moeilijk
begrijpbaar is; en meer kennis en kunde ten behoeve van het maatschappelijk
debat hard nodig is. Rooskleurige AI-vergezichten gaan het begrip niet verhogen. Het is van groot belang om het hoofd koel te houden bij dit debat. Je
kunt natuurlijk niet zomaar de belangen van burgers schaden en hun privacy
schenden, maar daar kun je algoritmes niet de schuld van geven. Als niemand
precies kan weten waarom bepaalde verbanden bestaan, is dat op zichzelf nog
geen reden om er daarom geen gebruik van te maken.
Referenties
[1] Warren S McCulloch andWalter Pitts. A logical calculus of the ideas immanent in nervous
activity. The bulletin of mathematical biophysics, 5(4):115–133, 1943.
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De thermometer

Het is op veel plekken standaardgereedschap in de strijd tegen
corona: de handthermometer of
infraroodcamera die de temperatuur van personen checkt bij
binnenkomst in openbare gelegenheden of op het vliegveld.
Mensen met koorts worden naar
huis gestuurd. Opvallend is dat de
Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens aangeeft dat bijvoorbeeld een werkgever niet zomaar
de lichaamstemperatuur van het
personeel mag meten. De vergelijkbare Belgische instantie kwam
op basis van dezelfde (Europese)
privacywetgeving tot de conclusie
dat dit wél mag.

Het was een jaar geleden
ondenkbaar, maar
mondkapjes op straat en de
anderhalvemetersamenleving
zijn nu de normaalste zaken
van de wereld. Naast deze
maatregelen om verspreiding
van het coronavirus tegen te
gaan doet technologie een duit
in het zakje. In Nederland ging
een eerste poging om razendsnel
een landelijke corona-app te
ontwikkelen de mist in. Maar
virusbestrijdingstechnologie werd
wereldwijd omarmd.

Door Roel van der Heijden
Beeld Shutterstock
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Zelfscan-apps

Je moet eerlijk
zijn over de
lijn die je
nooit wilt
overschrijden

Al snel na de uitbraak van het coronavirus in ons land lanceerde het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis-ziekenhuis in
Amsterdam een app waarmee mensen
kunnen controleren of ze ziekteverschijnselen hebben. Ze houden via de
app een soort medisch dagboek bij van
bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur
en symptomen zoals hoesten. Medisch
personeel neemt contact op met de
gebruiker wanneer het vermoeden rijst
dat er sprake is van een coronabesmetting. Half maart werd de app gelanceerd voor de regio Amsterdam, door
het grote succes werd het een maand
later landelijk uitgerold. Een andere
zelfscan-app is Flattening The Curve,
een app van drie Vlaamse techbedrijven. Deze app is verkrijgbaar via de
App Store en Google Play.

B

elgische drones controleren het samenscholingsverbod en in Singapore wijzen robothonden parkgangers erop afstand te houden. In het
Chinese Wuhan geeft een app aan of je het huis uit mag. Zuid-Korea tuigde
een systeem op dat bewegingen van mensen volgt en dit publiceert wanneer
een persoon besmet blijkt. Anderen kunnen dan zien of ze in de buurt waren.
Sommige van die maatregelen doen de wenkbrauwen van privacyvoorvechters optrekken. Is corona een vrijbrief voor meer digitale surveillance?
Tijd om van een afstandje terug te blikken. Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Hugo de Jonge zag het helemaal zitten. Hij vertelde begin
april tijdens een persconferentie dat er werk gemaakt werd van twee apps die
het virus volgen en indammen. In de weken daarna kwamen ontwikkelaars
met plannen en opzetjes. Het idee was dat mobiele telefoons bijhouden met
wie iemand contact had. Blijkt diegene besmet dan krijgen alle ‘contactpersonen’ een seintje. Uiteindelijk raakt het project in zwaar weer doordat een aantal experts zich terugtrekt. Er werd niet goed geluisterd naar hun advies, het
tijdplan zou onrealistisch zijn en apps die niet aan de privacy-eisen voldeden
kwamen tóch in de lijst met eindkandidaten terecht.
Marcel Becker, universitair hoofddocent ethiek aan de Radboud Universiteit, volgde de ontwikkeling op de voet. Hij zag al voordat de discussie
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losbarstte dat het misging. “Eigenlijk zei de minister: onze privacy ligt verankerd in de wet en als we ons daaraan houden, is alles goed geregeld. Maar die
wet is helemaal niet zo duidelijk wat betreft de praktijk. Je mag bijvoorbeeld
alleen maar gegevens verzamelen voor een duidelijk omlijnd en goed beschreven doel. Wie verzamelt bij een corona-app welke gegevens en wat gebeurt
daar precies mee? Zijn de datastromen goed beveiligd en opereren de beherende partijen precies binnen het vooraf beschreven doel? De zaak rond de
opsporingssoftware SyRI laat zien dat eerder verzamelde informatie over personen ook voor andere doeleinden (fraudeopsporing) kan worden ingezet.”
Bij een corona-app die in kaart brengt wie met wie contact had is de kans
groot dat we (tijdelijk) privacy inleveren. “Die discussie moet je open voeren,
en dat is hier nooit gebeurd”, zegt Becker. “Je moet aan het begin al vaststellen dat je misschien gaat schuiven wat betreft privacystandpunten. Daarbij
moet je duidelijk en eerlijk zijn over de lijn die je nooit wilt overschrijden.”
Zwaai-alternatief
Ook waren er op technisch vlak genoeg beren op de weg, denkt Bernard
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van Gastel, universitair docent Digital Security van de Open Universiteit. Hij
hekelt de keuze voor bluetooth als middel om te bepalen of mensen in elkaars
buurt zijn geweest. “In theorie kan dat met dit soort radiosignalen, maar
alleen onder gecontroleerde omstandigheden en met goede apparatuur”, zegt
hij. “Goedkope bluetooth-chips in telefoons zullen in een wereld vol verstoringen onbetrouwbare resultaten opleveren.” Bovendien heeft Van Gastel
moeite met het ‘automatische karakter’ van zo’n app. Als je hem niet uitzet
dan blijft hij gegevens over contacten verzamelen, zelfs tot ná de crisis. Zelf
ontwikkelden hij en twee collega’s de app Zwaai als testcase en om te laten
zien hoe een corona-app er uit moet zien. De app werkt met het scannen van
QR-codes: ontmoet jij iemand, dan scan je (met gestrekte arm) een code op
het scherm van de ander, en vice versa. Kom je een afgesloten ruimte binnen
(bijvoorbeeld een treincoupé) dan scan je een code bij de deur. De app houdt
(geanonimiseerde) codes bij die bij deze personen en plekken horen. Blijkt
een persoon besmet dan publiceert de gezondheidsdienst het nummer dat bij
die persoon hoort. De app op ieders telefoon kan vervolgens controleren of
dit nummer is opgeslagen. Het systeem slaat de gegevens over ontmoetingen
lokaal op en dat is een groot verschil met de volg-apps in bijvoorbeeld China,
waarbij gegevens centraal verzameld zijn en één orgaan informatie van veel
personen heeft.
Het lijkt onhandig om vijftig keer per dag een code te scannen, maar dat
is volgens Van Gastel precies de kracht van de app. Alleen de mensen die je
écht ontmoet worden geregistreerd, en niet iemand die achter een raam in
de buurt komt. Bovendien houdt het verzamelen van data automatisch op
na de crisis en kun je niemand bewust ‘infecteren’ via de app. Toch ziet Van
Gastel nog veel uitdagingen wat betreft volg-apps: “Zie dit maar eens bij een
meerderheid van de mensen op hun mobiel te krijgen, inclusief laaggeletterden en ouderen. Zo’n app moet perfect ingestoken zijn en iedereen moet het
vertrouwen, anders werkt het niet.”

Drones, robots & camera’s
In Nederland en België vlogen al drones om te controleren of er niet te veel mensen bij elkaar komen of om
mensen te waarschuwen om afstand te houden. Vanuit
China kwamen berichten van drones die mensen op straat
commandeerden om naar huis te gaan of mondmaskers op
te doen. Mensen in een park in Singapore keken verbaasd
toen ze werden benaderd door een robothond die ze vertelde afstand te houden. Overigens is de inzet van robots
niet alleen aan Azië voorbehouden: een restauranthouder
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in Renesse heeft er ook twee aangeschaft als bedienend
personeel.
In Tilburg kunnen bewoners een website of app raadplegen die de actuele drukte aangeeft in het stadscentrum. Die wordt onder andere in de gaten gehouden met
tijdelijk geplaatste camera’s.
Op de foto Maleisische politie met drone.

Apple en Google aan tafel
Ook grote techbedrijven als Apple en Google – samen goed voor de software op ruim 99 procent van de smartphones in de wereld – meldden zich snel
om de coronacrisis het hoofd te bieden. In april lieten ze weten ontwikkelaars
bij te staan met het maken van een app. Verder publiceerde Google informatie over de mate waarin mensen thuisblijven en (openbaar) vervoer mijden.
Dat is waardevolle informatie voor beleidsmakers. De vraag rijst of locatiegegevens van telefoons niet bruikbaar zijn voor het eerder genoemde digitale
contactonderzoek, maar volgens Van Gastel zijn de gegevens daarvoor niet
accuraat genoeg.
De techreuzen hebben een voorsprong op het gebied van informatie en
bezitten daarom wellicht de beste tools om het virus technologisch te bestrijden. Toch is Becker niet enthousiast om ze uit te nodigen aan tafel. Hij vreest
een nog grotere machtsconcentratie in Silicon Valley: “Stel we ontwikkelen
nu nieuwe volgmiddelen voor dít doeleinde, wie zegt dan dat ze straks niet
ook voor het aanbieden van commerciële producten worden gebruikt? Privacy
opgeven gaat heel makkelijk, maar teruggaan naar de oude situatie is een
stuk moeilijker.”
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Volg-apps
Er is een aantal apps ontwikkeld die bewegingen en ontmoetingen van personen
bijhouden en op die manier pogen om de
verspreiding van het virus in kaart te brengen en in te dammen. Applicaties gebruiken
veelal bluetooth of het scannen van
QR-codes om te registeren waar
iemand was. Per app verschilt
de manier van omgang met
data. In China kiest men voor
opslag op een centrale server,
andere landen zoals Singapore
gebruiken (geanonimiseerde)
opslag op het apparaat. In
maart al introduceerde Singapore de app TraceTogether. De
app houdt bij welke andere
gebruikers er in de buurt zijn.
Als een app-gebruiker positief getest
wordt en die informatie invoert, krijgen
de gebruikers die langdurig bij de
besmette persoon in de buurt zijn
geweest een melding. Onderzoekers
van de gerenommeerde Amerikaanse universiteiten MIT en Harvard
werkten samen met programmeurs
van Facebook de Uber (!) aan de
volgens eigen zeggen privacyvriendelijke volg-app Private Kit:
Safe Paths.
Experts zeggen dat dit soort apps
pas succesvol zijn wanneer een
meerderheid van de mensen ze installeert en gebruikt.

61

Stop met het opnieuw uitvinden van het wiel. Benut omgevingen gemaakt voor
overheidsorganisaties waarin samenwerking en het uitwisselen van applicaties en
modellen mogelijk is. Locatie-intelligentie is de aanjager van de digitale transformatie
en onze aanpak van ‘Samen Leren’ helpt u versnellen.
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Veerkracht is een woord dat ik vind passen bij deze coronacrisis.
Het is ons als samenleving en als democratie gelukt om te blijven functioneren, ook
tijdens de lockdown. Dat is mede te danken aan digitale middelen, waar iedereen in
sneltreinvaart mee heeft leren werken. Wat we eerder voor onmogelijk hielden of te
moeilijk vonden, kon nu wel. Zoals digitale besluitvorming.

De spoedwet digitale besluitvorming is de op twee na snelst
aangenomen wet na de Tweede Wereldoorlog. Er is interbestuurlijk en multidisciplinair
hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en dat het is gelukt is een mooie prestatie.
Hetzelfde geldt voor de Tozo-regeling, die snel en in nauwe samenwerking tussen beleid
en uitvoering tot stand kwam.

De uitvoering vanaf het begin meenemen is iets dat we hopelijk
vasthouden, ook na deze crisis. Dat is urgent, want we lopen in Nederland op allerlei
vlakken vast in de uitvoering. We hebben een werkende keten nodig, een construct
van politiek en beleid en uitvoering samen, zodat beleid niet alleen kán werken maar
daadwerkelijk werkt.

Ik kan mij niet voorstellen dat we teruggaan naar hoe we vier
maanden geleden werkten. We hebben grote stappen gezet, straks komen we toe aan
de borging daarvan. Zoals digitale toegang voor iedereen en het verder versterken
van informatieveiligheid. Per 20 juni combineer ik de functie van directeur beleid
informatiesamenleving bij de VNG met die van directeur VNG Realisatie. Een mooie kans
om hier aan te werken.
Nathan Ducastel
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Toegang tot digitalisering zou een grondrecht
moeten zijn, vindt Leonard Geluk, de nieuwe
directeur van de VNG. Na tien jaar terug bij de
lokale overheid, wil hij zich sterk maken voor
een autonomere positie van gemeenten en
‘een betere balans’ tussen lokale taken en de
vergoeding. Een gesprek met een man die
tegenwind niet schuwt.

VNG-kopman
Leonard Geluk

‘Ik wil een einde aan
de greep in de
L

Door Rineke van Houten
Beeld De Beeldredaktie
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eonard Geluk had zich de start bij zijn nieuwe werkgever anders voor
gesteld, op woensdag 1 april. Geen rondgang langs de medewerkers in
de karakteristieke Willemshof aan de Haagse Nassaulaan, geen lunch in het
atrium en geen informele gesprekken bij de koffieautomaat. De eerste dag
als algemeen directeur van de VNG begon vanwege de intelligente lockdown
thuis, achter de laptop in zijn woning in Rotterdam. En met een snel groeiend
nieuw dossier als bonus: de coronacrisis en de financiële gevolgen voor de
355 leden van de VNG. Glimlachend: “Een dubbele werkweek eigenlijk. Niet
wat je noemt wittebroodsweken. Maar daardoor gaat het inwerken wel snel.”
Hij zegt de afgelopen weken onder de indruk te zijn geraakt van de veerkracht van gemeenten. “Toen ik begon was er bij de VNG al een crisisstructuur opgezet. Gemeenten schakelden snel met het nemen van maatregelen,
in enkele weken tijd werd de Tozo-regeling ontwikkeld. Er blijven veel vragen;
over de anderhalvemetersamenleving, de openbare ruimte, winkelstraten.
Maar de attitude is dat we het stap voor stap doen en de samenleving draai-

gemeentelijke
autonomie’
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ende houden. Ik zie nergens gemeenten door het ijs zakken.”
Basale zorgen zijn er echter wel degelijk, constateerde
hij tijdens de kennismaking in het land en tijdens het vele
beeldbellen. De vaak toch al met moeite sluitende gemeentelijke begrotingen komen nog meer onder druk te staan door
opdrogende inkomstenbronnen als de toeristenbelasting en
parkeergelden. Er is weliswaar bestuurlijk een afspraak met het
Rijk over financiële compensatie: door de coronacrisis mogen
gemeenten er niet op achteruit gaan. Inmiddels is er een eerste
steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor gemeenten, provincies en waterschappen samen. Geluk: “Gemeenten redeneren: eerst zien dan geloven.” Daarnaast zijn er zorgen over
de gevolgen voor de lokale economie en kwetsbare groepen
burgers die door corona extra geraakt worden. Met nog meer
zorgkosten tot gevolg. Het sociaal domein is complex, weet
Geluk. “Mensen hebben recht op zorg, daar heeft de wet geen
financieel uitsluitsel voor. Je kunt niet zeggen: het geld is op,
je krijgt geen zorg meer. De taken van gemeenten groeien, terwijl het budget daalt.”
Fronsende wenkbrauwen
Leonard Geluk (Dordrecht, 1970) bedacht zich geen
moment toen hij gevraagd werd te solliciteren naar de functie
van algemeen directeur van de VNG, als opvolger van Jantine
Kriens die met pensioen ging. Enthousiaste blik vanachter het
scherm van zijn laptop: “Het is een van de mooiste banen van
Nederland.” De VNG is een dynamische, breed geschakeerde
vereniging op allerlei beleidsterreinen, verklaart hij. “Wij zijn
klein, in vergelijking met ministeries, alles bij elkaar achthonderd fte, maar sterk omdat 355 ambtelijke organisaties hun
kennis en ervaring inbrengen. Wat een gemeente ontwikkelt
wordt groter gemaakt voor allemaal.”
Openbaar bestuur zit bij Leonard Geluk onder de huid. Al
tijdens zijn studie staats- en bestuursrecht aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam wordt hij gekozen als raadslid voor het
CDA van deelgemeente Delfshaven en later voor de gemeenteraad. Hij blijft jarenlang actief in het decentraal bestuur, van
2004 tot 2009 als wethouder Jeugd & Onderwijs in het Rotterdamse. Dan volgt de stap naar een functie in het onderwijs:
vier jaar als voorzitter van ROC Midden-Nederland en vervolgens voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse
Hogeschool waar hij zes jaar zal blijven, tot 31 maart dit jaar.
U werd als middelbare scholier lid van het CDA geïnspireerd
door toenmalige premier Ruud Lubbers. Wat sprak u in hem
aan?
“Van Ruud Lubbers leerde ik dat je tegen de stroom in kunt
gaan, je niet alleen hoeft te pleasen. Hij ondervond tegenstand
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en verzet, maar won uiteindelijk toch de verkiezingen. De rol
van VNG-directeur is niet politiek, maar het type persoonlijkheid spreekt me aan. Het lef hebben tegen de stroom in te gaan
als het nodig is. Uiteindelijk blijkt dat dat een succesvollere
strategie is dan iedereen te vriend willen houden. Ik ben het
type directeur dat de inhoud leidend wil laten zijn, ook als dat
op korte termijn fronsende wenkbrauwen oplevert.”
“Voor wat je tegenkomt loop je niet weg”, zei u in een interview met NRC Handelsblad in 2006.
Inderdaad. Dat hoort bij de Benedictijnse traditie, voor mij
een belangrijke inspiratiebron. Je bent trouw aan de plek waar
je geplaatst bent. Je hebt een verantwoordelijkheid en weglopen is nooit aan de orde, ook niet als het waait.”
Nieuwe kloof
Een pluspunt van de coronacrisis is de verdergaande digitalisering, zegt Geluk. “Die is onomkeerbaar. Thuiswerken is nu
de norm en ik hoop dat er straks een gemengde vorm zal ontstaan. Een deel thuis en een deel in het gemeentehuis. Sociale
interactie blijft nodig, dat geldt ook voor de politieke setting.
Een wethouder moet normaal met de raadsleden of bewoners
kunnen spreken. Maar de toch wat conservatieve overheid
heeft laten zien dat het land ook in deze situatie blijft draaien.
Het verlies is: digitale inspraak door boze burgers heeft een
ander effect op de lokale democratie. Dat is geen zegen.”
Een groep burgers blijft achter als het gaat om digitalisering.
“Inderdaad. De meest kwetsbare groepen worden het meest
geraakt door corona, een kwadratering van kwetsbaarheid en
dat geldt ook voor de digitaal ongeletterden. Toen er nog een
loket was, redde je het nog wel, nu dat er niet meer is, is het
een stuk lastiger.”
De nieuwe VNG-directeur pleit ervoor het recht op digitalisering op te nemen als grondrecht in de Grondwet. “Zoals
we honderd jaar geleden streden voor toegang tot onderwijs
voor iedereen. We moeten diensten zodanig aantrekkelijk en
laagdrempelig maken dat iedereen de stap kan maken en dat
je geen IT’er hoeft te zijn om met je kinderen te FaceTimen. Als
je ongeletterd bent in het digitale domein is het leven wel erg
complex en eenzaam. Die groep wordt steeds kleiner, maar een
substantieel deel moet nog worden aangesloten.”
Je hoort weinig meer spreken over de kloof tussen burger en
gemeente. Groeit de afstand daarentegen dus tot digitaal
ongeletterden?
,,Dat denk ik wel. Voor een groot deel van de burgers is
de overheid door digitalisering dichterbij gekomen. Je kunt
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EGOVERNMEN T
B E NCHMAR K :
85% Van De Nederlandse
Overheidsdiensten Is Online
Beschikbaar
De Corona-crisis laat de noodzaak zien in tijden waar fysieke ontmoetingen zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Meer dan ooit is het van
belang dat burgers en bedrijven op afstand - digitaal - zaken kunnen regelen met de overheid. De laatste eGovernment benchmark is weer beschikbaar. De eGovernment Benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd voor de
Europese Commissie door een consortium onder leiding van Capgemini
Invent. Het wordt uitgevoerd in 36 landen, waarbij in ieder land meer
dan 100 overheidsdiensten gebundeld in levensgebeurtenissen worden
onderzocht. Het onderzoek heeft vier pijlers:
• Aanbod en kwaliteit van online overheidsdiensten;
• transparantie van het dienstverleningsproces, de persoonlijk data
en de betrokken overheidsorganisatie zelf;
• toepassing van digitale bouwstenen zoals online authenticatie
(bijvoorbeeld DigiD) en het voor-invullen van persoonlijke data in
online formulieren;
• mogelijkheden van grensoverschrijdend digitaal verkeer.

Een volledig rapport is te downloaden via de QR-code
Voor meer informatie: Niels van der Linden,
niels.vander.linden@capgemini.com

online een afspraak maken om je paspoort te halen, zaken vanachter je computer regelen. Maar burgers die daartoe niet in
staat zijn, zullen zich verder weg voelen staan.” Dat het debat
over de afstand tussen burger en overheid minder intensief
wordt gevoerd, komt volgens Geluk ook doordat gemeenten de
dingen ‘goed regelen’. “Hoe meer je je concentreert op uitvoerbaarheid, hoe kleiner de kloof wordt.”
De charme van decentralisatie
De taken goed uitvoeren: dat ziet de nieuwe VNG-directeur
als een belangrijke opgave voor de komende jaren, met de
uitdijende VNG-poot VNG Realisatie als leverancier van pro-

Er hoeven niet
nog meer taken en
verantwoordelijkheden naar
gemeenten
ducten op alle mogelijke terrein. “Beveiliging van beeldbellen,
uniforme en vergelijkbare processen in het sociaal domein: we
koppelen de uitvoering met de beleidskant, er is een permanente relatie tussen die twee en die relatie zal in de toekomst alleen
maar sterker worden. Ik zie het als een opgave voor mij als algemeen directeur om die focus op uitvoering groter te maken.”
Er hoeven niet nog meer taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten, zegt Geluk. De verantwoordelijkheden
van gemeenten zijn alleen maar toegenomen: de Omgevingswet, het klimaat, energie. “Het pakket is inmiddels redelijk
volwassen.”
Zegt u dat er genoeg is gedecentraliseerd?
Glimlachend: “Eh, als dat de kop van het artikel wordt
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zou ik dat te ongenuanceerd vinden. Bijvoorbeeld het sociaal
domein moet nog beter gaan draaien. De ambitie van transformatie en innovatie van zorg hebben we nog niet waargemaakt.” Een stokpaardje van Geluk: als voorzitter van de
Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd bracht hij in 2013
en 2014 kritische rapporten uit over de voortgang van de
decentralisatie van de jeugdzorg. Hij vindt nog steeds: “Decentralisatie van jeugdzorg werkt alleen goed als we de schotten
tussen onderwijs en jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg en
jeugdpsychiatrie kunnen wegnemen en in het belang van het
kind meer integreren. Daar zijn stappen in gezet maar nog niet
genoeg.”
Op de vraag wat hij voor de komende periode als zijn
belangrijkste dossier beschouwt, volgt een stilte. Dan: “Ik
kan er vijfentwintig noemen die allemaal belangrijk zijn, maar
uiteindelijk gaat het om een goede balans in de financiële en
bestuurlijke verhoudingen van Nederland. Dat wil zeggen: versterking van de positie van de gemeente in ons staatsbestel.
Ik zou willen dat er een einde komt aan de voortdurende greep
in de gemeentelijke autonomie, gebrek aan financiële middelen en het selectief shoppen in de jeugdzorg. Ik merk dat veel
mensen in het openbaar bestuur er hetzelfde over denken: dit
moet echt anders.”
Gedecentraliseerde taken zoals jeugdzorg zijn deels nog
steeds vormgegeven door het Rijk. Bent u er een voorstander
van dat gemeenten zelf de spelregels bepalen voor sociaal
beleid?
“De charme van decentralisatie is dat het een lokale
afweging is. In de ene gemeente is iets anders nodig dan
in de andere. Gemeenten hebben hun eigen autonomie.
Ze nemen hun verantwoordelijkheid, maar zorg ervoor dat
er middelen genoeg zijn voor de uitvoering. Financier het
adequaat en zorg dat het geregeld is. De balans tussen taken
en vergoeding is weg. Niet elke keer per departement weer
een overleg, elke keer weer een brief sturen.” Geluk schuift
het scherm van zijn laptop naar het midden en kijkt recht
in de camera: “Sinds ik hier zit zijn er al twintig brieven
geschreven over tekort hier en tekort daar, dat is complex en
onnodig. Er mag wat meer balans in het stelsel tussen Rijk en
gemeenten.”
Wanneer zou u tevreden zijn?
“Als we niet elke week in brieven met het kabinet moeten
bakkeleien over geld of over taken of inbreuken op verantwoordelijkheid van gemeenten, maar dat het basaal goed geregeld is. Dat het gesprek gaat over samenwerking, niet over geld
en verantwoordelijkheden. Dat is het doel, dat is goed voor
Nederland en zou veel waard zijn.”
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Bin seems empty

De strijd van politie
en justitie tegen
kinderporno verdient
groot respect. Zo’n
150 specialisten
trachten netwerken
rondom kinderporno
te infiltreren en
met gedetailleerde
analyses van het meest
weerzinwekkende
beeldmateriaal hopen
zij daders te kunnen
opsporen.

Kinderporno,
Romeinen en
de cloud
O

ndanks de brede politieke aandacht die de Tweede Kamer en minister
Grapperhaus vorig jaar nog aan het onderwerp gaven, hebben politie
en justitie in hun aanpak van kinderporno en seksueel geweld de wind onvoldoende mee. Er zijn simpelweg onvoldoende mensen en middelen. Indicatief
daarvoor is dat de Nederlandse politie in 2019 maar liefst 25.628 meldingen
van vermoedelijk online kindermisbruik ontving, onder meer van het Amerikaanse National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC). Bedrijven
zoals Microsoft, Facebook en Google zijn in de Verenigde Staten verplicht het
up- en downloaden van kinderporno bij dit instituut te melden. Het overgrote
deel van de meldingen die het NCMEC naar Nederland doorspeelt, blijft hier
vervolgens onbehandeld op de plank liggen. En dat is dieptriest.
Ook in juridisch opzicht zit de strafrechtelijke strijd vol voetangels en
klemmen. De uitspraak van de Hoge Raad van 12 mei 2020 in een strafzaak
laat dat zien. Deze zaak was een vervolg op een eerdere NCMEC-melding.
Justitie liep in deze zaak aan tegen de strikte uitleg die het hoogste rechtscollege in ons land geeft aan de regels over bezit. Het maken, verspreiden en
exploiteren van kinderporno zijn ernstige vormen van kindermisbruik en dus
is al dat gedrag strafbaar gesteld. De Nederlandse wetgever heeft echter ook
bepaald dat alleen al het enkele in bezit hebben van kinderporno strafbaar is.
En die gedachte is uiteraard volkomen terecht, want wie kinderpornografisch
beeldmateriaal in bezit heeft draagt daadwerkelijk en eenvoudigweg bij aan
kindermisbruik.
Tweedeling
Dus: wat is in dit verband dan precies bezit van kinderporno? Bezit veronderstelt, aldus gedachten die teruggaan tot het Romeinse recht, een zekere
feitelijke beschikkingsmacht gedurende enige tijd. De term heeft, zoals de
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Door de toenemende verkokering van ons
rechtsstelsel sluiten wetten tegenwoordig
zelden naadloos op elkaar aan. En daarmee
zadelt nieuwe regelgeving de samenleving op
met nieuwe, lastige onzekerheden.
Peter van Schelven neemt in iBestuur magazine juridische
dilemma’s onder de loep. Deze keer: wat is bezit?

Hoge Raad in haar uitspraak zegt, een ‘fysieke connotatie’.
Toegepast op kinderporno leidt dat tot een voor juristen wellicht niet onbegrijpelijke, maar voor veel anderen toch verbazingwekkende tweedeling. De persoon die op makkelijk toegankelijke wijze kinderporno op bijvoorbeeld de harde schijf
van zijn computer heeft staan, heeft die plaatjes en video’s
juridisch in zijn bezit en is dus al snel strafbaar. Heeft diezelfde persoon precies datzelfde beeldmateriaal niet op zijn harde
schijf staan, maar in zijn eigen cloud-account bij bijvoorbeeld
Google, Apple of Microsoft, dan spreken we, aldus de Hoge
Raad in deze recente uitspraak, niet meer van bezit. In die zin
is er dus niet sprake van strafbaarheid. Dat is onbevredigend
nu die persoon met enkele klikken op een toetsenbord het
beeldmateriaal ook eenvoudig voorhanden krijgt. Het gevolg
van deze wonderlijke juridische tweedeling is dus tamelijk
zuur. Het eeuwenoude juridische bezitsbegrip past kennelijk
niet goed in de wereld van de cloud.
Betekent dat dan dat justitie geheel met lege handen in
de cloud staat? Zeker niet, want de strafwet zegt dat het ook
strafbaar is als je met je computer, mobieltje en dergelijke ‘of
met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang’
verschaft tot kinderporno. Probleem van deze bepaling is
evenwel dat de toepassing ervan gewoonlijk een enorm tijdrovend, kostbaar en technisch zeer lastig digitaal sporenonderzoek vergt. Dat geldt te meer als kinderporno in versleutelde
vorm elders in de cloud is opgeslagen.
Unallocated clusters
Meer dan eens liep justitie ook in andere eerdere kinderpornozaken hard aan tegen de regels rondom bezit. Strafrechters hebben zich bijvoorbeeld uitgesproken over de juridische
status van zogenoemde ‘unallocated clusters’ op laptops en
andere gegevensdragers. Waar gaat dat precies over? Wie op
zijn computer tekstbestanden, video’s of foto’s naar de prullenbak verplaatst en die prullenbak vervolgens leegmaakt,
realiseert daarmee nog niet dat die data ook daadwerkelijk
van zijn of haar apparaat zijn verdwenen. Met het legen van
de prullenbak wordt slechts de toegang tot de data aanzienlijk
bemoeilijkt. In technisch opzicht worden alleen de verwijzingen naar het bestand verwijderd. De desbetreffende data blij-
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ven als unallocated clusters nog aanwezig totdat zij met andere
data worden ‘overschreven’. Met het legen van de prullenbak
geef je - zonder dat je je dat als gebruiker wellicht realiseert de computer toestemming om de data te overschrijven. Tot het
moment van overschrijven heb je de data echter nog. Maar zijn
die data dan nog in je bezit?
De gemiddelde computergebruiker is gewoonlijk niet in
staat zich eenvoudig toegang te verschaffen tot de data in dergelijke unallocated clusters. Wie die toegang wenst te verkrijgen, moet een gespecialiseerde tool gebruiken. Unallocated
clusters zijn vanuit strafrechtelijk perspectief een bijzonder
fenomeen. In meerdere uitspraken van strafrechters is beslist
dat unallocated clusters niet in het bezit van de desbetreffende computergebruiker waren. Die gebruikers waren namelijk feitelijk niet in staat om bij die data te komen. Daarmee
ontbreekt de beschikkingsmacht over die data, ook al betreft
het kinderporno, aldus die (overwegend lagere) rechtspraak.
Dat zou slechts anders zijn als de betrokken personen een
tool onder zich zouden hebben of over specialistische kennis
zouden beschikken om de ‘verwijderde’ kinderporno weer uit
de unallocated clusters tevoorschijn te halen, maar dat blijken
rechters niet snel aan te nemen.
Wrang
Als justitie in de unallocated clusters van een laptop bijvoorbeeld duizend schokkende foto’s kinderporno aantreft,
terwijl op diezelfde computer slechts vijf andere foto’s met
kinderporno wel toegankelijk zijn, dan kan justitie in de strafzaak die duizend foto’s niet aan de verdachte tegenwerpen.
De strafzaak wordt dan beperkt tot die vijf foto’s, zeker als er
sprake is van een ontkennende verdachte.
De Hoge Raad en de eerdere lagere rechtspraak maken
duidelijk dat het bezitsbegrip in relatie tot digitale data een
forse bottleneck is in de aanpak van kinderporno. Om justitie
meer armslag te geven in de strijd tegen walgelijke praktijken
zouden de grenzen (lees: de beperkingen) van het juridische
bezitsbegrip eens stevig onder handen genomen moeten worden. Of blijven wij als juristen verlekkerd hangen in ons klassiek Romeinsrechtelijk denken?
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Op dit moment neemt u deel aan een van de
grootste experimenten op werkgebied ooit:
kunnen we ook zonder een kantoor? Inmiddels is
online vergaderen de nieuwe standaard, heeft u
kennisgemaakt met de huisdieren en kinderen van
uw collega’s en bent u misschien net als ik gestopt
met het strijken van de werkkleding.

O

nline een compleet nieuw project of een cocreatiesessie starten: dat vinden veel teams met wie ik praat toch
wel spannend. Hoe breng je een nieuw team samen en zorg je
dat ze effectief zijn? Hoe schep je online een omgeving waarin
creativiteit, onderzoek en innovatie plaats kunnen vinden? Voor
veel deelnemers aan dit wereldwijde experiment zijn dat nieuwe
vragen; maar gelukkig niet voor iedereen.
In de digitale sector is samenwerken op afstand niet meer
dan normaal. Multinationals werken allang op afstand samen
en met teams in verschillende landen. Er zijn bedrijven met
meer dan 1.000 werknemers die helemaal geen kantoor hebben.
Deze organisaties bewijzen dat samenwerken op afstand heel
goed werkt. Uiteraard hadden zij wel een grote voorsprong: zij
hebben jarenlang bewust gewerkt aan het perfectioneren van
samenwerken op afstand. Veel teams moeten nu in korte tijd
leren hoe dit werkt.
De afgelopen weken hebben we bij IBM gezien hoe snel dit
met de juiste begeleiding kan gaan. Cocreatiesessies, procesoptimalisatieworkshops, het testen van prototypes en designconcepten, ze gingen allemaal door; online en met succes! We
vatten dit samen in drie lessen.
1. Een ander medium vraagt om een andere aanpak
De oude manier van werken online doorzetten werkt niet.
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Voorheen organiseerden we vaak cocreatiesessies van één, twee
dagen of design sprints van vier, vijf dagen. Vertaal dat eens
door naar meerdere dagen deelnemen aan een videovergadering! Vermoeiend en niet erg effectief.
Maar als reizen niet langer een factor is heb je opeens tijd
om op een nieuwe manier na te denken over je opzet. Waar biedt
het meerwaarde om samen tegelijk aanwezig te zijn en welke
activiteiten kun je ook heel goed individueel doen op een zelfgekozen tijdstip? Door werkvormen slim te combineren kun je veel
beter inspelen op de verschillende voorkeuren en manieren van
werken van je teamleden. Extra flexibiliteit is ook meer dan welkom nu velen thuiswerken combineren met zorg voor kinderen
en familie.
2. Goed gereedschap is het halve werk
Zoals een goede camera aanschaffen niet meteen betekent
dat je betere foto’s gaat maken, maken tools ook niet automatisch een omgeving waarin teams effectief kunnen werken en
innoveren. Ze zijn wél een basisvoorwaarde, omdat ze nieuwe
manieren van werken voor je team mogelijk maken en een hoop
communicatieproblemen kunnen voorkomen.
Tools voor online vergaderen, het delen van bestanden en
het bijhouden van acties en taken zijn inmiddels standaard.
Maar er is nog veel meer: online whiteboards zorgen ervoor dat

Beeld: Shutterstock

Teamwork werkt,
ook op afstand
workshops en cocreatiesessies effectief zijn. Tools om prototypes te maken en gebruikersonderzoek te doen, zorgen ervoor
dat we concepten snel kunnen testen.
3. Een goed raamwerk is cruciaal
Werken op afstand vraagt een meer gestructureerde aanpak
dan als je samenwerkt op één locatie. Er zijn minder spontane
gesprekken tijdens de lunch en in de wandelgangen, dus je zult
dit op een andere manier moeten faciliteren.
Het helpt om binnen je organisatie een raamwerk en een
set methodes te hebben die innovatie en cocreatie op een
gestructureerde manier aanpakken. Binnen IBM gebruiken
we het Enterprise Design Thinking raamwerk om ervoor te
zorgen dat we met een multidisciplinair team innoveren vanuit het perspectief van de gebruikers. In deze aanpak is ook
veel aandacht besteed aan ervoor zorgen dat teams de juiste
focus houden en dat afstemming met stakeholders regelmatig
plaatsvindt. Door dit op een structurele en visuele manier te
doen behoudt je snelheid en effectiviteit in je team, ook op
afstand.
Aanvullend zorgt de IBM Garage methode ervoor dat innovatieve ideeën snel kunnen groeien en schaalbaar zijn. Juist
nu teams elkaar minder vaak spontaan tegenkomen, is een
aanpak waarbij we al vanaf het begin kijken hoe een goed idee
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kan groeien nuttig. En deze aanpak heeft zich al bewezen voor
virtuele teams.
Bereid je voor op het nieuwe normaal
We zullen voor langere tijd te maken hebben met verschillende maatregelen waardoor we onze manier van werken
moeten aanpassen. Dat lijkt misschien vervelend, maar het
biedt juist de mogelijkheid om opnieuw na te denken over hoe
je teams samenwerken en innoveren. Veranderingen die je nu
invoert kunnen daardoor ook in de komende jaren veel voordelen bieden.
Leren van organisaties die al veel ervaring hebben met werken op afstand en het gestructureerd aanpakken van cocreatie
en innovatie is een natuurlijk en goed startpunt. Om u op weg te
helpen heeft IBM tijdelijk het online leerplatform over Enterprise Design Thinking gratis toegankelijk gemaakt: kijk op
ibm.com/design/thinking.

Auteur: Vincent Vijn, User Experience Research & Design Lead IBM
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C o n x i l l i u m
Jeroen Brakel, directeur productmanagement bij SIMgroep.
Beeld: SIMgroep

Burgerparticipatie
en het sociaal intranet:

samen sterk

invloed uit te oefenen en mee te denken. Zeker als ze merken
dat er ook iets gedaan wordt met hun input.”

Informatie uitwisselen, samenwerken, sparren, kennis
delen. Het zijn aspecten in ons dagelijks werk. Maar ook in de
participatie met burgers en bedrijven is het uitwisselen van
informatie, het peilen van meningen en open voeren van een
discussie niet meer weg te denken. Tegelijkertijd is plaats- en
tijdsonafhankelijk reageren en werken steeds belangrijker.
Jeroen Brakel, directeur productmanagement bij SIMgroep,
vertelt waarom een sociaal intranet hierin meerwaarde biedt
voor overheden.

“W

ij zijn al 20 jaar partner van onder meer gemeenten, waterschappen en provincies. We zien dat onze
klanten behoefte hebben aan een platform waar ze kennis kunnen delen en interactie mogelijk is. Met elkaar, maar ook met
burgers en ondernemers”, start Jeroen Brakel. Hij vervolgt:
“Voor de interne organisatie wordt vaak een intranet gebruikt
om informatie te delen. De vraag naar een andere oplossing dan
het traditionele intranet stijgt. De traditionele intranetten zijn
vooral zendergericht. Er is geen interactie mogelijk en berichten
die worden gedeeld zijn vaak top-down. Daarnaast worden er
meestal nog veel andere kanalen gebruikt om informatie uit te
wisselen en te delen. Dit zorgt ervoor dat informatie versnippert
en niet makkelijk terug te vinden is. Een sociaal intranet is bij
uitstek een middel voor interactie en uitwisseling van informatie
en kennis.”

ken door COVID-19. Met een sociaal intranet kunnen medewerkers kennis delen, op elkaar reageren en laten zien wat ze doen
op een moment dat dat hen het beste uitkomt. Ze kunnen tijden plaatsonafhankelijk reageren. Het platform vereenvoudigt
en versnelt de manier van kennisdelen op een gestructureerde
manier. En de informatie is later nog makkelijk terug te vinden,
zodat je deze opnieuw kunt raadplegen.”
Daarnaast ontdekte SIM bij hun klanten dat bijvoorbeeld
mensen met een kantoorfunctie het erg interessant vinden
om te zien wat iemand in de buitendienst doet. Brakel: “Door
verhalen met elkaar te delen, begrijpen ze beter van elkaar wat
hun werk inhoudt. Vervolgens weten ze elkaar sneller te vinden
voor een samenwerking. Het mes snijdt dus aan twee kanten,
want een sociaal intranet helpt zo ook organisatiedoelen te
realiseren.”

Samenwerken en verbinden.
“Om medewerkers meer te laten samenwerken en te verbinden, is interactie nodig. Maar het is niet altijd mogelijk en
efficiënt om iedereen tegelijkertijd fysiek op dezelfde plaats
te ontmoeten. Dit hebben we aan den lijve ondervonden in de
afgelopen maanden waarin we veelal vanuit huis moesten wer-

Invloed en meedenken
“We merken dat overheden enthousiast zijn over de mogelijkheden van een sociaal intranet, maar het ook spannend
vinden om de controle los te laten. Ons advies is dan ook: denk
goed na welke doelen je wilt bereiken en baseer daarop je
inrichting. En vooral belangrijk: zet het sociaal intranet intern
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in als centraal middel, maak het belang duidelijk en zorg dat
het actief wordt gebruikt: top-down en bottom-up. Maak het
leuk en makkelijk om te gebruiken, dan gaat de rest vanzelf. Een
sociaal intranet kan bijdragen aan betere uitkomsten voor een
probleem, omdat het via het platform slim en snel van meerdere
invalshoeken kan worden bekeken. Mensen hebben behoefte om

Screenshots van SIM Open Social Intranet

Veiligheid boven alles
SIM weet als geen ander hoe belangrijk veiligheid is voor
overheden. Als ISO-gecertificeerde organisatie met een bewezen
trackrecord in het ontwikkelen van veilige softwareoplossingen
voor overheden kiest SIM voor een Drupal based oplossing. Drupal is open source en heeft een veilig en gedegen controlesysteem. Door de grote community van ontwikkelaars, waarin SIM
proactief bijdraagt als Premium Supporting Partner, zijn nieuwe
oplossingen snel beschikbaar. Brakel: “Wij wilden een duurzame,
makkelijk te gebruiken oplossing die ook geschikt is voor de
kleinere overheidsorganisaties. Gebruiksgemak is een belangrijk
aspect voor een succesvol sociaal intranet. Net als voortdurende
activiteit. Met SIM Open Social kunnen we onze klanten een
innovatief platform bieden dat past in de toekomst. Het werkt
intuïtief, is snel op te zetten en flexibel in te richten door de vele
beschikbare modules. Je kunt bijvoorbeeld makkelijk uitbreiden
naar een platform voor interactie met burgers en ondernemers.”
Burgerparticipatie
Brakel: “Bij SIM zijn we ervan overtuigd dat het voor elke
lokale overheid, groot of klein, belangrijk is om ook een digitale
ontmoetingsplek te realiseren voor burgers en ondernemers. Met
de nieuwe Omgevingswet is de
dialoog met burgers en ondernemers niet meer weg te denken.
Transparantie en toegankelijkheid zijn noodzakelijk. Maar hoe
zorg je er als overheid voor dat de
discussie op de juiste plek wordt
gevoerd en dat iedereen dezelfde
informatie ter beschikking heeft?
Met een uitbreiding op het sociaal
intranet platform in een aparte
omgeving. Overheden die hier
nu op inspelen, hebben daar de
komende jaren veel profijt van.”

Auteur: Astrid Mikkers
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Vanaf 23 september
2020 moeten álle
websites van de overheid
voldoen aan Europese
eisen op het gebied van
toegankelijkheid. Het zijn
harde eisen, waar door
middel van verleiding en de
weg van de geleidelijkheid
naartoe wordt gewerkt.
Direct betrokkenen zijn
positief over de gekozen
aanpak.

‘W

Digitale toegankelijkheid
overheidswebsites

Nog even en
het moét!

e zorgen voor goedwerkende websites en apps. Alle
overheidsorganisaties moeten bestaande digitale
diensten verplicht verbeteren. Als we een nieuwe website
of app bouwen, zorgen we meteen dat die geschikt is voor
iedereen.’ Deze tekst is afkomstig uit een brief die staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
op 12 december 2018 naar de Tweede Kamer stuurde, tegelijk
met het rapport ‘Digitale inclusie: Iedereen moet kunnen
meedoen.’ Als gesproken wordt over het verbeteren van digitale overheidsdiensten, dan valt daar zeker toegankelijkheid
van websites onder, een onderwerp dat al sinds jaar en dag
(op papier) de agenda van overheden én de politiek bepaalt.
Zo werd in 2004, naar aanleiding van het Europese jaar van
de gehandicapten (2003), een eerste versie van de Webrichtlijnen opgesteld. De Webrichtlijnen bestonden uit een door
de overheid vastgestelde set van 125 (!) richtlijnen waaraan
websites van de Rijksoverheid moesten voldoen. Vijf jaar later
(2009) was het Ronald van Raak, toen en nu Kamerlid voor
de SP, die opperde om álle overheidssites te laten voldoen aan
de Webrichtlijnen. Toenmalig staatssecretaris Ank Bijleveld
(BZK) voelde daar niets voor. Zij zag de online dienstverlening van provincies en gemeenten als “hun eigen verantwoor-

delijkheid”. Twee jaar later (2011) werden andere overheden
alsnog verplicht te voldoen aan de Webrichtlijnen.
Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder en als het gaat
om toegankelijkheid van overheidswebsites, is er best het
nodige gebeurd. Zo is er een aantal wetten en verdragen
opgesteld, met als doel om de toegankelijkheid van websites
te optimaliseren.
Politieke aandacht
Bij het tot stand komen van de Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn in 2016 heeft Nederland een rol gespeeld. Zo
waren Nederlandse toegankelijkheidsexperts tussen 2013 en
2015 betrokken bij een onderzoek van de European Internet
Inclusion Initiative, een project dat input leverde voor de
nieuwe EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en
mobiele applicaties van overheidsinstanties. Dat Nederland
nauw betrokken was bij die richtlijn uit 2016, is niet vreemd.
Al sinds 2006 is digitale toegankelijkheid in Nederland een
onderwerp dat regelmatig ter sprake komt in de Eerste en
Tweede Kamer. Die politieke aandacht heeft ervoor gezorgd
dat veel overheden serieus werk maakten van toegankelijkheid, maar maakte ook duidelijk dat een relatief groot aantal

Door Frits de Jong
Beeld Shutterstock
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organisaties moeite had met het ‘alles-of-niets’-principe dat
aan digitale toegankelijkheid hing. Je website was pas dán
toegankelijk als je voldeed aan álle toegankelijkheidseisen.
Het beleidsmatig eisen van normconformiteit - het volledig
aan de eisen voldoen - bleek een probleem dat succes in de
weg stond. Nederland heeft zich voorafgaand aan de totstandkoming van de richtlijn in 2016 dan ook ingespannen om de
‘alles-of-niets’-valkuil te voorkomen. Formeel kan een website
weliswaar nog niet voldoen aan alle eisen, maar tegelijkertijd
kunnen veel toegankelijkheidsbarrières al wel zijn weggenomen. De inspanning van Nederland had resultaat en heeft
ertoe geleid dat overheden niet alleen de toegankelijkheidsnorm moeten toepassen, maar nu ook verantwoording moeten
afleggen over hoe die norm is toegepast.

Het hebben van zo’n strategie is volgens Eric Velleman,
wetenschappelijk directeur van stichting Accessibility en
gepromoveerd op het onderwerp digitale toegankelijkheid, één
van de redenen waarom Nederland binnen de EU op dat gebied
vooroploopt. “Organisatorische factoren spelen een cruciale
rol in een succesvolle implementatie van die EU-richtlijnen.
Digitale toegankelijkheid moet ingebed zijn in je organisatie.
In Nederland doen we dat steeds beter. Veel andere EU-landen
zijn zover nog niet.”

Harde uitgangspunten
De EU-richtlijn uit 2016 legt aardig wat gewicht in de
schaal. Sterker: het bepaalt waar Europese overheidswebsites en mobiele applicaties (zoals apps) nu en in de
toekomst aan moeten voldoen. Zo moeten alle overheidssites die na 23 september 2018 gebouwd zijn, voldoen aan
die richtlijn (EN 301 549, WCAG 2.1.2). Na 23 september
2020 geldt dit voor alle websites van de overheid en
na 23 juni 2021 ook voor door de overheid gebruikte
mobiele applicaties. Nu die laatste twee deadlines
naderen, krijgt de EU-richtlijn ook meer aandacht.
Zo pakte de website Nu.nl begin 2020 groot uit
met het nieuws dat Nederlandse gemeenten nog
niet klaar waren voor de EU-toegankelijkheidsrichtlijn. Kamervragen van de leden Kerstens
en Kuiken (beiden PvdA) volgden, maar volgens staatssecretaris Knops ligt Nederland op
schema. De bewindsman schreef in zijn antwoord
dat hij verwacht dat ‘overheden op 23 september aan
de gestelde verplichting voldoen door het publiceren
van verklaringen waarin ze laten zien hoever ze gevorderd
zijn met het optimaliseren van de toegankelijkheid van hun
websites. En welke concrete maatregelen ze hebben genomen
om de toegankelijkheid verder te verbeteren’.

Natuurlijke momenten
Bij monde van woordvoerder Esther Verhoeff laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten dat zij bij
de invoering van de EU-richtlijn uit 2016 vooral uitgaat van
“natuurlijke momenten in de besluitvorming”. “Gemeenten zijn
niet financieel gecompenseerd. Bij het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ (een Algemene Maatregel van Bestuur
die in een later stadium opgenomen wordt in de aanstaande
Wet digitale overheid), is gekozen voor een ingroeimodel van
implementatie van de richtlijn, waarbij globaal gezien eerst
de websites en daarna de apps digitaal toegankelijk worden
gemaakt. Er zijn lopende contracten met leveranciers, die niet
opengebroken kunnen worden. Gemeenten hebben daarom de
ruimte gekregen om bij de inkoop van nieuwe systemen digitale toegankelijkheid mee te nemen. Er kan door gemeenten
worden begonnen met een inventarisatie van de websites en
kanalen en de toegankelijkheid daarvan. Aan de hand daarvan
kunnen de te nemen stappen worden bepaald waarna, gezien
de gefaseerde invoering, op natuurlijke momenten in de
besluitvorming over inkoop wordt aangehaakt.”
Volgens Verhoeff zullen gemeenten niet in één keer honderd procent voldoen aan de EU-richtlijn en is dat ook niet
de verwachting van het Rijk. “Het gaat erom dat de positieve
beweging naar digitale toegankelijkheid op zulke (natuurlijke)
momenten plaatsvindt”, zo schetst Verhoef die aangeeft dat
wat de VNG betreft digitale toegankelijkheid een proces is dat
tijd nodig heeft. “En door de coronacrisis liggen prioriteiten
bij gemeenten nu elders; bijvoorbeeld bij het faciliteren van
regelingen voor ondernemers.”

De gemeente Roermond hoeft zich in ieder geval niet meer
druk te maken over de EU-richtlijn. Op 18 februari 2020 ontving de gemeente het waarmerk drempelvrij.nl, waarmee het
voldoet aan Nederlandse én Europese richtlijnen. Volgens wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne is digitale toegankelijkheid voor de Limburgse gemeente “zeer belangrijk.” Roermond heeft bijvoorbeeld een strategie vastgesteld voor haar
website, waarin digitale toegankelijkheid één van de harde
uitgangspunten is. “De regie op de website is centraal belegd
om ook op de naleving van deze uitgangspunten toe te zien.”

Op dit moment van schrijven duurt het nog een paar maanden voordat op 23 september de verplichting digitale toegankelijkheid een nieuwe fase ingaat. De site van DigiToegankelijk (beheerd door Logius) heeft bekendgemaakt dat er ‘geen
uitstel komt van die wettelijke verplichting’. Het naar achter
schuiven van de ingangsdatum, zoals bijvoorbeeld wel gedaan
is met de Omgevingswet, is wat betreft DigiToegankelijk ‘geen
optie’. Dat betekent dat de komende tijd de druk op de ketel
blijft zodat digitale toegankelijkheid straks ook écht voor
iedere burger geldt.
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Hotspot
D

e man die ooit de term computervirus bedacht (Fred Cohen, 1985),
verdient hulde. De beste korte definitie van
een virus die ik de afgelopen weken heb
opgepikt: een pakketje erfelijke informatie
dat zich reproduceert zonder toestemming
van de gastheer. De coronacrisis wordt
niet alleen veroorzaakt door het overspringen van informatie, ze leidt ook tot
tal van informatievraagstukken. Direct na
de uitbraak van het coronavirus ontstond
een uitbraak van computervirussen en
andere malware. Zowel cybercriminelen als
cybersecurityspecialisten hebben overuren
gemaakt alsof ze zelf op de intensive care
stonden, zij het met minder persoonlijk
risico. Het is te vroeg om de balans op te
maken en te bezien of deze periode blijvende veranderingen tot gevolg heeft. Een
ding is zeker: er is nu al een bibliotheek
te vullen met beschouwingen, artikelen,
webinars en boeken over de pandemie en
haar gevreesde of gehoopte gevolgen.

Marens Engelhard
Algemeen rijksarchivaris
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Precies zo is er een compleet archief te
vullen met besluiten en beleidsmaatregelen
die tot stand zijn gekomen, de adviezen
die daartoe geleid hebben en de discussies die daarop volgden. De archiefsector
en informatiemanagers in Nederland zijn
direct in actie gekomen. Het verzamelen
van coronagerelateerd materiaal is direct
aangemerkt als zogenaamde Hotspot. Dat
betekent dat ook materiaal dat anders niet
voor bewaring in aanmerking zou komen,
nu verzameld wordt. Daarmee wordt een
primaire taak van archivering gediend,
namelijk het mogelijk maken van reconstructie en verantwoording van overheidshandelen. Dit is des te belangrijker omdat
tijdens een crisis openbaarheid en trans-

parantie snel onder druk staan. De parallel
van de coronacrisis met oorlog wordt vaak
getrokken en, zoals iedereen weet, is waarheid het eerste oorlogsslachtoffer. Minder
gechargeerd kun je zeggen dat openbaarheid van bestuur en informatiebeheer
niet beschouwd worden als prioriteit,
wanneer het hele land zit te springen om
extra ic-bedden, mondkapjes of slimme
apps. Toch zijn die zaken essentieel voor
rechtstaat en democratie, en later voor
geschiedschrijvers.
De crisis heeft ook effect op informatie-uitwisseling of connectiviteit. Voor
het eerst zijn we massaal op afstand gaan
werken. Het is fantastisch wat er mogelijk
is, maar aan de andere kant: wat is het nog
behelpen! Als je ervaart hoe verbluffend
virtual reality kan zijn, dan zijn Webex of
Zoom nog maar kleitabletten. De waarschuwingen van cybersecurity-experts buitelen over elkaar heen, en worden massaal
genegeerd. Er is een hele vergaderetiquette
aan het ontstaan rond aanmeldproblemen,
uitvallend beeld, krakende echo’s en rondzingende microfoons. Wat zou het rustig
zijn als we echt maar een of twee dagen per
week hoeven te forensen. Wat zou het goed
zijn als we echt minder gaan vliegen voor al
die internationale werkbezoeken en conferenties. Maar wat is er dan nog veel voor
nodig om net zo effectief (en plezierig)
met elkaar te videoconferencen als rond
de traditionele vergadertafel. Net als velen
heb ook ik mijn verlanglijstje van gehoopte
gevolgen van deze crisis: 1) een stimulans
voor een digitaal duurzame informatiehuishouding ten behoeve van transparantie en verantwoording 2) minder mobiliteit
en meer connectiviteit!
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Waar staan Europese overheden
anno 2020 met het leveren van digitale
diensten aan bedrijven en burgers?
De nieuwste Europese eGovernment
Benchmark komt uit in een tijd waarin
mensen noodgedwongen meer aan huis
gekluisterd zijn, waarin thuiswerken en
de ‘anderhalvemetersamenleving’ het
nieuwe normaal zijn geworden. Meer
dan ooit is het van wezenlijk belang dat
burgers en bedrijven op afstand - digitaal
- zaken kunnen regelen met de overheid.

D

e eGovernment Benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd in
opdracht van de Europese Commissie door een consortium onder leiding van Capgemini Invent. In 36 landen, waarbij in
ieder land meer dan 100 overheidsdiensten worden onderzocht.
De resultaten laten zien dat Nederland een groot aanbod van
digitale overheidsdiensten heeft: 85 procent van de onderzochte services zijn online beschikbaar. Daarmee voert Nederland de lijst niet aan. Die eer is weggelegd voor Malta, op de
voet gevolgd door Portugal, Estland, Oostenrijk en Denemarken.
Deze landen leveren ook meer diensten proactief, waarbij data
in de backoffice worden hergebruikt en gedeeld met andere
overheidsinstanties om het de gebruiker makkelijker te maken.
De resultaten laten ook zien dat diensten aangeboden door
nationale overheidsinstanties vaker online beschikbaar zijn dan
gemeentelijke diensten. En Nederlandse websites zijn zo ontwikkeld dat navigeren op mobiele telefoon of tablet goed mogelijk
is (in ruim 90 procent van de gevallen).
Transparantie
Daarnaast onderzoekt de eGovernment Benchmark de transparantie van het dienstverleningsproces, de persoonlijk data
en van de betrokken overheidsorganisatie zelf. Al met al scoort
Nederland hier een 14e plek, waar Malta, Litouwen en Estland
de Europese koplopers zijn. In Nederland kunnen burgers en
bedrijven over het algemeen via mijnoverheid.nl online inzicht
krijgen in de persoonlijke gegevens die de overheid heeft vastgelegd en is het ook mogelijk om het aan te geven als daarin
veranderingen optreden. Welke overheidsinstantie, welke data,
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eGovernment
Benchmark 2020:

Goede
cijfers voor
Nederland
wanneer en voor welk doeleinde heeft gebruikt is nog niet
online inzichtelijk. Dit is echter wel van belang in een toenemend digitale samenleving waarin overheden steeds vaker data
hergebruiken.
De derde pijler – naast aanbod en transparantie - van de
eGovernment Benchmark bekijkt de toepassing van digitale
bouwstenen zoals online authenticatie (zoals DigiD) en het
voor-invullen van persoonlijke data in online formulieren. Elektronisch identificeren kan in Nederland in het gros van de gevallen en in toenemende mate ook bij gemeentelijke diensten. Wat
nog ontbreekt is de mogelijkheid om eenmalig in te loggen en
meerdere dienstaanbieders te kunnen bezoeken zonder opnieuw
in te loggen. Het is in Nederland zeer goed mogelijk om post van
de overheid digitaal te ontvangen in plaats van op papier: een
mooie stap naar een groenere digitale overheid!
Grensoverschrijdende e-diensten
Tot slot onderzoekt de benchmark de mogelijkheden van
grensoverschrijdend digitaal verkeer. Denk bijvoorbeeld aan
de inschrijvingen van buitenlandse studenten aan Nederlandse
universiteiten. Nederland is in dit domein een van de meest
digitale landen (plek 3). Voor de andere levensgebeurtenissen
geldt dat Nederland het bieden van online informatie en -diensten aan andere EU-landen nog kan verbeteren.
De eGovernment Benchmark heeft ook een pilot uitgevoerd
naar de veiligheid van publieke websites. Nederland voert daar al
enige jaren actief beleid op, onder andere door een test-tool die
het mogelijk maakt eenvoudig te testen of een website gebruik-

maakt van moderne en betrouwbare internetstandaarden,
een initiatief van het Platform Internetstandaarden. De test,
toegepast op duizenden Europese websites, laat zien dat er in
heel Europe nog veel ruimte voor verbetering is: nagenoeg geen
enkele website kwam door alle onderdelen van de test. De basale
‘cyberhygiëne’ is veelal niet op orde, al laat Nederland duidelijk
zien dat de proactieve benadering wel vruchten afwerpt.
Al met al behoort Nederland tot een selecte groep landen
die een hoge mate van digitalisering koppelt aan een grote
groep gebruikers van die digitale toepassingen. Nederland heeft
relatief een digitaalvaardige bevolking en een groot aantal

Het eGovernment Benchmark 2020
rapport is te downloaden
www.capgemini.com/nl-nl/nieuws/egovernment-benchmark-2020
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mensen gebruikt internet dagelijks. Dat maakt dat Nederlanders
ook relatief vaak overheidsdiensten digitaal willen afnemen.
De uitdaging voor de overheid zal zijn zich niet te richten op de
technologie, maar op wat het kan betekenen voor de gebruiker.
Het is essentieel om te onderzoeken hoe burgerparticipatie en
-samenwerking gebruikers aan boord kan trekken, alsook te
investeren in de digitale vaardigheden en verandercompetenties
van de overheid zelf.
In tijden waar oude fysieke grenzen noodgedwongen weer
werden opgetrokken, is een digitale overheid meer nodig dan
ooit.

De auteurs van het eGovernment Benchmark 2020 rapport zijn Sem
Enzerink (l), Jochem Dogger (m) en Niels van der Linden (r).
Meer informatie niels.vander.linden@capgemini.com
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De coronacrisis heeft grote impact op het publieke leven. In een tijd
waarin we zoveel mogelijk binnen blijven, ziekenhuizen en zorginstellingen
ongekende prestaties leveren en veel bedrijven het moeilijk hebben, is het
zoeken naar een evenwicht tussen de strijd tegen het virus en het op gang
brengen van ‘het nieuwe normaal’. Veel belangrijke zaken die inwoners en
ondernemers met hun gemeente afhandelen, kunnen dankzij digitalisering
intussen gewoon doorgaan – op afstand.

B

edrijven, winkeliers, sportverenigingen en andere organisaties denken na over creatieve manieren om invulling
te geven aan de nieuwe werkelijkheid van de ‘anderhalvemetersamenleving’. Ook overheden zelf staan voor de uitdaging
om een aangepaste vorm te vinden voor de dienstverlening aan
burgers en bedrijven. Digitalisering biedt daar veelbelovende
mogelijkheden voor.
Ondertussen gaan de publieksdienstverlening en vitale
processen van gemeenten zo goed mogelijk door; op afstand
beheerd en uitgevoerd. Als IT-partner van de overheid voelt
Centric de verantwoordelijkheid om deze continuïteit te waarborgen en te zoeken naar mogelijkheden om met technologie
een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dat blijven we ook
graag doen wanneer de samenleving weer op gang komt en we
met elkaar nieuwe manieren moeten vinden om in contact te
blijven. Wij verwelkomen initiatieven om hier samen oplossingen voor te ontwikkelen.
Eerder dit jaar hebben we bijvoorbeeld mogen deelnemen
aan een samenwerking van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, VNG, Divosa en collega-IT-leveranciers over
het uitvoeren van de steunregeling voor zelfstandige ondernemers. We helpen waar we kunnen en doen dit kosteloos of tegen
gereduceerd tarief. Zo dragen we ons steentje bij. Hieronder een
overzicht van een aantal van de initiatieven waarmee we over-

i24

heden in deze uitzonderlijke situatie helpen bij hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Online aanvragen Tozo
Vanwege de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus
zien veel zelfstandige ondernemers hun inkomsten sterk verminderen. Om hen te ondersteunen heeft het kabinet de noodmaatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Via deze regeling kunnen
ondernemers in financiële nood inkomensondersteuning of
bedrijfskrediet aanvragen.
Om onze klanten in de decentrale overheid te helpen bij het
uitvoeren van deze regeling, heeft Centric een nieuwe eDienst
Aanvragen Tozo ontwikkeld waarmee aanvragen automatisch
verwerkt worden. Gemeenten die de bestaande onlinedienst van
Centric voor het aanvragen van levensonderhoud en bijzondere
bijstand gebruiken, kunnen deze aanvullende eDienst Aanvragen Tozo kosteloos gebruiken en aanbieden aan hun zelfstandige ondernemers. Onze klanten hebben dit aanbod al ontvangen.
Inzicht in demografie
Het inzichtelijk maken van bepaalde personen of gebieden
is nog belangrijker geworden voor gemeenten. We hebben een
aantal demografische rapportages beschikbaar gesteld voor

Beeld: Lev Dolgachov

Digitaliseren om
de crisis te bezweren
onze burgerzakenapplicatie die antwoord geven over bepaalde
risicogroepen, zoals waar oudere inwoners precies wonen.
Deze rapportages zijn beschikbaar voor gemeenten die onze
oplossing gebruiken. Begin mei waren er al 225 registreerde
downloads.
Online burgerzaken versneld
Ongeveer de helft van de gemeenten met onze burgerzakenapplicatie is eerder al gestart met de online eDiensten voor
Burgerzaken. Zeker nu het baliebezoek bij gemeenten tot een
minimum is teruggebracht, neemt het gebruik van de online
diensten flink toe. De voordelen daarvan zijn dan ook duidelijk:
een snelle en accurate, maximaal geautomatiseerde verwerking
van aanvragen. Bij verschillende gemeenten hebben we een
versnelde invoering gedaan, zoals de eDienst Aangifte Geboorte
in één keer bij de zeven Drechtstedengemeenten.
Uitstel gemeentelijke incasso’s
Steeds vaker krijgen we de vraag of het mogelijk is om voor
een groot aantal nota’s en aanslagen de aangemaakte incassotermijnen uit te stellen. Onze financiële applicatie beschikt over
functionaliteit voor het automatisch aanmaken van incassotermijnen, waarmee je voor de geselecteerde nota’s en aanslagen nieuwe incassotermijnen aanmaakt. Eerder aangemaakte
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termijnen komen dan automatisch te vervallen. Om organisaties
te ondersteunen bij het uitvoeren van de coronamaatregelen,
stellen wij deze optie voorlopig kosteloos ter beschikking.
Uitstel gemeentelijke belastingen
Ook in het belastingdomein wordt vaak geopperd of het
mogelijk is om voor een groot aantal gemeentelijke belastingenaanslagen uitstel van betaling te krijgen. Via de eDiensten voor
belastingen kunnen aanvragers zelf uitstel van betaling aanvragen. De verzoeken worden vervolgens volledig geautomatiseerd
verwerkt. Daarnaast is het mogelijk om in de eDiensten Belastingen aanvullende informatie of een FAQ-pagina te plaatsen
met belastinggerelateerde informatie over het coronavirus.
Continuïteit dienstverlening
Ondanks alle maatregelen, zoals social distancing, is ook bij
gemeenten meer uitval door ziekte niet te voorkomen. Daardoor
komen primaire processen en noodzakelijke dienstverlening
mogelijk in gevaar. Verschillende afdelingen van Centric hebben
de handen ineengeslagen om gemeenten tijdelijk te ondersteunen mochten bepaalde professionals uitvallen, bijvoorbeeld
applicatiebeheerders, BRP-specialisten of systeembeheerders.
Onze medewerkers kunnen deze werkzaamheden in dat geval
tijdelijk overnemen.
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Ingrid Geveke als James
Bond in de arbeidsmarktcampagne van gemeente Zwolle.
“Hij denkt strategisch én is
hands-on. Hij komt in actie
als het nodig is. Dit zijn de
waarden die ik terugvind bij
onze gemeente.”

Zwolle als
voorbeeld van
de wendbare
gemeente

Crisis
doorbreekt
ingesleten
patronen

Door Marjan Arenoe
Beeld Jeroen Kesselaar/
Logo gemeente Zwolle
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De coronacrisis brengt behalve leed
en economische rampspoed, grote
maatschappelijke veerkracht aan het
licht. Gemeenten slaagden erin om in
korte tijd vlekkeloos de uitvoering van
de steunmaatregelen op te zetten. De
crisis brengt ook allerlei andere vormen
van innovatie teweeg. ‘Corona is een
gamechanger, een beleidsdisruptie,’ zegt
gemeentesecretaris Ingrid Geveke van
Zwolle.

Solidariteit in
de regio

E

en reportage over de uitvoeringsvraagstukken die de grootste naoorlogse crisis met zich brengt. Dat is het idee. Waar lopen gemeenten
tegenaan? Hoe krijgen ze het gefikst? Zwolle is de beoogde voorbeeldgemeente, een onbetwiste centrumstad met lekker veel reuring.
“Hmmm”, reageert gemeentesecretaris Ingrid Geveke. Ze vindt het een
matig interessant vertrekpunt. Zwolle hoeft niet zonodig in de krant omdat
het maatregelen uitvoert. Dat doet elke gemeente, niemand kijkt ervan op.
Het zou eerder moeten gaan over hoe wendbaar gemeenten – en de hele overheid – blijken te zijn, vindt Geveke. Over alles wat versneld mogelijk blijkt op
het terrein van digitaal werken, online dienstverlening, broederlijke samenwerking en ook: over het verdampen van de ochtend- en avondspits. “Het is
allemaal van betekenis voor de lange termijn.” De wendbaarheid blijkt in de
eerste plaats uit het omschakelen naar een virtueel gestuurde organisatie
waarin bijna iedereen thuiswerkt. De systemen en de servers blijven werken,
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Het gebeurt vrijwel
geruisloos in elke gemeente:
de uitvoering van de Tozo,
de regeling die zelfstandigen
in eerste instantie drie en
vanaf 1 juni nog eens drie
maanden een minimuminkomen garandeert. In ijltempo
zijn systemen en administratieve processen Tozobestendig gemaakt. “Dat
gaat heel slagvaardig”, zegt
programmamanager Manon
Koldewijn van het Werkbedrijf Zwolle. Het regionaal
bureau dat normaal mensen
begeleidt die vanuit de bijstand zelfstandige worden,
voert de regeling uit. Eén
van de adviseurs zei: geef
die klus maar aan mij, vertelt
Koldewijn. “Hij dook in de
regeling, regelde capaciteit
met de directie en stelde
teams samen. Klantmanagers
die al bekend zijn met de
uitkeringssystematiek doen
de beoordeling.” Het bureau
doet dit regionaal voor tien
gemeenten. “We zien breder
in de regio dat alle gemeenten bij elkaar aankloppen:
hoe heb jij dit geregeld? Kun
je me op weg helpen? Er is
veel solidariteit.”
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medewerkers gebruiken allerlei tools en ‘exotische’ systemen om online te
vergaderen. Vervolgens ligt het pakket met regelingen van het kabinet op
tafel om bedrijven, de culturele sector en zelfstandigen te ondersteunen. “Als
je ziet hoe snel en met hoeveel kwaliteit overheden dit uitvoeren en op elkaar
aansluiten. Dat is knap,” zegt Geveke.
Coronabrigade
Tot maart 2020 was de regio Zwolle de snelst groeiende banenmotor van
Nederland. Nu woedt er – net als overal – een uitslaande sociaaleconomische
brand. Het aantal ww-aanvragen steeg in een maand tijd met 41 procent, nog
afgezien van de mensen in de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkloosheid). “Het is alle hens aan dek”, zegt Manon Koldewijn. Ze is niet alleen
programmamanager van het Werkbedrijf Zwolle, maar ook trekker van de
Regiodeal en Human Capital Agenda. Ze ziet aan het loket de ondernemers
met liquiditeitsproblemen die vragen om uitstel van (belasting)betaling. In
de arbeidsmarktregio (dertien gemeenten) deden drieduizend bedrijven een
beroep op de NOW. Ongeveer vierduizend zzp’ers krijgen steun uit de Tozoregeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Van de
ongeveer 80 duizend bedrijven in de regio Zwolle maakt tien procent gebruik
van de regelingen van de overheid, vertelt Koldewijn. Een succesfactor voor
de tot voor kort zo bloeiende economie in de regio Zwolle is de cultuur van
samenwerken tussen gemeenten, de provincies, bedrijven en werkgeversorganisaties. Vanuit de al bestaande Economic Board is nu ijlings de Brigade
Ondersteuning Ondernemers in tijd van Corona (BOOC) opgezet. In totaal helpen zestien accountmanagers ondernemers met alle mogelijke vraagstukken.
Eén daarvan is de – door corona verhevigde - mismatch op de arbeidsmarkt.
“We zien een arbeidsoverschot in het toerisme en daar tegenover personeelstekorten in de zorg, de tuinbouw en de logistiek. Zo is er een stevige behoefte
aan het uitruilen van mensen.” Koldewijn geeft als voorbeeld hoe een aardbeienkweker en een transportbedrijf met gesloten beurzen elkaars personeel
lenen. Ondernemers komen aan het loket om te praten over veiligheid en over
infrastructurele projecten die op de plank liggen vanwege het stikstofdossier.
Kan zo’n plan versneld worden uitgevoerd nu de stikstofuitstoot drastisch is
verminderd?
Dreamteam
In de BOOC gebeurt wat Koldewijn al veel langer wilde: de voorheen
gescheiden werelden van economische vernieuwing en arbeidsbemiddeling
(het werkgeversservicepunt) vinden elkaar beter. Het is hard nodig, ook voor
de langere termijn. Want gemeenten in de regio melden dat ze worden overspoeld met aanvragen voor de bijstand. Van alle plaatsen in de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) is de helft per direct gestopt. “Zoals in iedere crisis
zijn jongeren direct de pineut”, zegt Koldewijn. Samen met het UWV maakt
de arbeidsregio Zwolle een Actieplan Werk om iedereen die nog kort werkloos
is een individueel ontwikkeltraject te bieden. Daarvoor is een ‘dreamteam’
gevormd met deelnemers van de bonden, het onderwijs, gemeenten en de
provincies (Overijssel, Gelderland). Ze zijn onlangs coronaproof fysiek bijeen
geweest in een hele grote ruimte om het te beklinken. Het gaat om het uitruilen en inlenen van mensen, en ook komt er een leerwerkloket. “Met een team
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van acht mensen gaan we er alles aan doen om mensen terug te
krijgen naar werk of opleiding.” Koldewijn ziet bij alle partijen een ongekende drive om de schouders eronder te zetten.
“Het is heel bijzonder, van bestuur tot uitvoerders, iedereen
toont leiderschap en beseft dat we elkaar meer nodig hebben
dan ooit.” Ze hoopt dat het gelijkwaardige en opgavegerichte
samenwerken, ook met de betrokken ministeries, na de crisis
blijft voortbestaan. “Het is echt een kans.”
Digitale baby’s
In Zwolle kreeg de online dienstverlening een impuls door
de coronacrisis. Veel zaken kon je al digitaal regelen, maar in
de intelligente lockdown, besloot de gemeente om versneld
digitale geboorteaangifte mogelijk te maken. “In de wet staat
dat de arts of verloskundige de geboorte rechtstreeks aan
de ambtenaar moet bevestigen; ons systeem daarvoor is nog
niet klaar”, vertelt Agnes Huisman, adviseur van de afdeling Inwonerszaken. Bij de huidige digitale aangifte is het
voor de aangever verplicht om het ‘geboortekaartje’ dat de
arts of verloskundige na de geboorte uitschrijft, te uploaden. De gemeente neemt bij twijfel contact op met de betreffende arts of verloskundig. Op een rustiger moment worden
alle geboorteaangiftes nog rechtstreeks bij de arts of verloskundige gecheckt. Elke nieuwgeborene krijgt bovendien
een hielprik. Met de inentingsadministratie heeft Huisman
afgesproken dat zij het melden als een aangifte onterecht
blijkt. Het digitaal aangeven voorziet in een behoefte. Binnen
twee dagen nadat het mogelijk was, waren er al 23 aangiftes
binnen. Aan de balie komen nu alleen nog mensen die geen
DigiD hebben of waarbij nog een erkenning van het kind moet
plaatsvinden. De gemeentesecretaris is blij met de ontwikkeling. “Voor het digitaal verlengen van het rijbewijs loopt al een
pilot en we maken ook meters in het online aanvragen van een
omgevingsvergunning.”
Papier eindelijk weg
Het hoofd van de sectie Wabo Toezicht en Vergunningverlening, Wilco IJzer, vertelt dat Zwolle weliswaar geen voorloper
is, maar al langer de stap wilde zetten naar het digitaal beoordelen en afhandelen van Wabo-vergunningaanvragen. “We
waren nog zoekende hoe we dat in het systeem konden registreren. Wat ons ook weerhield was dat de medewerkers het op
papier gemakkelijker vonden.” Dat ging zo: iemand deed een
aanvraag via het Omgevingsloket. De repro printte dat uit en
maakte een dossier. Na de beoordeling werd dit met een besluit
en een stempel teruggestuurd naar de aanvrager. Nu maken de
beoordelaars een digitaal dossier en sturen het besluit digitaal
naar de aanvrager. “Het vraagt van de beoordelaars iets meer
administratieve handelingen, maar aanvragers worden snel-
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ler bediend omdat de tussenstap van de repro eruit is”, zegt
IJzerman. Het is een kleine stap die past in de Omgevingswet
waarbij Zwolle gaat werken met serviceformules om eenvoudige aanvragen online af te handelen.
Gemeentesecretaris Ingrid Geveke verwacht dat de coronacrisis veel meer ingesleten patronen definitief zal doorbreken. “Het is een echte gamechanger, een beleidsdisruptie.” Ze
noemt als voorbeeld de vergaderingen van de VNG-commissies
op donderdag. Honderden gemeentebestuurders en andere
commissieleden reizen daarvoor elke maand naar Den Haag.
“Dat vonden we gewoon, maar ik weet zeker dat het aantal
fysieke bijeenkomsten kan worden verminderd naar twee
keer per jaar en dat we elkaar meer digitaal gaan ontmoeten.”
Minder reizen leidt tot schonere lucht, minder uitstoot en een
positief effect op het stikstofdossier. “Zo kunnen we verder
met woningen bouwen. Het is belangrijk dat we ons als overheden ontwikkelen en plannen blijven maken. Ook al kun je geen
grote participatiebijeenkomsten meer plannen. Maar je ziet al
veel creativiteit loskomen om dat op andere manieren te doen.
Misschien bereiken we dan juist wel meer en andere inwoners.”
Een voorbeeld is er al: de participatie op het stedenbouwkundig plan voor een binnenstedelijk plan voor vijfhonderd
woningen. De ontwikkelaars Nijhuis/Explorius en woningcorporatie Openbaar Belang hadden een grote inspraakavond
gepland voor de buurt op 19 maart, vertelt beleidsambtenaar
Ciska Waalewijn. “Ze besloten nog voor de intelligente lockdown om die af te gelasten. Binnen anderhalve week was er
een website in de lucht waar mensen konden reageren. Per
brief zijn alle buurtbewoners daarover geïnformeerd. De reacties zijn verwerkt in een verslag en het raadsstuk kon op tijd in
procedure.”
Uitvoeringskosten
Kunnen inspelen op risico’s en crises met een veerkrachtige en wendbare organisatie. Dat is het idee van resilience. Zijn
gemeenten resilient? “Zeker”, zegt Geveke. “Gemeenten zijn
goed in uitvoering, we zien wat er op ons afkomt en we weten
het te vertalen in handelingsperspectief. Snel en met hoge
kwaliteit. Wat helpt is dat het Rijk zegt dat de uitvoeringskosten worden vergoed. Maar dit is nog maar het begin. De kosten
van het sociaal domein gaan stijgen. Op de verzoeken voor
uitstel van belastingen volgen mogelijk verzoeken voor afstel.
Voor de binnenstad met z’n horeca en culturele voorzieningen
zal het nog lang heel erg moeilijk blijven. De positieve keerzijde is dat mensen in deze tijd heel erg naar elkaar omzien. Ook
dat is veerkracht. We zullen het nog lang nodig hebben.”
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Tozo:

onorthodox,
samen
en snel

Normaal duurt het jaren voordat wetgeving is
ingebed in de uitvoering. Maar de situatie tijdens
de coronacrisis is verre van normaal en dat bleek ook
tijdens de totstandkoming van de Tozo, de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Een
gecombineerd projectteam stampte binnen een paar
weken een werkende regeling uit de grond.

ministerie van Sociale
“HetZaken
en Werkgelegenheid

dacht na over het ‘wat’, wij en Divosa
over het ‘hoe’. Het was heerlijk om zo
snel te schakelen en om echt te werken
vanuit de urgentie en de ondernemer.
We praten binnen de overheid vaak
over multidisciplinair samenwerken van
wetgeving, beleid, informatiebeleid en
uitvoering samen. En over werken met ‘de
burger centraal’. Dat hebben we nu echt
gedaan”, zegt Nora Otto, programmamanager Tozo vanuit de VNG. “Het was drie
weken lang heel hard werken. Heel leuk
om zo intensief samen te werken, maar
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het was wel gekkenwerk. Dat moeten we
niet altijd zo doen, het is niet goed voor
je gezondheid”, grapt Yvonne Wijnands,
hoofd Specifieke Participatievoorzieningen bij ministerie van SZW.
Op donderdag 12 maart kondigde het
kabinet de eerste beperkende anti-coronamaatregelen aan. Snel daarna werd
duidelijk dat er regelingen nodig waren
om ondernemers door de crisis heen te
helpen. “Dat weekend begonnen we op
het ministerie met het opstellen van
die regelingen en op dinsdag 17 maart
haalden we de VNG en Divosa erbij voor de

Tozo. Zij kennen de uitvoering en weten wat
wel en niet haalbaar
is”, vertelt Wijnands. Dat de urgentie
groot was en vroeg om een onorthodoxe aanpak om de Tozo snel werkend
te krijgen was meteen duidelijk. Binnen
drie dagen stond er een projectstructuur
en een projectplan. Er werden teams met
specialisten gevormd op het gebied van
onder meer wetgeving, IT, communicatie
en het financiële kader. Wijnands: “We
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Door Marieke Vos

hebben alles
tegelijkertijd opgepakt,
wetgeving en uitvoering liepen
parallel aan elkaar.” Het projectteam van
SZW, VNG en Divosa had de eerste drie
weken elke ochtend online overleg om
direct knelpunten aan te pakken.
Toolkit Tozo
De projectgroep en de verschillende
teams pakten elk hun deel op en overlegden continu, zodat de algemene maatregel van bestuur die ten grondslag ligt
aan de Tozo goed uitvoerbaar zou zijn. Er
werd gewerkt aan eenduidige communicatie naar gemeenten en aan een toolkit
Tozo. Met een modelaanvraagformulier,
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modelbrieven en de website Krijgiktozo.
nl, waar ondernemers een snelle check
kunnen doen voordat zij de ondersteuning aanvragen. Met leveranciers werd
overlegd hoe zij de backofficesystemen
die gemeenten gebruiken voor werk en
inkomen moesten aanpassen, zodat
gemeenten de Tozo konden uitvoeren.
Ook bij de leveranciers heerste er een
houding van doorpakken. “Ik deed
vanuit het team IT mee met diverse
overleggen en de openheid onderling viel mij echt op. De houding
van ‘uurtje-factuurtje’ was volledig
overboord gezet”, zegt Dick Laan,
senior adviseur CIO-Office van de
gemeente Enschede. De vaart
in het team IT zat er ook goed
in, vertelt Gert van Norel, die
er als voorzitter van de coördinatiegroep GBI (Gemeentelijke
Basisprocessen Inkomen, een groep
gemeenten die werkt aan standaardisering in het inkomensdomein)
bij betrokken was. Van Norel is ook
werkzaam bij de gemeente Enschede:
“Een collega van mij vergeleek het
met de situatie na de vuurwerkramp.
De gedrevenheid van mensen om een
oplossing te vinden, het feit dat we niet
precies weten wat er nodig is, maar dat
we er met elkaar voor gaan zorgen dat het
goedkomt. Zo ging het nu ook.”
Heel anders werken
Voor gemeenten is de uitvoering van
de Tozo een enorme klus. Niet alleen
vanwege het grote aantal aanvragen dat
begin mei meer dan 300.000 bedroeg,
bijna net zoveel als het totale aantal
bijstandsgerechtigden in Nederland. Maar
ook omdat het een heel andere manier
van werken is dan gemeenten gewend zijn
in het domein van werk en inkomen. Jos
Huijts, procesmanager Bedrijfsvoering en

financiën bij Divosa en lid van de projectgroep Tozo: “Gemeenten zijn gewend aan
controles voordat ze een uitkering verstrekken. Bijvoorbeeld de vermogenstoets
en de partnertoets. Dat hoeft in de Tozo
niet. Dat is dus echt even omschakelen.”
Dat is ook een reden dat communicatie
naar gemeenten en de modelformulieren
zo belangrijk zijn, vertelt Wijnands: “We
zagen in eerste instantie dat gemeenten te veel gegevens gingen vragen aan
ondernemers. Met die communicatie hebben we duidelijk willen maken dat dat voor
de Tozo niet hoeft.”
Het stof is inmiddels wat neergedaald
voor de projectgroep, het dagelijkse
overleg is vervangen door twee tot drie
keer per week videobellen. Er zijn nog
heel veel losse eindjes, die in de regeling worden ondergebracht, vertellen ze.
Zoals hoe moet worden omgegaan met
Nederlanders die hun bedrijf net over de
grens hebben. Ook het gesprek over de
financiering van de uitvoeringskosten is
op gang gekomen tussen gemeenten en
het ministerie. “Er zijn nog veel rafelrandjes die moeten worden afgehecht”,
zegt Huijts.
Zouden de leden van de projectgroep in
de toekomst op eenzelfde manier aan een
regeling willen werken, ook als er minder
urgentie is? Otto: “We hebben echt bij
elkaar in de keuken gekeken en daardoor
meer begrip voor elkaars expertise gekregen. Ik hoop dat we dat blijven doen.”
Huijts: “Ik kijk er met veel voldoening
op terug, maar het was wel de verkeerde
volgorde. We zijn iets gaan uitvoeren
waarvan we niet wisten hoe het moest
en tijdens de rit veranderden de spelregels. Maar de snelheid waarin we hebben
gewerkt en echt vanuit de ondernemer en
de uitvoeringspraktijk redenerend: dat
mag wat mij betreft vaker zo.”
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COBOLkul
V e r h o e f

COBOL-kul
D

e gouverneur van New Jersey deed
een opmerkelijke oproep in een van
zijn corona-updates. Hij zocht vrijwilligers:
COBOL-programmeurs, om hem te helpen
met een uitkeringssysteem dat 40 jaar
oud is. Dat systeem zou uit elkaar barsten
door de enorme toename van aanvragen
voor uitkeringen vanwege de coronacrisis.
Gek, want het systeem werkte de afgelopen
decennia als een zonnetje aldus een expert
in de lokale pers.

Het duurde niet lang voordat er op
Hacker News (zie en.wikipedia.org/wiki/
Hacker_News) een berichtje verscheen met
achtergrondinformatie. Wat bleek? Het
bestuur van New Jersey had het team dat
aan het systeemcomplex werkte een tijd
geleden ontslagen. Vervolgens hadden ze
geprobeerd om het werk voor 50 dollar per
uur op contractbasis alsnog uit te besteden
aan een contractpartij. Deze feiten kwamen
boven water bij monde van twee vrijwilligers die zich hadden aangemeld voor de
klus.

Chris Verhoef
Hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam
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Nadat zij zich hadden ingevreten in
de materie verklaarden de twee, beiden
70-plussers, dat de door de gouverneur
gemelde problemen niet aan het systeem
zelf lagen, maar dat de oorzaak zat in een
‘incompetently administered administration with human problems who are scapegoating the technology’. Het mooie van
vrijwilligers is dat ze niet bang hoeven te
zijn om ontslagen te worden, dus het hart
ligt op de tong!

CNN noemde naast New Jersey ook nog
Kansas waar een modernisering van het
COBOL-landschap door het virus tot staan
zou zijn gebracht, en Connecticut dat worstelt met een 40 jaar oud COBOL Mainframe
systeem. De mainframewereld beleefde al
voor de coronacrisis een renaissance in de
Verenigde Staten, en dat zal vast en zeker
zijn omdat er meer organisaties zijn die
hun systemen hebben laten versloffen.
Beginsalarissen voor dit soort banen
liggen zomaar rond de 70K per jaar, dus
omgerekend zit je dan op 40 dollar per
uur. Tegen het aangeboden uurtarief van
50 dollar krijg je in New Jersey niet snel de
mensen die met dit soort systemen aan de
slag kunnen, want er is heel veel te doen
in New Jersey, het financiële hart van de
wereld.

Uiteraard ging Twitter hier ook helemaal op los. Oplossingen liggen zeker
niet in de lijn van even converteren naar
Java, even opnieuw schrijven, of even
een nieuw pakket kopen. De discussie
werd beslecht door de wetenschap: een
recent stuk (https://twitter.com/no_identd/
status/1252658305220186112) beschrijft het
pijnlijke proces van hoe een groot systeem
toch weer kan evolueren nadat conversie
naar Java en vervanging door een pakket
is mislukt. In de automatisering gaat niets
vanzelf.
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I C T U
We kennen allemaal wel voorbeelden
van cybersecurity issues met
verstrekkende gevolgen, zoals
de incidenten met Citrix. Deze
incidenten zijn (nog) niet te
voorkomen, maar de weerbaarheid
vergroten kan – en moet – wel.
Daarom organiseert het ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in oktober een
aantal cyberwebinars en een online
Overheidsbrede Cyberoefening.
Vijf experts laten hun licht op het
onderwerp schijnen.

Oefenen,
oefenen
en nog
eens
oefenen

‘Cybersecurity is voortdurende wapenwedloop’

O

ok de gemeente Den Haag streeft
naar een grotere bewustwording.
Bijvoorbeeld door training en oefeningen. Met de ambtelijke top-200 werd
vorig jaar een cyberincident nagespeeld,
waarbij elke deelnemer een andere rol
dan zijn eigen functie kreeg toebedeeld.
“Eerst was er weerstand: moet ik daar een
hele ochtend voor vrijmaken? Maar aan
het eind van de oefening vond iedereen
het interessant en nuttig.”
Het belang van oefeningen is dat
mensen elkaar weten te vinden. “Een
cyberincident kan zich snel tot iets heel
groots ontwikkelen. Dat los je niet op
door naar de ‘techneuten’ te wijzen,
het is een lijnverantwoordelijkheid en
je moet het samen doen. Dus is het
zaak om met elkaar goede contacten te
onderhouden.”
Sinds 2017 organiseert Den Haag een
uniek event, Hâck The Hague, waarbij
in de laatste editie 79 hackers werden
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uitgedaagd de gemeentelijke systemen
op de proef te stellen. Burgers mochten

Jeroen Schipper, Chief Information Security Officer (CISO) gemeente Den Haag

over hun schouders meekijken. “Soms
kwamen ze een systeem binnen, maar
toegang tot persoonsgegevens hebben ze
nooit verkregen. Vonden ze een gat, dan
werd dat soms al binnen een uur gedicht.
We leerden er veel van en we hebben de
ambitie om het jaarlijks te organiseren.
Bijkomend voordeel is dat de bewustwording onder burgers ook toeneemt.”
Twee zaken zijn nu van belang voor
zijn gemeente: de huidige basis op orde
houden en innoveren. Tijdens de coronacrisis is de veiligheid niet (extra) in
gevaar geweest, ondanks de toename in
phishingmails. “Natuurlijk, we moesten zorgen dat alle medewerkers veilig
huis konden werken, maar eigenlijk ging
dat vrij snel. We hadden al maatregelen
genomen voor veilig inloggen bijvoorbeeld. Innoveren blijft belangrijk, omdat
cybersecurity net een voortdurende
wapenwedloop is. Je moet je voortdurend
voorbereiden op die ene hacker.”

O

efenen is niet vrijblijvend, het is
cruciaal. “Waterschappen zijn bij
wet verplicht om regelmatig te oefenen
op hun primaire processen. Oefenen op
cybersecurity wordt door menig waterschap daarin geïntegreerd.” Oefenen
levert een belangrijk winstpunt op: het
vergroot de handelingsbekwaamheid en
het reactievermogen. “Door te oefenen
zie je of dat wat op papier is uitgedacht,
in de praktijk zo uitpakt. Je ervaart in
concrete oefensituaties of iedereen
aanwezig, geïnformeerd en toegerust is
voor het oplossen van een cyberincident.
Daardoor kun je bij een reëel cyberincident sneller reageren.”
Voormalig minister Plasterk spoorde in 2013 overheden aan om de informatieveiligheid op orde te brengen. Sindsdien hebben waterschappen daar serieus
werk van gemaakt en is het bewustzijn
behoorlijk verhoogd. “Natuurlijk ben je
nooit klaar, maar we hebben grote stappen voorwaarts gemaakt. Dat zien we
terug in de sectorbrede periodieke externe audits. Uit de audits komen verbeter-
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‘Stappen voorwaarts
door oefenen’
punten naar voren waarvan we er al de
nodige hebben opgepakt.”
Stevige cybersecurity en dito weerbaarheid zijn voor waterschappen met
de jaren belangrijker geworden. “Onze
primaire processen worden steeds meer
gedigitaliseerd, waarmee onze afhankelijkheid van IT-systemen is gegroeid.
We zijn daardoor digitaal kwetsbaarder.
Met onze missie ‘droge voeten en schoon
water’ hebben we een cruciale functie in
Nederland en een verantwoordelijkheid
om cyberveilig te zijn.
Gevraagd naar de prioriteiten noemt
Van As twee voorbeelden. “Als eerste het
toenemende belang van samenwerking
in de (informatie)keten. We werken meer
samen met derden en wisselen informatie
uit. Dat vraagt aandacht van alle partijen.
Het tweede voorbeeld is verhoging van

Albert van As, adviseur informatiebeveiliging waterschap Rijnland en omgevingsmanager Programma Informatieveiligheid
& Privacy bij Het Waterschapshuis.

het responsvermogen. Samen met Rijkswaterstaat hebben de waterschappen een
centraal CERT (computer emergency response team) en er wordt bekeken hoe
die uit te breiden met SOC (security operation centers)-diensten, waarmee niet
alleen het reageren op dreigingen, maar
ook het vermogen om proactief te handelen wordt vergroot.”
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‘Oefenen is de ontbrekende schakel’

‘In het begin was het paniek en chaos’

L

ogius is het ‘hart van de digitale
overheid’. Een aantal diensten
die Logius biedt zijn aangemerkt als
vitaal proces; wanneer bepaalde diensten
langdurig niet beschikbaarheid zijn kan
dit leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Het agentschap is verantwoordelijk
voor producten als DigiD en Digipoort,
waarmee al het berichtenverkeer voor
de overheid wordt afgehandeld. Logius
beheert ook het Koppelnetwerk Publieke
Sector (KPS), waarmee overheidsnetwerken aan elkaar gekoppeld zijn, en een
systeem dat betrouwbaar gebruik van
authenticatiemiddelen mogelijk maakt.
Samen met andere organisaties doet
Logius dan ook tweemaal per jaar DDoSoefeningen (DDoS: distributed denial of
service). “Toen we daar een aantal jaar
geleden mee begonnen, was het een en
al paniek en chaos. Bij een crisis is er
slechts een beperkt aantal mensen dat

de down-tijd kan verkorten. Die mensen werden voortdurend van hun werk
gehouden.”
Het vele oefenen heeft daar verandering in gebracht. “De experts worden nu
afgeschermd om in alle rust en vrijheid
hun werk te doen. Er staat een structuur
die ons in staat stelt om een incident
redelijk kalm op te vangen.”
Belangrijk vindt de CISO dat mensen
de ruimte voelen om alles te zeggen wat
ze denken. “Anders kan het gebeuren dat
zij een kritische opmerking voor zichzelf
houden, terwijl die achteraf juist nuttig
had kunnen zijn. Daarom geven we iedereen aan het begin van een bijeenkomst
de gelegenheid kort zijn zegje te doen.
Dat doen we via de BOB-methode: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Tijdens de oefeningen hebben we
gemerkt dat zoiets écht handig is.”
Ook in de coronacrisis is het digitale

Theo van Diepen, CISO bij Logius, een
agentschap van het ministerie van BZK
hart van de overheid rustig blijven kloppen. “Er was wel wat discussie over welke
tool we voor videoconferenties moesten
gebruiken. Maar belangrijker vind ik wat
je via een videoconferentie met elkaar
deelt. De discussie is overigens beslecht
nu de Rijksoverheid één tool beschikbaar
heeft gesteld.”

‘De markt inspireren tot grotere veiligheid’

D

e enorme toename van digitaal
werken zal na de coronacrisis
misschien afvlakken maar niet verdwijnen. Dat betekent dat systemen nog
breder worden blootgesteld aan allerlei
kwetsbaarheden. “Het aantal DDoS-aanvallen en phishingmails is de laatste tijd
toegenomen en je ziet een verschuiving
van de ‘gewone’ criminaliteit naar de
digitale. Daarom moet de intensiteit om
meer cyberveiligheid te creëren omhoog.”
Een van de knoppen waaraan kan wor-
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den gedraaid, is de inkoop en aanbesteding van diensten en producten. Daarbij
zou het een vanzelfsprekendheid moeten
worden om eisen aan de digitale veiligheid van leveranciers te stellen. “Dat
zijn we nu aan het uitwerken in opdracht
van de ministeries van BZK en EZK. De
markt inspireren en motiveren tot grotere
veiligheid is een belangrijk deel van de
oplossing.”
Het CIP heeft ook een rol in het
verhogen van de bewustwording rond

Ad Reuijl, directeur Centrum informatiebeveiliging en privacybescherming (CIP)

Peter van Dijk, coördinerend beleidsmedewerker Team Informatiesamenleving, VNG
In de fysieke wereld is het standaard, maar met cyberincidenten wordt nog
te beperkt geoefend. “Er is de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van
cybersecurity: de Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO) wordt nu
geïmplementeerd, er zijn leerkringen en rapportages voor ingericht. De hackathons vliegen je om de oren. Al die acties richten zich vooral op preventie. We
gaan er niet vanuit dat incidenten echt optreden. Steeds meer dringt het besef
door dat je waarheidsgetrouw moet oefenen met een situatie waarin een incident ondanks alle preventie zich toch voordoet. Dat is de ontbrekende schakel.”
“In de opdracht het eigen huis op orde te houden heeft vooral de CISO een
rol. Bij een digitaal incident dat zich uitstrekt buiten de muren van de gemeentelijke organisatie zijn reguliere openbare veiligheidsfunctionarissen het
primaire aanspreekpunt. Het is nodig dat de expertise van CISO en OOV-domein
zich bij digitale incidenten samenvoegen en dat ze van elkaar leren. Bij oefeningen proberen we juist die integratie te bevorderen en bestuurders te laten
merken hoe belangrijk het is dat een CISO bij elk incident met een digitale
component is aangehaakt. Dankzij dat bestuurlijke besef zijn in de nasleep van
de Citrix-crisis in sommige crisisteams al CISO’s opgenomen.”
De impact van de Citrix-crisis was voor betrokken gemeenten groot. “Een
les die we hebben geleerd is dat onze signaleringsconstructie effectief is
gebleken. Het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) bewaakt onze buitengrenzen, geeft signalen door aan onze Informatie Beveiligingsdienst en
die weer aan de gemeenten. Er kon van alles beter, maar de operatie an sich
heeft goed gewerkt. We hebben er zelfs een compliment voor gekregen van de
staatssecretaris.”

informatieveiligheid, onder meer
via e-learnings, video’s en serious
games. “Ik zie de awareness groeien,
maar die houdt niet altijd gelijke tred
met de ontwikkeling van het feitelijke
gedrag. Mensen werken bijvoorbeeld
nog vaak met zwakke wachtwoorden.
Wil je echt gedrag veranderen, dan
zul je blokkades moeten wegnemen.
Je kunt Dropbox wel blokkeren, maar
als je er niet iets veiligs voor in de
plaats stelt, zal men eigen oplossingen vinden die vaak onwenselijk zijn, zoals het mailen naar het
privémailadres.”
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De coronacrisis heeft het belang
van investeren in veiligheid duidelijk
gemaakt. “Maar het is lastig om interesse te wekken voor investeringen in
iets dat geen acute zorg (meer) baart.
Dat geldt ook voor informatieveiligheid: als de crisis voorbij is vergeten
we snel weer. Bovendien zijn de baten
vaak niet goed te meten of vallen ze
toe aan het collectief. Daarom pleit ik
voor een centraal infrastructuurfonds
waarmee overheden dit gezamenlijk
oplossen. Dat is nog niet gelukt, maar
wie weet geeft de coronacrisis daar
nu extra aanleiding toe.”

Overheidsbrede
cyberwebinars 2020
Overheden moeten weerbaarder
worden en weten wat ze te doen staat
bij een cyberincident. Daarover gaat de
reeks Overheidsbrede Cyberwebinars in
oktober, die wordt afgesloten met een
online cyberoefening op 26 oktober.
De webinars vinden plaats tijdens Alert
Online en de Europese maand van de
cybersecurity. Bestuurders en professionals uit verschillende overheidslagen
delen hun lessons learned. De webinars
worden door ICTU georganiseerd in
opdracht van het ministerie van BZK, in
samenwerking met de VNG, Informatie
Beveiligingsdienst, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,
ministerie van EZK, CIO-Rijk, Interprovinciaal Overleg, UWV, Logius, Unie
van Waterschappen, en het Centrum
Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
Zie ook www.weerbaredigitaleoverheid.nl.
Op meerdere plekken binnen de
overheid wordt gewerkt aan de digitale weerbaarheid. Als coördinerend
ministerie op cybersecurity werkt het
ministerie van Justitie en Veiligheid
aan een oefenprogramma. Eén van de
elementen daarin is het organiseren van
de nationale oefening ISIDOOR om het
Nationaal Crisisplan Digitaal te beoefenen. Daarnaast wordt er in het kader van
het oefenprogramma ook gewerkt aan
het verder stimuleren van oefeningen in
verschillende sectoren.
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