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Ik heb nog enkele vrienden die trots rondlopen met een
‘klassieke mobiele telefoon’. Hoogopgeleide ‘oudere jongeren’ die alleen bellen en sms’en.
Laat ik het een vorm van idealisme en verzet tegen de vergaande digitalisering van de
samenleving noemen. Ze laten zich ook niet verleiden door de luxe en het gemak van
apps als Buienradar, Google Maps, parkeren, bankieren, enz. Mijn achttienjarige dochter
bekijkt hen overigens altijd wat verwonderd, zij weigerde tien jaar geleden al zo’n, wat
zij noemde, ‘halve telefoon’. Die benaming destijds slaat eigenlijk de spijker op z’n kop.
Zonder smartphone met alle handige apps heb je slechts in beperkte mate toegang tot
allerlei diensten, ook van de overheid. En je geldzaken regelen lukt bij de meeste banken al
helemaal niet meer sinds je je betalingen moet bevestigen met je smartphone. Ik vrees dat
mijn vrienden er uiteindelijk ook aan moeten geloven willen ze niet buitengesloten worden
in deze maatschappij waar alles om data draait.

Locatiegegevens hebben een cruciale rol bij elk proces van een overheidsorganisatie.
Houd grip op je eigen data en processen én optimaliseer deze, zowel intern als extern
voor tevreden gebruikers. Stap aan boord de trein die ‘Digitale Transformatie’ binnen het
geo-domein heet en ervaar hoe u dit binnen uw organisatie kan stimuleren.

We zijn mensen van vlees en bloed, maar ons hele leven
wordt ondertussen geregeld door slimme datasystemen. Deze zomer las ik het boek ‘De
onvolmaakten’ van Ewoud Kieft, echt een aanrader. Hij maakt ons alert op het risico van
digitale diensten die met alle goede bedoelingen zijn ontwikkeld, om het leven van de
mens op aarde mooier en gezonder te maken, maar uiteindelijk ingezet kunnen worden om
de mens te controleren. Data is macht en die moet niet in slechts enkele handen komen te
liggen. Het vraagt van ons allemaal om de ethische kanten en maatschappelijke effecten
van ons digitaliseringproces te onderzoeken. Lees vooral even het interview met Marietje
Schaake in dit nummer van iBestuur!

Over data gesproken… Om maximaal gebruik te kunnen maken van
alle diensten van iBestuur is het zaak dat we over up-to-date gegevens van onze lezers
beschikken. In de maand oktober optimaliseren we ons databestand, zowel voor het

Meer weten?
Lees het hele artikel in deze uitgave van

magazine als de nieuwsbrief. Zie de brief bij dit magazine. Werkt u mee? We willen u niet
buitensluiten…
Heleen Hupkens

iBestuur magazine of bezoek onze website.
www.imagem.nl/overheid
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De privacywet AVG heeft de grote techbedrijven feitelijk
machtiger gemaakt, zegt Marietje Schaake, die het Europees
Parlement een jaar geleden verruilde voor Stanford University.
Op het gebied van kunstmatige intelligentie doet Europa te weinig
mee, constateert ze. “Europa is trots op haar regelgevingsrol,
maar dat is ook een valkuil.” Een gesprek over de Amerikaanse
verkiezingen en Facebook, multigetalenteerde studenten en
werken in het hol van de leeuw.

Marietje Schaake

‘Europa wordt hier niet eens genoemd’
O

f het interview zo dicht mogelijk op de deadline zou kunnen plaatsvinden, vroeg Marietje Schaake. Zodat ze zoveel mogelijk op de
actualiteit kon inspelen. “De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op”, licht
ze toe in haar appartement in de Amsterdamse Jordaan. Sinds de uitbraak van
de coronacrisis werkt ze voorlopig vanuit Nederland voor Stanford University,
het gerenommeerde instituut in Sillicon Valley dat haar een jaar geleden
binnenhaalde. Ze werd er directeur internationaal beleid van het Cyber Policy
Center, fellow bij het Institute for Human- Centered AI en docent kunstmatige
intelligentie en de rechtstaat, een nieuw vak. Online contact met haar
studenten en collega’s is er door het tijdsverschil van ’s middags tot middernacht. De uren daarvoor vullen zich makkelijk met interviews, webinars en
andere werkzaamheden, glimlacht ze terwijl ze een kop koffie op de lange
houten tafel zet. “Ik werk van 9 tot middernacht.”
De ochtend van het interview werd bekend dat Facebook een week voor
de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november politieke advertenties in de VS zal weren om ‘verwarring’ over de stemming te voorkomen. Het
is goed dat Facebook verantwoordelijkheid neemt voor de enorme macht die
het heeft, zo reageert Schaake. “Ik vind niet dat elke interventie een inbreuk
is op de meningsuiting, zoals Zuckerberg lang heeft beweerd. Maar de vraag is
natuurlijk wel of deze maatregel het bedoelde effect zal hebben.”
Door Rineke van Houten
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

6

 et doel is onbedoelde manipulatie van de verkiezingen tegen te gaan.
H
“Ja, hij zal bang zijn om aangewezen te worden als dader in een heel
ingewikkelde verkiezing. Ik had het erover met een collega van Stanford die
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bij Facebook heeft gewerkt. Hij relativeerde het effect van de
maatregel voor kapitaalkrachtige presidentskandidaten. Zij
kunnen hun boodschap op andere manieren onder de aandacht
brengen, voor kleinere partijen is dat moeilijk. Met duizend
dollar kom je niet zover. Als je miljoenen te besteden hebt, kun
je televisiezendtijd kopen. Ik vind het problematisch dat we
op een punt zijn beland waar een Facebook meer kan doen om
verkiezingen te maken of breken dan de toezichthouder of wetgever. Deze hebben die rol niet gepakt. Het gaat om fundamentele rechten van burgers en het democratisch proces. Het is ook
kwalijk dat Facebook geen prioriteit geeft aan het echt wieden
van de meest kwalijke content. Het lukt Facebook niet genoeg
zijn eigen beleid door te voeren.”

Is dat niet angstaanjagend? Facebook heeft zelf een
vliegwiel gecreëerd dat niet meer in de hand is te houden.
“Zeker.”
 et bewijst ook hoe invloedrijk Facebook is. Dat een
H
democratisch proces voor een deel afhankelijk is van een
monopolist.
“Klopt. Wat ik bijna onbegrijpelijk vind is waarom er zoveel
macht zonder tegenmacht is. Mededinging, publiek belang
versus private bedrijven, discriminatie: vanuit allerlei perspectieven kun je besluiten nu echt te gaan kijken wat er in
het geding is. Er zijn voortdurend incidenten en schandalen,
wereldwijd, waarop telkens een reactie volgt. Maar dat is de
verkeerde weg. Democratische regeringen moeten veel fundamenteler ingrijpen. Haat zaaien is bijvoorbeeld niet toegestaan
in de meeste landen van Europa, dat is een van de weinige
uitzonderingen van de vrijheid van meningsuiting. Daar is al
wetgeving voor. Die moet je handhaven.”
 oet je monopolisten als Google en Facebook niet bij de
M
wortel aanpakken en openbreken?
“Ja, maar het is evengoed een aanklacht tegen democratische wetgevers dat het zover is gekomen. Ik ben niet verbaasd
dat een bedrijf zijn kansen maximaal benut. Daarom is het des
te belangrijker dat democratische regeringen in samenwerking
daar iets tegenoverstellen. Zij zouden regels moeten opstellen voor politieke campagnes, voor financiering van reclames,
voorwaarden waaronder reclames onder de aandacht gebracht
mogen worden.”
Schaake heft haar handen. “Helaas is het Amerikaanse
Congres ernstig gepolariseerd, daar komt weinig van de grond
voorlopig.” Al put ze hoop uit het onderzoek naar schending
van mededingingsregels door de openbare aanklagers van
47 staten gezamenlijk. “Die zaak is nu aangemeld om voor te
komen. Die bundeling van krachten is belangrijk en bewijst dat
er ook in de Verenigde Staten zorgen leven. Het wordt span-
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nend of bepaalde functies van de techbedrijven gesplitst zullen
worden. Dat zal een effect hebben, maar is geen toverstaf waarmee je alle problemen oplost.”

Als europarlementariër stond ze aan de wieg van net
neutraliteit en de afschaffing van roamingtarieven in Europa
en maakte ze zich sterk voor de veiligheid op internet. Toen
ze in 2019 besloot Brussel na tien jaar te verlaten, kwam het
aanbod van Stanford. Dat zag haar graag komen vanwege haar
Europese achtergrond en visie op het gebied van technologie
en veiligheid. Ja, beaamt ze niet voor de eerste keer sinds haar
aanstelling, ze werkt in het hol van de leeuw. “Dat is juist de
uitdaging. Mijn studenten hebben nog nooit over universele
mensenrechten, Europees recht en multilateralisme nagedacht.
En ik wilde in de eerste plaats leren. Ik wilde graag dichter
bij de plek zijn waar technologie zich ontwikkelt. De mix van
mensen uit het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap is
verfrissend. Veel van die mensen hebben kijk op verdienmodellen, algoritmes en bedrijven, zij delen hun kennis met mij. En
ik leer hoe ingenieurs denken over mogelijkheden, uit welke
cultuur ze komen.”

De voormalig europarlementariër voor D66 maakt zich “heel
veel zorgen” over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. “Ik
las net dat er vannacht weer mensen op elkaar hebben geschoten. Burgers tegen burgers, dat is het laatste dat je wilt.”
Hol van de leeuw
In haar nieuwe functie in Sillicon Valley is Schaake betrokken bij het ontwikkelen van beleid voor kunstmatige intelligentie (KI). Doel is beleidsmakers op de hoogte te houden van
de laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van
veiligheid, desinformatie en democratische processen. Hoe
technologie en verkiezingen op elkaar inwerken is het onderwerp van een nieuwe reeks colleges die dit najaar is gestart.

Over haar studenten, uit allerlei studierichtingen, is ze laaiend enthousiast. “Je kunt je niet voorstellen hoe gemotiveerd,
divers en getalenteerd ze zijn. In het Europees Parlement heb
ik met heel goede mensen gewerkt, maar dit is de overtreffende
trap. Die mensen zijn zo ja, eh, multigetalenteerd.”

Facebook kan
meer doen om
verkiezingen te
maken of breken
dan de toezichthouder of wetgever

I s dit de generatie die ons de grip op onze digitale omgeving
moet terugbezorgen?
“Dat hoop ik natuurlijk, maar zie daarvan ook tekenen. Een
student van mij, begin twintig, kon bij de grootste bedrijven
een half miljoen per jaar verdienen. In plaats daarvan gaat hij
nu rechten studeren omdat hij gegrepen is door het idee dat de
wetten die komende tien jaar worden vormgegeven bepalend
zullen zijn. Hij heeft al een studie filosofie en kunstmatige
intelligentie achter de rug en een journal opgezet over dit soort
thema’s.” Met glinsterende ogen: “Dit soort mensen bewandelen een pad dat meerderen hopelijk zullen kiezen.”
Ze tikt even het scherm van haar smartphone aan om te
kijken of de fotograaf zich al heeft gemeld.

Schaake: “We willen inzichtelijk maken welke rol technologie
speelt als het gaat om bijvoorbeeld buitenlandse inmenging
en desinformatie. En onderzoeken welke agenda we kunnen
verwachten van de nieuwe regering, op het gebied van mededinging bijvoorbeeld.” Zij en haar collega’s hebben “de meest
vooraanstaande sprekers” kunnen interesseren. Een van hen is
Roger McNamee, een van de eerste investeerders in Facebook
en nu de scherpste criticus van “de Facebook catastrofe”. Met
open inschrijving en een voor Amerikaanse begrippen laag
inschrijfgeld van omgerekend 275 euro voor negen weken
hopen Schaake en haar collega’s “een maatschappelijk doel te
dienen”. Na afloop worden de lessen online geplaatst.

Signal of WhatsApp?
Ze aarzelt een seconde. “Beide. Ik zou het liefst alleen het
privacyveilige Signal gebruiken, maar daarmee zou ik niet
iedereen kunnen bereiken. Het schaalvoordeel is gigantisch
voor de grote spelers, en wordt alleen maar groter. Kijk hoeveel
de waarde van Amazon gestegen is tijdens de coronacrisis.
Met kleine marges veel geld verdienen lukt alleen als je zo
groot bent. Kleine bedrijven moeten omschakelen van restaurant naar afhaal, een buurtsuper kan zijn klanten helemaal
niet meer bereiken als ze niet langskomen. De concurrentie is
oneerlijk.”
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Europa-brede analyse
De Europese Unie introduceerde twee jaar geleden tot grote
eigen tevredenheid de privacywet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het Financieele Dagblad
schreef afgelopen voorjaar: ‘Technologiebedrijven hebben
het verkrijgen van toestemming tot kunst verheven’. Wat is
het werkelijke effect van de wet, behalve dat consumenten
gek worden van het aan- en afvinken van cookies?
“De wet stelt grenzen aan de manier waarop data verzameld en bewerkt mogen worden. Dat heeft voor bewustwording gezorgd. Maar de uitvoering laat echt te wensen over.
Het onbedoelde effect is inderdaad dat het voor de platforms
eenvoudig is er met legers advocaten een mouw aan te passen,
knoppen zo te ontwerpen dat ze gebruikers krijgen waar ze ze

Geef jouw burgers een optimale
dienstverlening
Per e-mail, Whatsapp, via je website, social media,
telefonisch of aan de balie: meldingen van burgers
komen vandaag de dag via allerlei kanalen binnen.
Daarnaast heb je steeds meer te maken met meldingen
via sensoren op straat of andere systemen. Als je geen
overzicht hebt van hoe je meldingen binnenkomen,
kun je burgers niet goed helpen.
Met TOPdesk registreer je alle binnenkomende meldingen
vanuit alle kanalen op één plek én koppel je ze direct aan
de juiste persoon binnen je organisatie. Zo houd je altijd
het overzicht, komen vragen en werkorders snel bij de
juiste afdeling terecht én weten burgers zeker dat hun

melding wordt opgepakt. Van een afgehandelde melding
maak je ook snel een kennisitem zodat jouw collega’s de
volgende vraag nog sneller kunnen oplossen. De snelheid
van afhandeling gaat omhoog en is meetbaar in real-time
rapportages. Zo krijg je blijere burgers.

Benieuwd wat TOPdesk voor jouw
organisatie kan betekenen op het gebied
van burgerondersteuning/ KCC?
Neem contact op met Account Manager Jessica Smeijers
via 015 270 09 00 of J.Smeijers@topdesk.com of ontdek
meer op page.topdesk.com/nl/citizen-support.

De AVG heeft
de grote tech
bedrijven feitelijk
machtiger
gemaakt
hebben willen. Daar hebben kleinere bedrijven geen middelen
en mensen voor. De AVG heeft de grote techbedrijven feitelijk machtiger gemaakt. Ook media worstelen met de nieuwe
wet. De LA Times, geen kleine krant, koos ervoor om niet in
Europa te verschijnen omdat ze het niet redden voor die relatief kleine markt aan de AVG te voldoen. Heel jammer voor het
media-aanbod. Daarnaast is er een gebrek aan goed toegeruste
toezichthouders.”
 et bedrijfsmodel van de techbedrijven is ongemoeid
H
gelaten. Data worden nog steeds verzameld en verkocht.
“Dat klopt.”
Wat moet er gebeuren?
“Er moet een overheidsbrede en Europees-brede analyse
komen over wat je geoorloofd vindt om aan bedrijven over te
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laten en wat niet. Is het principieel oké dat een bedrijf zoveel
data verzamelt? Dat de informatie vrijwel alleen via één of twee
reclameplatforms gaat voor grote delen van de bevolking? Ik
vind van niet. In Brussel wordt gewerkt aan de Digital Service
Act, die digitale platforms moet reguleren. Maar de bedrijven
groeien zo snel. Elke dag dat ze door kunnen zonder beperkingen verdienen ze zo ontzettend veel dat ze daarmee weer nieuwe lobbyisten kunnen aantrekken, nieuwe overnames kunnen
doen en nieuwe producten in de markt kunnen zetten.”
Valkuil
Intussen heeft Europa een achterstand op het gebied van KI.
Is de ‘drive’ wel aanwezig?
“Dat denk ik wel, dat is het probleem niet. De Europese
Commissie heeft een white paper geschreven om input te
genereren. Maar visies moeten worden omgezet in wetgeving,
en dat moeten afzonderlijke regeringen doen. We kijken op dit
gebied nog steeds te veel naar binnen. Ik vind het zorgwekkend dat het in discussies over AI op Stanford alleen gaat over
Amerika en China. Europa wordt niet eens meer genoemd.”
Europa is geen speler.
“Nee. Europa is trots op haar regelgevingsrol, maar dat
is een valkuil. Regelgeving is geen doel op zich, die is er om
principes te ankeren. Ik zie veel steun voor de ambitie van de
EU om waarden voorop te stellen, maar er wordt ook wel wat
honend gedaan over het feit dat we in Europa weinig schaal en
businesssucces kunnen laten zien op basis van die waarden. Ik
denk dat veel mensen best willen meedenken over regulering
en bescherming van privacy, maar wel in combinatie met een
product, een markt, innovatie. Het kan niet alleen een papieren werkelijkheid zijn. Het vieren van de AVG heeft ook een
verblinding voor andere problemen teweeggebracht. Alleen
omdat je een stap in de goede richting hebt gezet, ben je er
nog niet. Dat irriteert me wel eens. Het is de eerste stap van
vele. Je mag niet zelfgenoegzaam achteroverleunen.”
 aart volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede
M
Kamer. Wat zou er in het regeerprogramma moeten worden opgenomen over internettechnologie en kunstmatige
intelligentie?
“Ik hoop dat het politiek nog meer prioriteit krijgt. Nederland heeft heel goede kaarten, niet alleen door start-ups en
universiteiten. Denk aan de gerechtshoven in Den Haag, een
wereldwijde reputatie voor vrede en gerechtigheid, het afleggen van verantwoording. Internationaal recht toepassen in de
digitale wereld, daar kan Nederland een heel belangrijke rol in
spelen. Het moet een echt speerpunt zijn, als lid van de Europese unie, ingebed in Europees beleid.” Na een korte stilte:
“Er is een machtsstrijd gaande in de absolute geopolitieke zin
van het woord. Dat mogen we niet onderschatten.”
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Bescherming schiet tekort
Waar cloud eerst werd ‘verkocht’ als kostenefficiënt, schaalbaar en locatieonafhankelijk, beginnen er nu barstjes in het
cloudmodel te komen. Die barstjes hebben vooral te maken
met de spelregels van cloudcomputing. In toenemende mate is
cloudinfrastructuur bepalend voor kernprocessen van organisaties. Nieuwe technologie zoals AI is bijvoorbeeld grotendeels

Europese ‘maanlancering’ digitaal beleid?

iet de aanwezigheid, maar de ontsluiting en uitwisselbaarheid van data is de echte uitdaging. Om beide processen soepel te laten verlopen heb je opslag, connectiviteit en
duidelijke spelregels nodig. Het zijn vooral de spelregels rondom
clouddiensten die steeds meer gaan knellen. Gaia-X is nu nog
een een-tweetje van Frankrijk en Duitsland, maar is hard op
weg om een groot en nieuw Europees monsterproject te worden,
gericht op Europese regels en richtlijnen voor clouddiensten. Om
uit te leggen wat heeft bijgedragen aan het initiatief dat Gaia-X
heet (genoemd naar de Griekse godin van de aarde) moeten we
eerst terug naar de kern van cloudcomputing.
Cloudcomputing is computercapaciteit die aan vijf criteria
voldoet: direct te gebruiken; onderdeel van een gedeelde pool
van IT-voorzieningen; direct verkrijgbaar zonder tussenkomst
van een persoon of organisatie; snel en onbeperkt schaalbaar;
en transparant in gebruik en kosten. In de markt voor cloud
infrastructuur en cloudgebaseerde software spelen Amerikaanse
bedrijven een dominante rol. Volgens analisten van IDC hebben
Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Salesforce.com, Google
en Oracle samen 35 procent in handen. Binnen de infrastructuurmarkt heeft AWS bijna de helft in handen, de rest ligt
grotendeels bij andere Amerikaanse bedrijven (IBM, Microsoft,
Google) en het Chinese Alibaba. Naar schatting 92 procent van
alle westerse data wordt op Amerikaans grondgebied opgeslagen, concluderen onderzoekers van denktank Cesp.

Gaia-X:

N

De cloud wordt gezien
als een belangrijke
voorwaarde voor
innovatie en toekomstige
economische groei. Ook
voor overheden zijn data
essentieel om processen
slimmer te kunnen
organiseren. Gaat Gaia-X,
de ‘Europese cloud’, daar
een positieve rol in spelen?
Het Nederlandse kabinet is
vooralsnog terughoudend.

gebaseerd op cloudgebaseerde rekenkracht waarbij grote hoeveelheden data kunnen worden verwerkt. Terwijl de economische betekenis van data toeneemt, schiet de bescherming van
Europese data binnen niet-Europese infrastructuren nog altijd
tekort. Individuen, organisaties en gemeenschappen hebben
nog steeds geen volledige controle over opslag en verwerking
van data en zijn niet in staat om onafhankelijk te bepalen wie
toegang mag hebben tot die data.
Ook is de afgelopen jaren duidelijker geworden dat het
gebrek aan portabiliteit van clouddata en cloudsoftware voor
lockin zorgt. “Niet de klant, maar de leverancier bepaalt hoe
de cloud eruitziet. Het is het omgekeerde van maatwerk”, licht
Michiel Steltman, directeur van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), toe. “Dat je niet naar Google of Microsoft
kunt gaan met het verzoek om een cloud te bouwen die specifieke eigenschappen heeft, is extra lastig voor de overheid, die
gewend is om alles naar zijn hand te zetten. Maar die omgekeerde regie, dat is juist de essentie en de kracht van het businessmodel van cloud.”
Europa heeft behoefte aan regie
De rammelende spelregels rondom gebruik van diensten van
vooral Amerikaanse cloudproviders waren afgelopen jaar voor
Duitsland – een land met een expliciete nationale cloudstrategie
– reden om te gaan nadenken over het optuigen van een nieuw
cloud-ecosysteem. Saillant detail: 80 procent van de Duitse DAXbeursfondsen maakt gebruik van AWS. In de zomer van 2020
is Gaia-X officieel aangekondigd als een samenwerking tussen
Duitsland, Frankrijk en een flinke serie Duitse en Franse internationaal actieve ondernemingen.
Met Gaia-X willen de initiatiefnemers drie zaken bereiken:
datasoevereiniteit, dataportabiliteit en meer kansen voor Europese landen om met clouddiensten uit andere Europese landen

aan de slag te gaan. Steltman: “Nu gaat een Duits bedrijf niet zo
snel zakendoen met een Nederlandse cloudleverancier, want het
ontbreekt aan voldoende Europese waarborgen op het gebied
van privacy en databescherming.”
Moet Nederland aanhaken?
Uiteraard staat Nederland voor de keuze om wel of niet aan
te haken. Er vinden al wel informele gesprekken plaats, maar
Gaia-X wordt nog niet omarmd door het kabinet. Misschien is
een afwachtende houding niet onverstandig, want het project is
nog jong en heeft nu al megalomane trekjes. De Duitse minister
van Economische Zaken Peter Altmaier kondigde Gaia-X aan als
“de Europese maanlancering als het gaat om digitaal beleid”. Dat
de Fransen snel bij de Duitsers zijn aangehaakt is opmerkelijk,
omdat dit land al enkele honderden miljoenen heeft gestoken
in mislukte voorgangers zoals Numergy (2012) en Cloudwatt
(2017). Ook in Duitsland is een specifieke Duitse Microsoftcloud,
opgetuigd in 2015, na drie jaar bevroren.
Critici leggen graag de nadruk op het gebrek aan timing:
niet-Europese spelers hebben de markt volledig in handen,
leveren topkwaliteit en blijven jaarlijks tientallen miljarden
investeren. Europa heeft volgens die critici de kans om eigen
cloudproviders van betekenis te lanceren gemist. Ook de cloudleveranciers zelf hebben kritiek: Gaia-X zou leiden tot lokale
Europese spelregels, terwijl zij vinden dat bij cloud geen geografische grenzen horen; die geografische verbijzondering zit
bovendien de wereldwijde schaalbaarheid in de weg.
De initiatiefnemers van Gaia-X zetten daar tegenover dat
ze beslist niet de ambitie hebben om een nieuwe Europese
cloudinfrastructuur op te tuigen. In tegendeel, het gaat niet
om infrastructuur, maar om een Europees governancemodel.
Gevestigde leveranciers worden juist uitgenodigd om diensten
te gaan leveren die straks het Gaia-X- keurmerk kunnen krijgen.

Door Erik Bouwer
Beeld Shutterstock/iBestuur
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Ali

K l o u s

AWS en Microsoft hebben al laten weten dat ze graag meedoen.
Toch blijft overeind dat er dan twee soorten cloud ontstaan: de
gereguleerde Europese cloud en de cloud die we nu hebben. Hoe
die twee aan elkaar geknoopt gaan worden is nog niet duidelijk.
Keurmerk en toezicht
De initiatiefnemers van Gaia-X willen vooral bereiken dat
bedrijven en overheden zekerheden krijgen van leveranciers
over toegankelijkheid en de verwerking van data. “Die zijn op
dit moment onvoldoende, vinden rechters en toezichthouders.
Daarom wordt er ook gestreefd naar een Gaia-X logo, een trust-

Zekerheden
krijgen van
leveranciers over
toegankelijkheid
en de verwerking
van data
keurmerk waarmee afnemers zekerheden hebben. Iedereen, ook
big tech, mag aantonen aan de Europese zekerheden te voldoen”, aldus Steltman.
Het keurmerk moet garanties geven over clouddiensten,
maar ook over cloudtoepassingen zoals API’s en microservices.
De garanties gaan over dataportabiliteit, dataprivacy, continuïteit, de aanwezigheid van specifieke verantwoordingrapportages
en cloudportabiliteit – de mogelijkheid om van de ene naar de
andere provider over te stappen. Het ecosysteem zal beheerd

worden door een Europees bureau dat de eisen bepaalt en dat
toeziet op de naleving. Ook zal handhaving mogelijk worden.
“Of alles goed geregeld is, hangt nu vooral af van audits op
niet-gestandaardiseerde afspraken. Gaia-X maakt de markt dus
transparanter”, zegt Berry Vetjens van TNO. Hoewel Nederland
formeel nog niet is aangehaakt, werkt TNO al wel samen met de
Nederlandse cloudsector – vertegenwoordigd door organisaties
als DINL, DHPA, ISPConnect en SURF – en met andere coalities
om een rol spelen bij het coördineren en implementeren van
toepassingsprojecten.
“We werken aan het ontwikkelen van demo’s, zodat we kunnen laten zien wat Gaia-X méér is dan een set aan afspraken”,
aldus Vetjens. “Denk aan een federated container (functionaliteit voor softwareontwikkeling die gemakkelijk tussen verschillende cloud-aanbieders verplaatsbaar is) of denk aan cloud
infrastructuur-onafhankelijke API’s. Een voorbeeld hiervan
is een energy information API, die het mogelijk maakt om de
footprint van een IT-dienst te bepalen. Begin volgend jaar willen
we prototypes van ‘Gaia-X-ready’-diensten kunnen laten zien.
Het is aan de industrie om die om te zetten in producten, want
wij ontwikkelen primair technologie.”

Muhammad Ali
had (on)gelijk
I

mpossible is nothing, zo sprak bokslegende Muhammad Ali ooit. Hij kon
toen natuurlijk niet vermoeden dat er tientallen jaren later een flinke digitale revolutie zou komen. Digitalisering – en kunstmatige intelligentie – maakt inderdaad
(bijna) alles mogelijk: van een app om slim
door het verkeer te navigeren op basis van
realtime data tot een chirurg die via snelle
verbindingen en een robot duizenden kilometers verderop een operatie uitvoert.
Een van de veelbelovende ontwikkelingen voor de komende jaren is de zogenaamde digital twin. Zo’n virtuele tweeling
was in industriële omgevingen al tamelijk
gebruikelijk en het concept wordt nu ook in
de gezondheidszorg ontwikkeld als virtuele
tweeling van een mens. Het is simpelweg
een kwestie van een digitale kopie maken
van je eigen lichaam en vervolgens geweldige mogelijkheden aanboren voor bijvoorbeeld gepersonaliseerde behandelingen of
preventie.

Hoe gaat het nu verder?
Volgens de website zijn er al meer dan 300 organisaties uit
verschillende landen betrokken. De initiatiefnemers willen dit
graag uitbreiden: niet alleen met meer bedrijven maar vooral
met meer landen. Succesfactor daarbij lijkt goede communicatie,
want Gaia-X wordt gemakkelijk verward met ‘publieke infrastructuur’ (Raad voor Openbaar Bestuur) of met ‘een Europese cloud’
(De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS)). Daarnaast is het
de vraag hoe de wens voor een betere concurrentiepositie in de
data-economie samengaat met verregaande Europese regulering
en standaardisatie. Maar de hoofdvraag is hoe de gigantische
hoeveelheden aan Europese data die nu in hoofdzakelijk Amerikaanse cloudomgevingen staan, straks ondergeschikt worden
gemaakt aan de nieuwe regels. Want aan de US Cloud Act – die
Amerikaanse autoriteiten toegang geeft tot gegevens die in de
cloud van Amerikaanse aanbieders zijn opgeslagen, zelfs als
nationale wetgeving dit verbiedt – verandert voorlopig helemaal
niets.

S

Sander Klous
Hoogleraar Big Data
Ecosystems , UVA
en partner bij KPMG
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impelweg… was dat maar waar. Het
gaat om een ongekend ingewikkelde cocktail van harde techniek, softwarecode, geavanceerde analyses, zaken als
veiligheid en governance en nog tientallen
andere onderwerpen. En daarmee gaat het
om een combinatie van specialisten die
ieder op hun eigen terrein hoogwaardige
kennis inbrengen, maar geen van allen
alle details begrijpen. De digital twin is het
dunne laagje chroom aan de buitenkant,
dat ervoor moet zorgen dat de complexiteit
onder de motorkap er toch mooi uitziet
en op een beheersbare manier kan worden
ingezet.
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W

e zien die trend overal. We bouwen steeds eenvoudigere schillen om een steeds complexere kern heen.
Met moderne programmeertalen werkt een
programmeur bijvoorbeeld in een sterk versimpelde weergave, zonder al te veel kennis over wat zijn code onder de motorkap
precies doet. En kijk eens naar het interieur van een ruimtecapsule door de jaren
heen. Google maar eens op ‘Apollo Shuttle
Dragon’ en je ziet prachtig gevisualiseerd
dat astronauten nu niet meer de werking
van honderden knoppen hoeven te kennen
maar een paar overzichtelijke touchscreens
voor zich hebben.

H

et mooie is: ook al is er niemand
die het geheel overziet, toch
functioneert het. We kunnen als mensen
blijkbaar geweldig samenwerken. Een
gevolg is wel dat de werking van het geheel
vrijwel niet meer is uit te leggen. Daar zal
de gemiddelde burger niet om malen in het
geval van een ruimtecapsule. Maar hoe zit
dat als het gaat om zaken die heel dichtbij
komen, zoals de digital health twin? Zijn
we als mens bereid om zulke toepassingen
te gebruiken ook als niemand het geheel
overziet of kan uitleggen? En hoe zit het
met die bereidheid nadat er een keer wat
misgaat?
Het antwoord kennen we al, het is
namelijk niet heel veel anders dan het
gebruiken van een auto of een vliegtuig.
Maar ik weet wel een ding: Muhammad Ali
had ongelijk. Niet alles is mogelijk. Er zit
namelijk een grens aan ons vermogen om
complexe dingen te begrijpen en uit te leggen. En dat vinden we prima.
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relevante vragen? Voorbeeld: genereert iemand geen omzet
door handel met het buitenland, dan zorg je er aan de hand van
flexibele logica voor dat vragen over dit onderwerp bij deze persoon niet worden gesteld.”
Daarna kwam Tozo-2. De tijdsdruk was minder groot, maar
de regeling werd veelomvattender. Van de Ven: “Tozo-1 was een
noodregeling, Tozo-2 is een stuk strenger. Het partnerinkomen telt hier bijvoorbeeld wel mee. Dat betekent voor ons meer
werk, meer koppelingen. Maar ook hier hielden we het gebruiksgemak in het achterhoofd. Gebruikers die Tozo-1 al hadden
aangevraagd hoefden niet opnieuw alles in te vullen en niet
opnieuw hun paspoort te scannen. We zijn blijven zoeken naar
dit soort ‘trucjes’ om het de aanvrager zo gemakkelijk mogelijk
te maken.” “Het is ontzettend knap wat Marc en Aron hebben
gepresteerd, ondanks de grote tijdsdruk en de complexiteit”,
zegt Joost van den Berg, Customer Success Manager bij Blueriq.
“Zij weten zelfstandig een goed product te bouwen. Zij verdienen alle credits.”

Aanvraagformulier
corona-steunmaatregel
Gemeente Tilburg neemt een koppositie
in als het gaat om digitale dienstverlening.
Dat bereiken ze onder meer door hun
onafhankelijkheid op IT-gebied. Zo bouwen ze
tegenwoordig een groot deel van hun applicaties
zelf, door gebruik te maken van Blueriq.
En dat werkt uitstekend, bleek aan het begin
van de corona-crisis.

T

oen de corona-crisis uitbrak, zaten veel ondernemers met
de handen in het haar. Het kabinet kondigde economische maatregelen aan om hen tegemoet te komen, waaronder
de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
(Tozo). Dat betekende snel schakelen, ook voor gemeente Tilburg. Het aanvraagformulier voor deze regeling moest zo snel
mogelijk live. Geen gemakkelijke opdracht, maar het team slaagde erin om het formulier als een van de eerste gemeenten in
Nederland online te hebben. “Het was een bizarre en bijzondere
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tijd”, typeert Aron Hardiek, applicatiebeheerder bij Gemeente
Tilburg. “Wij voelden een enorme drive om dit snel en goed te
doen. Ondernemers rekenden op ons, zij zaten op financiële
tegemoetkoming te wachten.”
Marc van de Ven, applicatiebeheerder: “Een voordeel van
Blueriq is dat je heel snel aanpassingen kunt maken in je
ontwerp. Toen we begonnen met bouwen en ontwerpen was
nog niet geheel duidelijk hoe de regeling eruit zou zien, dat
werd gedurende die week duidelijk. Zodra er nieuwe informatie
kwam, konden we dat zonder veel moeite aanpassen in onze
aanvraagapplicatie.”
Uitzonderlijke prestatie
Het was een kwestie van dag en nacht doorwerken, maar
het lukte om het aanvraagformulier binnen een week online te
krijgen. Een uitzonderlijke prestatie als je bedenkt hoe complex
de Tozo-regeling is. “Er was een enorme tijdsdruk”, vult Hardiek
aan, “maar we bleven wel ons best doen om het formulier voor
de aanvrager eenvoudig te houden. Door steeds alle mogelijke
situaties te doorlopen en jezelf af te vragen: wat zijn hier de

Erkenning
Uit een steekproef van ZIPconomie – een onafhankelijk

B l u e r i q

ons de mogelijkheid om het naar eigen goeddunken te ontwerpen. We hoeven, om het maar even oneerbiedig te zeggen, geen
genoegen te nemen met ‘eenheidsworst’. Wij konden het meteen onze eigen look and feel meegeven, maar ook de duidelijkheid en eenvoud inbouwen die wij in Tilburg belangrijk vinden.
Dat komt hier echt goed naar voren.”
Samenwerking IT, business en dienstverlening
Van de Ven en Hardiek bouwen alle digitale formulieren
voor de website van Tilburg zelf. Het geheim? De intensieve
samenwerking tussen IT, business en dienstverlening. Van de
Ven: “Voor ieder formulier dat we bouwen creëren we een team
dat bestaat uit twee IT’ers, een businessdeskundige en een
mediaregisseur. De businessdeskundige heeft de vakkennis en
weet wat er gecommuniceerd moet worden. De mediaregisseur
bedenkt hoe we dat zo helder en overzichtelijk mogelijk naar
de burger communiceren. Gezamenlijk maken we een customer
journey. Dat resulteert in een logische procesvolgorde, een helder stappenplan, relevante vragen en last but not least leesbare
teksten. Aron en ik kunnen dat vervolgens snel en eenvoudig
bouwen in Blueriq. Modelleren is eigenlijk een beter woord. De

binnen een week live
online kennisplatform – kwam het Tozo-aanvraagformulier van
de gemeente Tilburg als meest gebruiksvriendelijk uit de bus.
Hardiek: “Dat is een mooi compliment, zeker als je bedenkt
dat we alle grote steden achter ons hebben gelaten. Daar zijn

‘Zodra er nieuwe informatie
kwam, konden we dat zonder
veel moeite aanpassen in onze
aanvraagapplicatie’
we best trots op. Ik weet zeker dat we hier echt voordeel hebben gehad van het feit dat wij zelfstandig applicaties kunnen
bouwen. Alle gemeenten hadden opeens zo’n aanvraagformulier nodig. We hoefden niet ‘in de rij te gaan staan’ bij onze
softwareleverancier. Wij zitten zelf aan het stuur. Blueriq biedt
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software bestaat uit gemodelleerde ‘blokken’ die je naar believen kunt stapelen. Zo zijn we in staat om zelfstandig complexe
regelingen om te zetten in een toegankelijk digitaal formulier.”
Samenwerking Tilburg en Blueriq
Marc van de Ven: “Wat ons goed bevalt, is dat je een enorme
vrijheid hebt, maar dat je wel de ondersteuning krijgt van een
expert als dat nodig is. Wij hebben bij Blueriq een vaste consultant die we altijd kunnen bereiken. Als we even vastlopen – en
dat is in het Tozo-proces echt wel eens gebeurd – is dat vaak
na een telefoontje snel opgelost.” Joost van den Berg: “Voor
Blueriq is het mooi om te zien dat deze manier van werken in de
praktijk goed uitpakt. Wij zien onze relatie met de klant graag
als een partnerschap, in plaats van een klassieke leverancierkantrelatie. Samen weet – en kun - je meer. Dat komt bij de
gemeente Tilburg mooi uit de verf.”
Meer weten over onze samenwerking met gemeente
Tilburg? Neem contact met Joost van den Berg, via
j.van.den.berg@blueriq.com of 06 11 86 52 36.
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Digitale veiligheid
in tijden van corona
 – en daarna
A

ls gevolg van COVID-19 zijn organisaties wereldwijd op
zoek naar oplossingen die in de cloud worden aangeboden. Tegelijkertijd neemt het aantal cyberaanvallen enorm
toe. Niet vreemd dus om juist nu extra aandacht te besteden
aan cybersecurity en cybersecurity awareness. Precies tien jaar
geleden publiceerde Capgemini de eerste editie van ‘Trends in
Veiligheid’. Onderwerpen die toen actueel waren zijn dat nog
steeds, al hebben we als samenleving en veiligheidsdomein
flinke stappen gezet. Cybersecurity was destijds al actueel, maar
met name voor grote organisaties als Defensie. Vandaag de dag
is het een integraal onderdeel van onze samenleving.
In 2010 schreven we veel over informatiegestuurd werken.
Dat heeft zich sindsdien doorontwikkeld. Inmiddels zijn het niet
meer vooral de veiligheidsorganisaties die informatie gebruiken om effectief de interventies te sturen; ook inspecties en
gemeenten hebben de mogelijkheden ontdekt. De technologische ondersteuning groeide mee. De toename van sensoren
en de doorontwikkeling van geavanceerde analysetools bieden
mogelijkheden die we tien jaar geleden niet kenden.
In het afgelopen decennium heeft het veiligheidsdomein
zich ontpopt tot een digitale, met de samenleving verbonden
netwerkorganisatie. Verschillende events hebben op dit vlak
voor een versnelling gezorgd in innovatie en ontwikkeling,
zowel in wetgeving als in technologie. Op het gebied van wetgeving is er veel veranderd. Zo is de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017 (WiV 2017) aangenomen. In 2012
kwam de Politiewet, met daarna de vorming van de Nationale
Politie – die gelukkig hand en hand ging met grootschalige
ICT-vernieuwing. Een andere impactvolle wetswijziging is de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We kunnen
vaststellen dat inmiddels het veiligheidsdomein, de regelgeving
en de technologische ontwikkelingen nauwer met elkaar verweven zijn dan ooit.
Meer veiligheid door betere samenwerking
Hoe bereiden we ons voor op de komende tien jaar? We zul-
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De wereld is in de ban van COVID-19.
De initiële paniek heeft inmiddels
plaatsgemaakt voor handelingsbereidheid.
Landen hebben vergaande maatregelen
genomen; de meeste zijn erin geslaagd de
eerste golf de kop in te drukken. Zolang
de dreiging bestaat, moeten we continu
afwegingen maken tussen belangen. Ook de
Nederlandse regering is op zoek naar
‘het nieuwe normaal’. Meer en meer wordt
in dat nieuwe normaal gesteund op de
digitale wereld: als het gaat om (politieke)
besluitvorming, sociaal contact,
(thuis)werken en samenwerken.

len een kritische blik moeten werpen op de manier waarop we
ons organiseren. Een van de voorspellingen is de toenemende
vergrijzing; hier zullen capaciteitsuitdagingen uit voortvloeien.
Technologie zal een cruciale rol spelen bij het weerbaar houden
van Nederland. Een voorbeeld is de inzet van ‘digitale triage’,
een informatiegestuurde aanpak om het veiligheidsdomein
adaptief in te richten. Ook het versterken van de publiek-private
samenwerking kan hieraan bijdragen. Een succesverhaal is het
Landelijk Meldpunt Internet Oplichting, dat door publiek-private
samenwerking online handelsfraude aanpakt. Statistisch gezien
is onze samenleving vandaag twintig keer veiliger dan in de
middeleeuwen. Paradoxaal genoeg blijkt uit op verzoek van
Capgemini door Ipsos uitgevoerd onderzoek, dat Nederlanders
zich wat onveiliger voelen dan tien jaar geleden. Hoe dat zich
verder ontwikkelt zal de tijd moeten uitwijzen.
Onze veiligheid is niet alleen gebaat bij een betere samenwerking tussen veiligheidsdomein en burger; ook binnen het
domein is ruimte voor verbetering. De gehele keten kan volwassener worden door samenwerkingsverbanden rond informatieuitwisseling te stimuleren. Neem het voorspellen en duiden
van criminele activiteiten: waar momenteel veiligheidsbeelden
gefragmenteerd zijn tussen verschillende instanties, kan door

Het Landelijk Meldpunt
Internet Oplichting pakt door
publiek-private samenwerking
online handelsfraude aan
(gedepersonaliseerde) informatie-uitwisseling een eenduidig veiligheidsbeeld gevormd worden. Tot slot zetten we in op
grensoverschrijdende samenwerking op Europees niveau, waarmee we op basis van informatie-uitwisseling en cybersecurity
een grotere digitale vuist zullen maken tegen (statelijke) kwaadwillende actoren.
Digitale hoeksteen
Vernieuwing en verandering in het veiligheidsdomein
kunnen worden bereikt door meer te investeren in artificial
intelligence, informatiegestuurd werken en cybersecurity. De
innovaties op deze drie onderwerpen moeten gelijk oplopen:
het een kan niet zonder het ander. Samen vormen ze de digitale
hoeksteen van een goed opererend veiligheidsdomein.
Als het gaat om de toepassing van AI, staan we nog aan
het begin. Het is een technologie met een enorm potentieel,
maar ook een die we zorgvuldig moeten toepassen. Het spreekt
voor zich dat het maatschappelijke debat gevoerd moet worden
langs de as van veiligheid, maar ethiek en privacy verdienen ook
een plek in de discussie. Want wat nu als geaccepteerd wordt
beschouwd, hoeft dat over enkele decennia niet te zijn.
Informatiegestuurd werken is gemeengoed geworden op het
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strategische en tactische niveau binnen het veiligheidsdomein.
Op operationeel niveau wordt nog te weinig gebruikgemaakt van
de kracht van informatie. Alle kennis, ervaring, informatie en
technologie zijn aanwezig om de operatie op basis van informatie te laten opereren. Nieuwe technologieën zoals sensing en
drones bieden nog meer mogelijkheden en genereren tegelijkertijd nog meer data.
De afgelopen maanden hebben aangetoond dat we als maatschappij niet zonder IT kunnen. Sterker nog, we zijn nog meer
gaan leunen op onze digitale wereld. Het belang van cyber
security en -awareness is blijvend. Hierop zal continu geïnvesteerd moeten worden, door de verschuiving van traditionele
naar digitale criminaliteit. We moeten daarbij niet bang zijn om
criminelen met gelijke wapenen te bestrijden.
Kortom: ook het komende decennium staat ons genoeg te
wachten. Waar staan we in 2030? Er zijn voldoende aanknopingspunten om samen, en met behulp van innovatieve technologie, Nederland veilig te houden. Om op basis van slimme(re)
technologie en best practices efficiënt op te schalen. En misschien concluderen we dan dat ons veiligheidsgevoel gestegen
is, we een positief effect hebben bereikt op mens en milieu en
we meer hebben bereikt met minder.
Marcel Kordes is verantwoordelijk voor de unit
Business Technology Services – Public Security
Capgemini

Erik Staffeleu is senior director Publieke Sector
voor Capgemini Invent
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iBestuur Congres 2020
Het had een
Olympisch iBestuur
Congres moeten
worden. Met sushi,
karaoke en Chef de
Mission Pieter van
den Hoogenband met
als titel ‘de digitale
Olympiade’. Alles stond
in de steigers, maar
toen kwam corona.
Door Marjan Arenoe
Beeld Jiri Büller/De Beeldredaktie
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is collectors item

H

et congres werd verplaatst naar 11 september. Iedereen werd omgeboekt totdat allengs bleek dat de crisis het najaar niet bezworen zou
zijn. Grondlegger en organisator Peter Lievense moest opnieuw de bakens
verzetten. Een ding stond buiten kijf: “het moest doorgaan”, benadrukt hij.
“Corona heeft de informatiesamenleving versneld. De overheid nam het heft in
handen, er werden vérstrekkende vrijheidsbeperkende en economische maatregelen genomen. Alles gebaseerd op digitalisering. iBestuur is relevanter dan
ooit.”
Zo werd ergens in april het congres omgevormd tot een hybride evenement,
half fysiek en half online. Alles in het teken van de informatiesamenleving in
coronatijd. Technische ondersteuning werd geregeld om alles te streamen,
zalen werden zo ingedeeld dat je er coronaproof kon zitten met twintig man.
“Het was een innovatie op zich, er was veel belangstelling voor van andere
congresorganisatoren”, zegt Lievense. Maar dat was buiten de maatschappelijke dynamiek om gerekend. Want, het draagvlak voor de coronamaatregelen
kwam nog meer onder druk te staan, er is polarisatie en corona werd een
politiek onderwerp. Zo kwamen de initiatiefnemers van het iBestuur Congres
tot de slotsom dat een fysiek evenement niet past in deze tijd. Het werd digital
only.
Zo is het op de dag zelf een exclusief treffen van een select gezelschap spelers. Een paar tientallen mensen in dat hele grote Papendal met sessies in snel
gebouwde televisiestudio’s. In de plenaire zaal waar het normaal gonst van de
bedrijvigheid zitten hier en daar twee of drie mensen aan een tafel. “Het is een
hele relaxte sfeer”, vindt Lievense. “Wie er is, vindt het bijzonder om erbij te
zijn. Dit iBestuur Congres is een echt collectors item.”
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Een ongekend sociaal
experiment dat je
vanuit de politiek in
geen jaren voor elkaar
zou hebben gekregen.
Corona heeft de
informatiesamenleving
in één beweging de
toekomst in geduwd. De
crisis maakt duidelijk
hoe afhankelijk
de samenleving is

Plenaire sessie met vlnr. Lourens Visser,
Henk Geveke, Franc Weerwind (op de
rug gezien) en Onno van Veldhuizen.

Henk Geveke, CIO bij de Nationale Politie, zegt dat de
impact van de digitale revolutie op zowel de criminaliteit als
de opsporing enorme impact heeft. Nieuwe vormen zijn ontstaan, zoals fraude met crypto currency en digitale afpersing.
Geveke wil met de Nederlandse politie vooroplopen met digitale technologie en tools. Dat geldt ook voor Lourens Visser, de
CIO van het Rijk, die ook weer wijst op het belang van samenwerken. Moderator Van Veldhuizen vindt dat dit voor de hand
ligt. ‘Maar,’ vraagt hij, ‘hoe komen we in actie?’

Informatiesamenleving
maakt sprong in de tijd
geworden van digitale
voorzieningen.
‘Informatievoorziening
is het primaire proces
geworden’, zo klinkt
het in de plenaire
openingssessie van het
iBestuur Congres.
Door Marjan Arenoe
Beeld Jiri Büller/De Beeldredaktie
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H

et gebeurt weliswaar voor het oog van een duizendkoppig publiek,
maar niet in de grote zaal. De plaats van handeling is de skybox
op Papendal, omgevormd tot televisiestudio met alles wat erbij hoort. Een
regietafel, charmante assistentes en een presentator die aangenaam laag in
het bloed staat: burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. Het begint
met een filmpje van staatssecretaris Raymond Knops, die fysiek aanwezig had
willen zijn, ware het niet dat de ministerraad is uitgelopen. Knops zegt dat
corona des te duidelijker maakt hoe belangrijk digitale inclusie is. Het ministerie van BZK neemt daar maatregelen voor, bijvoorbeeld het opzetten van
informatiepunten in de bibliotheken. Ook digitale weerbaarheid en innovatie
zijn prioriteiten. Met het oog op innovatie hebben de Rijksoverheid en het
hoger onderwijs het i-Partnerschap opgezet: de overheid maakt gebruik van
de meest recente kennis, studenten doen ervaring op met het inzetten van
technologie voor maatschappelijke opgaven (zie kader).
Voor gemeenten is samenwerking eveneens de ruggengraat van de informatiesamenleving, zegt burgemeester Franc Weerwind van Almere. Hij zit aan
tafel als voorzitter van de VNG-commissie Informatiesamenleving. Voor hem is
het cruciaal dat gemeenten samen optrekken bij digitale voorzieningen, innovatie en in de informatiebeveiliging. Ook met het Rijk. Niet de organisatie
structuren, maar de burgers en bedrijven moeten daarbij centraal staan.

Veilige cloudoplossingen
Geveke stelt dat het begint met de erkenning dat informatievoorziening het primaire proces is geworden. Hij wil
investeren in dataoplossingen om beter te kunnen inspelen
op de grote hoeveelheid data (filmpjes, usb-sticks van burgers
en bedrijven). Veilige cloudoplossingen zijn noodzakelijk. Het
Nederlands beleid om niet in zee te gaan met de grote Amerikaanse bedrijven, is achterhaald. Visser is het ermee eens. Het
Rijk werkt aan een cloudverkenning om af te wegen wat je wel
en niet veilig kunt doen. “De vraag is of we onze soevereiniteit
kunnen waarmaken. De Amerikanen kunnen een groter niveau
van veiligheid bereiken dan wij in onze rekencentra.”
Het aanbestedingsrecht is evenmin bevorderlijk voor digitale innovatie, zegt Geveke. “We hebben 4000 ICT’ers in dienst

en daarnaast huren we mensen in. We streven
naar een andere verhouding, waarbij er meer
risico komt te liggen bij marktpartijen. Daar moet dan
tegenover staan dat je een echt partnerschap aangaat.” Van
Veldhuizen pakt de kernbegrippen eruit. Het moet opgave
gericht, in lerende netwerken en in samenwerking met en tussen overheden, onderwijs en bedrijven. Maar wat is het meest
urgent?
Het dreigingsbeeld verzwaart
Voor de CIO van het Rijk, Lourens Visser, is dat digitale
weerbaarheid en de aanpak van cybercriminaliteit. “Het dreigingsbeeld verzwaart, wij hebben nog wat te doen.” Ook voor
de politie is cybercrime een topprioriteit, zegt Geveke. “Verder
zijn de cloudoplossing en aanwezig zijn in de haarvaten van de
digitale samenleving belangrijk.” Gemeenten hebben met het
opzetten van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) al flinke
stappen gezet op het gebied van digitale weerbaarheid, zegt
Weerwind. De IBD kreeg onlangs de status van CERT (Computer
Emergency Response Team). Daarnaast zijn het verantwoord
werken met data en het zeker stellen van publieke waarden
in de informatiesamenleving prioriteiten voor de gemeenten.
Evenals ervoor zorgen dat de basis van digitale infrastructuur
op orde is.

Rijk en hoger onderwijs slaan de handen ineen: het i-Partnerschap

“M

et het I-Partnerschap willen het hoger onderwijs
en het Rijk een langdurig huwelijk aangaan”, zegt
bestuursvoorzitter Anka Mulder van Saxion Hogescholen. In
het samenwerkingsverband werken overheidsmedewerkers,
studenten en onderzoekers samen aan innovatieve oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken uit de digitale praktijk.
Rob Mudde, vice-rector magnificus van de TU Delft noemt het
cruciaal dat “de overheid en het hoger onderwijs elkaar versterken tegen de krachten uit Amerika en China. Niet de techniek,
maar de menselijke maat is leidend.”
Door het I-Partnerschap komt de nieuwste wetenschappelijke kennis beschikbaar voor de overheid en op de arbeidsmarkt
wordt de route naar de overheid bekender en populairder. Dit
is hard nodig in het licht van het tekort aan ICT’ers. “Studenten
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zien dat er grote opdrachten liggen bij de overheid. De overheid wordt weer sexy als werkgever”, zegt Mulder. Onder de vlag
van het I-Partnerschap werkt het hoger onderwijs samen met
het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) aan een rijksbreed
programma op het gebied van informatieveiligheid. Ook komt
er een innovatielab voor blockchaintechnologie. Hbo-instellingen krijgen groepsopdrachten voor studenten op de thema’s
cybersecurity, artificial intelligence, data science, blockchain
en e-governance. Wanneer is het I-Partnerschap geslaagd?
Voor Mudde is dit wanneer er vier fieldlabs zijn opgezet waar
studenten en de overheid samen werken aan maatschappelijke
opgaven. Het eerste fieldlab is al in de maak: TU-studenten gaan
daar aan de slag met cybercrime.
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“Corona heeft blootgelegd wat
feitelijk al aan de gang was. De
digitale wereld valt steeds meer
samen met de echte wereld. Het is
een horizontale informatie
samenleving met een rijkdom aan
samenwerkingsvormen door alle
lagen van de samenleving. Corona
heeft het digitale ecosysteem een
boost gegeven. De aanpak van leren
en proberen moeten we
vasthouden.”

Houding van leren en
proberen brengt informatiesamenleving verder
Z

o duidt concerndirecteur Jan van Ginkel van de provincie Zuid-Holland
het manifest Dichterbij door Digitalisering. Het ministerie van BZK en
de VNG schetsen daarin hoe de digitale overheid eruit kan zien na corona. Het
document gaat over digitale inclusie, digitale dienstverlening, veiligheid van
de digitale infrastructuur, gebruik van data en privacy, en digitaal werkgeverschap. Van Ginkel wil met de provincie graag meedoen en het manifest omzetten in ‘realisatiekracht’. Staatssecretaris Raymond Knops hoopte al dat meer
partijen zich zouden aansluiten. “Dit past in de moderne manier van werken,
snel handelen en gaandeweg uitbouwen. Publieke waarden staan op het spel,
we willen sturen, niet achter de techniek aanlopen.”

Door Marjan Arenoe
Beeld Jiri Büller/De Beeldredaktie
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Sturen op big tech
Werken met data is noodzakelijk om tot betere antwoorden te komen op
maatschappelijke vragen. Maar burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat
hun gegevens in goede handen zijn, en ze moeten zelf eigenaar zijn van deze
data. Dit vereist veilige digitale infrastructuur, maar die wordt veelal beheerd

Staatssecretaris Raymond Knops,
Jan van Ginkel en Franc Weerwind
discussiëren onder leiding van
CIO Marcel Thaens van de provincie
Noord-Brabant.

Vlnr.: Franc Weerwind, Marcel Thaens en Jan van Ginkel.
door grote technologiebedrijven. De overheid wil zijn toezichthoudende rol op deze bedrijven versterken. Knops en Van
Ginkel discussiëren erover met voorzitter Franc Weerwind van
de VNG-commissie Informatiesamenleving onder leiding van
CIO Marcel Thaens van de provincie Noord-Brabant. De laatste
zegt: “We hebben het hier al zo lang over, waarom zou het nu
wel lukken?”
Van Ginkel denkt dat het in het tijdperk na corona beter
zal gaan om te werken langs de lijnen van maatschappelijke
noodzaak en vanuit een gezamenlijke energie, en niet langs
bureaucratische lijnen. Weerwind ziet dit in de praktijk al
gebeuren. Het samen organiseren door gemeenten heeft een
grote vlucht genomen. “Als je er samen over nadenkt kom je
ver, ook als je samenwerkt aan het beschermen van publieke
waarden.” Digitale inclusie is één van die publieke waarden.
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Iedereen moet kunnen meedoen. Knops vermeldt dat meer dan
dertig bedrijven en organisaties daarvoor activiteiten opzetten
in de Alliantie Digitaal Samenleven.
Fouten maken
Staan publieke waarden, bijvoorbeeld privacy, op gespannen voet met flexibiliteit, vraagt moderator Thaens. Er
wordt veel geklaagd over de AVG. Van Ginkel denkt dat het
meevalt. “Je moet beginnen bij de ruimte en niet bij de regels.
Als je iets gaat maken, kun je veiligheid meenemen als ontwerpcriterium. In de praktijk blijkt dit goed te werken.” Knops
onderschrijft het. “Als je geen fouten kunt maken, kom je niet
vooruit. Zo is de corona-app niet perfect, maar wel een voorbeeld van hoe je onder druk iets voor elkaar kunt krijgen. Met
lef, door aan de gang te gaan, zonder dat er eerst stukken zijn
geschreven.”
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Digitalisering is
een tweesnijdend
Dagvoorzitter op het
iBestuur Congres was
Onno van Veldhuizen,
burgemeester van
Enschede. Een vraag
naar hoe hij de dag
had ervaren leidde tot
een gesprek over de
kracht en macht van
digitalisering in het
algemeen en social
media in het bijzonder.

I n de opening van het congres vroeg u zich af hoe de dynamiek van een
congres overgebracht kon worden op het scherm. Hoe is dat gegaan?
“Dat was natuurlijk aan de deelnemers om te ervaren, en dat wordt ook
geëvalueerd, maar ik heb gehoord dat alle 53 sessies meer dan goed bezocht
waren. Met 150 sprekers en 30 technici was dit uniek om te doen, één groot
living lab. Misschien vond ik het ook wel leuker dan een gewoon congres, daar
sta je voor een grote zaal in het donker te kijken. Je voelt de mensen wel die
daar zitten, maar het is toch statischer. Nu heb ik gedurende de dag een aantal
digitale ‘talkshows’ geleid. Ik heb heel veel plezier gehad om uit te vogelen hoe
dat het beste gaat en hoop dat het een beetje gelukt is.
Verder vind ik het heel goed dat het iBestuur Congres er is. Digitalisering
zit overal. Het zit als siroop door de yoghurt. Het is een machtsportefeuille
geworden, die in alle toekomstscenario’s een beslissende rol heeft, ten goed
en ten kwade. Vroeger praatten we heel prominent over ruimtelijke ordening,
nu over ‘digitale ordening’. Wie heeft de informatie en wie heeft de macht over
die informatie? Als de overheid de controle kwijtraakt over de informatie, dan
raken wij die allemaal kwijt en daarom is cybersecurity zo enorm belangrijk. Dat
werd ook heel duidelijk aangegeven door de CIO Rijk Lourens Visser. Voor hem
was het de topprioriteit. De zondag na het congres kwam in het nieuws dat de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gegijzeld was met gijzelsoftware.
Dat had een eigen schaal, zonder Trump, Rusland of Brexit. Er is heel veel
ruimte voor verbetering.”

zwaard…
en de overheid heeft
de zwaardmacht

I n datzelfde weekend berichtte de NOS over een tweet, wat ertoe leidde dat
een Tweede Kamerlid opriep een beslissing van een officier van Justitie te heroverwegen. Dat geeft social media veel macht. Hoe kunnen bestuurders zich
daartegen wapenen?
“Cybersecurity heeft, zoals ik op het iBestuur Congres leerde van professor Bibi van den Berg, drie aspecten. Ten eerste vertrouwelijkheid. Ten tweede
integriteit; dat we weten dat honderd euro tijdens een digitale transactie ook
honderd euro blijft. En ten derde de beschikbaarheid van informatie, 24 uur per
dag, 7 dagen per week. Misinformatie – bedoeld of onbedoeld – raakt aan punt
twee. De zaak die u noemt ken ik onvoldoende inhoudelijk en dan doe ik wat
burgers ook zouden moeten doen: een eerste oordeel uitstellen tot we weten
waar het precies over gaat. Anders worden we een grote ‘doorfluisterput’. Aan
meninkjes geen gebrek in Nederland, aan gemeenschappelijkheid wel.”

Door Karina Meerman
Beeld Jiri Büller/De Beeldredaktie
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 aar digitalisering geeft ons zo veel informatie. Wat moeten we kiezen om
M
verder op in te gaan?
“Ik ga een lelijke term gebruiken: quadruple helix; het ontwikkelen van
goeie digitale diensten samen met kennisinstituten, overheden, bedrijfsleven
en burgers. Niemand voelt zich aangesproken door de term ‘de burger’, maar
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als nieuwsconsumenten bepalen we zelf wat we te lezen krijgen. Koppen zijn de
reclameleuzen geworden om advertenties binnen te halen. De onafhankelijke
media zijn enorm geraakt door digitalisering. De traditionele krant, zoals die
vijftien jaar geleden was, is eigenlijk verdwenen. De plek van gemeenschappelijkheid voor het voeren van het publiek debat, hoe veilig is die nog? Kijk
naar ons dagelijks leven, wat is dan de bijdrage van Twitter en Facebook op het
democratisch debat? Ik denk dat die negatief is. In een functie als de mijne zijn
social media onplezierige plekken om te zijn. Ik ben een gevoelsmens, ik ben
een mensenmens, daarom doe ik het werk dat ik doe. De meningen, de reacties,
alles komt toch even binnen. Social media hebben al heel veel mensen ongelukkig gemaakt. We kunnen ook zonder.
We komen tot betere diensten wanneer we vanaf de ontwerpfase samen
quadruple organiseren. Een mooi voorbeeld vind ik de corona-app waar
vanaf het begin dat gesprek is gevoerd. Die app is inmiddels een miljoen keer
gedownload.”

Vroeger praatten
we heel prominent
over ruimtelijke
ordening, nu over
‘digitale ordening’
 moet er gebeuren om tot een groter besef van gemeenschappelijkheid te
Wat
komen?
“Meer focus op wat we samen hebben en wat goed gaat. In de Raadzaal van
Enschede zitten veertien partijen en uiteindelijk moeten we samen voor die
stad zorgen. Wat we moeten is een gedragen besluit nemen bij meerderheid
van stemmen. Niet het recht van de sterkste laten gelden of elkaar aanvallen op
verschillen. De Tweede Kamer is op dit moment een slecht voorbeeld: dat geeft
mensen een gevoel van verlorenheid. Wie bestuurt ons? Maar ook hoe bestuurders worden aangepakt; zelfs een Pieter Omzigt wordt op straat met Twitter
geconfronteerd.
Digitalisering bepaalt de samenleving en wij moeten de samenleving terugbepalen. Natuurlijk waren we tijdens de coronacrisis veel meer geraakt zonder
digitalisering. De economie was slechter af geweest en er waren veel meer
eenzamen. Digitalisering is een tweesnijdend zwaard en de overheid heeft de
zwaardmacht, zoals dat heet. Ik zou graag een sterke overheid zien met een
sterk plan, maar dan wel een Europese overheid met een Europees plan.”
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Indra Henneman, zelfstandig projectleider overheid en zorg

Persoonlijke terugblik

“

Alle content werd zo de huiskamer in gestreamd,
terwijl de zalen leeg konden blijven.

M

isschien lag het aan de keuzes die ik zelf heb
gemaakt in het programma van het iBestuur Congres
van 11 september. Mij viel namelijk op dat het in alle sessies die ik bijwoonde ging over AI, algoritmes en machine
learning. Daar ging het natuurlijk al een aantal jaren over bij
congressen als deze, gericht op overheid en ICT, maar nu was
het nog meer nadrukkelijk aanwezig. De sprekers waren het er
daarbij over eens dat COVID-19 het belang van een initiatiefrijke overheid op die terreinen extra heeft benadrukt. De pandemie had er dan weer niet voor gezorgd dat deze belangrijke
boodschappen op het iBestuur Congres ongehoord bleven: ik
kreeg alle content zo mijn huiskamer in gestreamd, terwijl de
zalen in Papendal leeg konden blijven.

M

ijn ochtend begon met eerst Microsoft en toen
Google. Beide geven aan te geloven in de kracht van
AI voor de overheid en bieden rekenkracht, data en kennis
aan. Met alle rechten voor de gebruiker, dus zonder het eigenaarschap van de data te verliezen. Wat mij opviel is dat beide
partijen veel moeite namen om het beeld van de ‘inhalige big
tech zonder moreel kompas’ weg te nemen bij ons luisteraars.
Zowel Microsoft als Google heeft de eigen principes voor ontwikkeling van AI gedefinieerd, hun ethisch kader. Onderling
vergelijkbare principes als transparantie, privacy, beveiliging, verantwoording en inclusiviteit. De sprekers van Google

30

Professor Backx : “Over zes jaar gebruikt AI het huidige
wereldwijd totaal aan opgewekte energie.”

Ron Roozendaal en Brenno de Winter (uiterst rechts) over de CoronaMelder:
“Risicomijdend gedrag helpt innovatie in ieder geval zeker niet.”

stonden vervolgens lang stil bij de noodzaak die principes
ook te borgen in de processen en de mensen, bijvoorbeeld via
procedures en opleidingen. Toch kreeg ik een wat unheimisch
gevoel. Moeten we de juiste omgang met data en AI overlaten
aan grote commerciële bedrijven uit de VS? Laten we al die
partijen hun eigen principes definiëren om er vervolgens op
te moeten vertrouwen dat dit ook daadwerkelijk is ingebed
in de processen en besluitvorming daar? Zeker gezien de
culturele verschillen met het land van het hoofdkantoor. Zou
de overheid niet een veel belangrijkere rol moeten nemen?
De overheid in deze als de bewaker van (de wens van) de
samenleving?

AI momenteel de belangrijkste eerste stap is. Ook in het verhaal van ICTU weer veel aandacht voor het ethisch kader. Hier
blijft het bij tips en een factsheet. In de factsheet aandacht
voor de wetgeving die van toepassing is bij de inzet van AI.
Echter, de techniek wacht niet op de overheid. Het trekt zich
weinig aan van huidige wet- en regelgeving.

A

I kan een belangrijke bijdrage leveren aan meerdere
vraagstukken, maar alleen wanneer sprake is van
maatschappelijke acceptatie. Ik heb daar al eens eerder over
geschreven in een blog op iBestuur.nl. De maatschappelijke
acceptatie is broos. Voldoende voorbeelden van algoritmes
vol met vooroordelen bijvoorbeeld. Tijdens de sessies kwamen
die ook veel aan bod. Een groot deel van de succesfactoren
die ICTU in haar sessie noemde met betrekking tot data
gericht werken gingen dan ook over het betrekken van diverse doelgroepen en het herkennen van de veranderkundige
opgave. Een herhaling van de boodschap van Arjan El Fassed
van Google in de ochtend. Die gaf aan dat communicatie over

N

iet alleen de maatschappelijke acceptatie en de
ethiek geven aanleiding voor een regierol bij de
overheid. Al die AI heeft over zes jaar het equivalent van het
huidig wereldwijd totaal aan opgewekte energie nodig om
haar berekeningen te kunnen doen. Professor Backx leerde
mij dat later op de dag in zijn college over de rol van techniek
als bouwsteen voor een duurzame wereld. Erg fijn dat grote
techbedrijven rekenkracht aanbieden, maar de overheid zal
een rol moeten spelen in het stimuleren van oplossingen die
minder energie nodig hebben en minder uitstoot opleveren.
Die oplossingen komen voor een belangrijk deel dan weer
vanuit wetenschappelijk onderzoek. In sneltreinvaart kwam
er een aantal voorbij. Ik hoorde over the internet of energie,
fotonica, parallellisme en quantum computing.

W

at mij betreft neemt de overheid nu verdergaand
proactief actie op het onderwerp AI. Niet door het
alleen te doen, maar in samenwerking met markt en weten-

Nummer 36, oktober 2020

schap. Digicampus geeft daarin al het goede voorbeeld.
Marijn Jansen en Sanne Giesen laten zien dat het zelfs loont
om nog verder te kijken, namelijk naar diverse internationale onderzoeken en voorbeelden. Zij brengen die in kaart en
bestuderen de mogelijkheden voor Nederland. Als uitsmijter
van de dag deed Ron Roozendaal nog een extra duit in het
zakje. Niet alleen samenwerken, maar vooral ook het transparante proces bij de ontwikkeling van de corona-app, was een
belangrijke succesfactor. In een leuke duopresentatie met
Brenno de Winter werd duidelijk dat de overheid nog meters
te maken heeft in het terugwinnen van vertrouwen bij de uitvoering, bij de mensen. Risicomijdend gedrag helpt innovatie
in ieder geval zeker niet. Durf kritiek te ontvangen en mensen
te betrekken. Wijze woorden die de overheid goed kan gebruiken in het nemen van initiatief bij de ontwikkeling van AI als
grote kans voor tal van zaken die de samenleving bezighoudt.
Ik zou daarom zeggen: regel een open samenwerkingsproces
voor de ontwikkeling in. Datzelfde proces
is net zo hard nodig voor de ontwikkeling van ethische kaders daaromtrent,
zodat alle betrokken partijen eenduidige
sturing kennen richting maatschappelijk
geaccepteerde oplossingen.
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De frisse blik van Kirsten van der Meulen

‘Informatiemanagers zijn
bruggenbóuwers,
geen bruggen’
Kirsten van der Meulen
(28) is junior strategisch
informatieadviseur bij
de gemeente Rotterdam.
Ze won de pubquiz op
het iBestuur Congres.
Reden genoeg voor een
kennismaking. En haar
vragen: hoe kijkt zij naar
de digitale overheid?
Ze wil zich graag hard
maken voor meer
kennisdeling binnen de
digitale overheid. En
heeft direct een aanbod
én een vraag.
Door Mariëlle de Groot
Beeld Max Sumrall
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Z

e haalde zowel een master in Business Information Systems – bedrijfsinformatica - als een master in Human-Technology Interaction – psychologie en techniek - aan de TU Eindhoven. Het combineren van de harde en
zachte kant is voor haar de toekomst. “Wat mij dan ook verbaast aan de digitale
overheid is dat de ontwikkeling van de informatievoorziening zo gesplitst is;
overal is iemand voor. Iedereen is verantwoordelijk voor een deel en niemand
voor het geheel. Al dat onderling afstemmen tussen de disciplines kost ook nog
eens veel tijd; dat kan veel efficiënter.” Trots is ze daarom op het Rotterdamse
UX-Lab, een laagdrempelige testfaciliteit. “We laten de opdrachtgevers en ontwikkelaars daarin zien hoe makkelijk en belangrijk het is om gebruikerstesten
te doen. Loop bij wijze van spreken bij iemand langs, laat je ontwerp of product
zien en vraag: is dit wat je bedoelde?’ Natuurlijk kun je ook een UX- testbureau
inschakelen, het belangrijkste is dát er getest wordt.”

Na haar studie wilde ze graag een traineeship doen om haar kennis te leren
toepassen in organisaties en de nodige werkervaring op te doen. Ze koos voor
het informatiemanagement traineeship van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht). “Je ziet goed verschillen en overeenkomsten in hoe verschillende steden digitalisering hebben ingericht.” Ze ontdekte dat de gemeentelijke organisaties veel groter zijn dan ze verwachtte. “Ik verwachtte dat er een
paar honderd mensen bij een grote gemeente zouden werken, maar bij alleen
de G4 al bleken ruim 35.000 mensen te werken! Ik vraag me na drie jaar overheid nog steeds wel af: wat dóen al die adviseurs en managers?”
Doeners
Tijdens haar traineeship ontdekte ze dat de Rotterdamse werkcultuur van
‘niet lullen maar poetsen’ het best bij haar past; ze houdt van echte doeners. Ze
ging aan de slag als informatieadviseur bij Stadsbeheer en adviseert over ICToplossingen bij vragen van vakafdelingen. Bijvoorbeeld ICT-oplossingen voor
gladheidsbestrijding. Inmiddels is ze junior strategisch informatieadviseur, en
wil ze leren op een meer strategisch niveau waarde toe te voegen. “Door vooruit
te kijken: wat willen we in de toekomst? En vervolgens: hoe maken we dat concreet in de projecten die we gaan uitvoeren?”
Wat ze wil veranderen bij de overheid? Als Van der Meulen het voor het zeggen had zouden ambtenaren meer kennis delen en meer naar zichzelf kijken.
“Zeker omdat er zoveel mensen bij de overheid werken, is het belangrijk dat je
kijkt of je nog waarde toevoegt. De mensen die ik het meest inspirerend vind,
hebben als doel zichzelf overbodig te maken, zodat ze met nieuwe uitdagingen
aan de slag kunnen. Informatiemanagement is niet de brug tussen business en
ICT, maar bestaat uit bruggenbouwers. Het is toch geweldig als je een brug hebt
gebouwd en je niet meer nodig bent? Als professional wil ik me dus continu blijven ontwikkelen om waardevolle bruggen te kunnen bouwen. ”

Eerste prijs!
Kirsten won de pubquiz van het
iBestuur Congres. Best knap als IBCnewbie, de vragen vroegen om best
wat ‘iBestuur historische kennis’. Haar
geheim? “Goed gokken en heel snel
antwoorden, daar houdt Kahoot (meerkeuzevragenquiz) van en daar scoor je
mee.” Daar kunnen de lezers vast hun
voordeel mee doen.

Vraag en aanbod
Ze wil zich graag hard maken voor meer kennisdeling binnen de digitale
overheid. En ze heeft een aanbod én een vraag. “Als informatieadviseur moet
je de verbinding zoeken, met de ICT-organisatie en met je klanten of opdrachtgevers. De vraag is daarbij is: ‘hoe doen we de goede dingen en hoe doen we de
goede dingen goed?’ Dat betekent focussen op de juiste inzet van vaardigheden
en methoden. Bij gemeente Rotterdam is daar een heel mooi demand & supply
proces voor ontwikkeld. Daarmee zorgen we dat iedereen is aangehaakt bij de
ontwikkeling van een ICT-oplossing. Zoals security, privacy en beheer. Dat is
mijn aanbod om te delen. Daar kunnen andere organisaties echt wat van leren.”
Ze heeft ook een vraag: “Wat we nog zoeken zijn manieren om de vragen die
bij ons binnenkomen te prioriteren. We gebruiken daar een Business Informatieplan voor, maar het blijft lastig. Hoe zorgen we dat we de juiste kant opgaan,
en de juiste prioriteiten stellen? Ik ben heel benieuwd hoe andere organisaties
dat doen. Welke methoden gebruiken zij? En mag ik een keer meekijken in de
praktijk om te zien hoe het werkt?”

Interesse in het demand & supply proces? Of heeft u een
goed voorbeeld in of een methode voor het prioriteren
van vraagstukken? Neem dan contact op met Kirsten via
LinkedIn.
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Seger de Laaf, programmamanager en digitaal adviseur bij de

Rijksoverheid

Persoonlijke terugblik

“

Sessie Parlementaire grip op digitalisering:
“Digitale transformatie is soep eten met een vork.”

M

et een vork de soep eten. Dat vond ik toch de mooiste metafoor voor de stand van zaken in de digitale
transformatie. Voor iBestuur volgde ik in mijn badjas vier
sessies op het jaarlijkse congres (2020), zodat u weet wat u
gemist heeft.
Sessie 1: Parlementaire grip op digitalisering
Zsolt Szabo, eindbaas publiek bij Capgemini, trapte gelijk
af met de samenvatting: “Als het parlement goede IT niet
graag genoeg wil, dan gaat het ook niet gebeuren”. Het manop-de-maan verhaal zeg maar. Dat herken ik wel: het aantal
Kamerleden met verstand van zaken is op één hand te tellen.
Bovendien is IT net zoiets als klimaatverandering en misschien wel al het andere – zolang er geen acuut gevaar dreigt
kunnen we ruim af met debatje hier en daar.
Maarten Hillenaar, oud-CIO van het Rijk en tegenwoordig directeur bij Centric, wil “bestuurders van de achterbank
af en het stuur teruggeven aan de overheid”. Maar hoe dan?
Die vraag bleef een beetje boven de sessie zweven. Kathalijne Buitenweg, GroenLinks, noemde de tijdelijke commissie
Digitale Toekomst (what’s in a name?) dan ook een “stap maar
geen omslag”. Toen moderator Arie van Bellen begon over
“in Brussel noemen we dat”, had ik het wel gehad. Gelukkig
sloot hij af met de prachtige beeldspraak in de eerste zin in
dit stuk.
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Staatssecretaris Knops deed online mee, want sinds corona
blijkt dat er digitaal “ineens een heleboel wel kan”!

S essie 2 Digitale Democratie in Actie – lokale digitale
democratie in coronatijd
Jeroen Bruijns klapte er direct in dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als eerste digitale raadsvergaderingen lanceerde en nu naar plafondcamera’s bij bruiloften aan het kijken is. Vet. Koen van der Krieken stelt dat niets boven fysiek
gaat en signaleert coronamoeheid, en pleit dus voor een
hybride model van besluitvorming, maar dat bestaat (nog)
niet. Tsja. Jeroen Bruijns, projectleider digitale democratie
heeft bovendien een aantal interessante cijfers losgepeuterd bij de VNG: zo maakt maar 65 procent van de gemeenten
gebruik van de spoedwet digitaal stemmen. En 40,7 procent
van de gemeenten heeft minimaal één participatieproces dat
gedigitaliseerd is, maar 6,6 procent laat zijn burgers ook echt
meebeslissen. Dus.
Een hoop slides komen in rap tempo voorbij, maar beklijven wil het bij mij niet echt – misschien iets te veel voor mijn
relatief kleine scherm? Hoe dan ook, gemeenten experimenteren er lekker op los. Nadat ik voor de twintigste keer hoorde
dat “men elkaar op moet zoeken” vond ik het einde van Koen
wel verfrissend: als het om burgerparticipatie gaat moet je
gewoon met hagel schieten.
Sessie 3 Pauze – even met onze peuter stoeien en een
boertje uit mijn drie maanden oude dochter schudden

Sessie 4: Plenair programma
Hier zaten de belangrijkste beslissers aan tafel. Knops
had al eens digitaal vergaderd met Brandweerman Sam op de
achtergrond, maar zag vooral dat er ineens een heleboel “wel
kan”. Dus “in plaats van drie commissies en twee onderzoeken, gewoon doen”. Toen was het hek wel van de dam: RijksCIO Lourens Visser durfde wel te zeggen dat “65 gremia om de
iStrategie te bespreken, niet meer van deze tijd was”. Ik quote
hem op Twitter met een verwijzing naar de vermicelli die Ton
Elias blootlegde en de ene na de andere like vliegt binnen.
Geeft goed weer hoe moe mensen zijn van de ontzettende
hokjescultuur die we b.c. (before corona) hebben opgetuigd.
Nu nog kijken hoe hij de tering naar de nering gaat zetten.
Gespreksleider Onno van Veldhuizen heeft wat prikkelende stellingen – “moeten we de sturing niet verder centraliseren?” - maar daar manoeuvreren de ervaren bestuurders
handig overheen. Franc Weerwind, burgemeester van Almere
en zelfbenoemde “alphajongen in een bètawereld” heeft een
dermate diepe stem dat ik van het puntje van mijn stoel weer
terugzak in de rugleuning. Hij herhaalt tot vervelens toe: het
gaat om de gebruiker, daar moeten we naar luisteren. Niets
revolutionairs, maar o zo waar.
S essie 5: De overheid online: hoe herkenbaar zijn
we eigenlijk?
Na 4 uur scherm turen is de spanningsboog wel wat op,
dus met een ferme espresso zit ik klaar voor sessie 5. Brenno
de Winter heeft de overheid als mystery shopper benaderd en
is een boeiende spreker, want hij legt op pijnlijke wijze bloot
hoe makkelijke het is om je voor te doen als overheid. Hij
heeft wat zitten rommelen met domeinnamen die wel erg op
de echte lijken en blijkt mensen en masse voor de gek te kunnen houden.
Oplossing? Mensen die nooit in de schijnwerpers staan,
zoals Raoul Zonnenberg van VWS. Die de zooi opruimen die
ons hokjesdenken de laatste decennia gerecreëerd heeft,
zoals de ruim 1000 domeinen die hij bij VWS aantrof. Overigens niet veel anders dan de duizenden domeinen die andere
ministeries hebben bedacht. En dan vinden we het gek dat
de overheid vaak niet ‘herkend’ wordt. Hij pleit, terecht, voor
een strakker beleid rond domeinnamen – “De Rijkshuisstijl
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Mark Bressers zet de agenda uiteen voor de koppeling tussen
klimaat en IT.

vond aan het begin ook iedereen spannend, nu is het gewoon
een sterk merk”.
Sessie 6: Vergroening met ICT
Tegen het eind van de middag liep ik tegen mijn mentale grenzen aan: zou de koppeling tussen klimaat en IT mij
bij de les kunnen houden? Helaas niet meer. Mark Bressers,
directeur van de Nederlandse Emissie Autoriteit, zet helder
de agenda uiteen, maar een enigszins monotone presentatie
van Sebastian Schmidt beslecht voor mij de dag. Presenteren
is ook een vak. Er is een green deal en er zijn berekeningen
dat betonnen damwanden duurzamer zijn dan staal, maar
dat lijken allemaal druppels op een gloeiende plaat. Ik mis de
disruptieve energie die in zoveel sessies vandaag beschreven
werd. Toch een hoop geleerd!

”
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iBesturen in tijden
van corona: een vierluik

Door Marieke Serruys

Beeld: Arenda Oomen

In dit vierluik vertellen vier bestuurders uit verschillende
domeinen hoe zij de COVID-19-crisis ervaren op het gebied van I(CT).
Voorafgaand aan het iBestuur Congres bespraken zij hun bestuurlijke
uitdagingen uitgebreid met Emine Özyenici, CIO van de Sociale
Verzekeringsbank, en Rianne Blacquière, programmamanager
I-strategie Rijk. Tijdens het congres gingen ze daar onder aanvoering
van dit tweetal verder op in: iBesturen in tijden van corona.

Wat is er veranderd ten opzichte
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van pre-corona; welke veranderingen wil je vooral zo houden of juist
niet?
“De heersende opinie was dat je op
kantoor moet zijn om je werk goed te
doen, dicht bij de staatssecretaris en
de minister. Nu blijkt dat een fabeltje.
Heel veel kan thuis: wetten maken,
beleid aanpassen, mensen aansturen.

 oe heb je I(CT) ingezet bij
H
het invallen van en tijdens de
coronacrisis?
“Wij hadden informatie nodig. Dus
zijn we overal direct proactief aangehaakt, bijna als een verkoper met zijn
voet tussen de deur. Zo zaten we snel
aan tafel met longartsen van het Erasmus MC en de ziekenhuishygiënist (als
er crisis is kan alles!). Met die informatie, plus een model dat we hebben
ontwikkeld, was de instroom vanuit ziekenhuizen naar onze revalidatiecentra

in te schatten. Dit kan een landelijk
model worden.”
 at is er veranderd ten opzichte van
W
pre-corona; welke veranderingen
wil je vooral zo houden of juist
niet?
“Thuiswerken kon nooit en nu
ineens wel. We gingen in een week tijd
van 350 naar ruim 800 geautomatiseerde
werkplekken. Door deze ontwikkeling
besparen we veel op werkplekken, parkeerplaatsen en vergaderruimte.
»
Evelyn Lindeman,
bestuurder bij Rijndam
Revalidatie

Marieke van Wallen
burg, directeur-
generaal Overheidsorganisatie
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

‘Minder controle,
meer vertrouwen’
 oe heb je I(CT) ingezet bij
H
het invallen van en tijdens de
coronacrisis?
“Binnen anderhalve week konden
bij de Rijksoverheid 130.000 medewerkers thuiswerken en videovergaderen.
Ik ben ontzettend trots op alles wat
onze ICT’ers hebben gedaan.”

‘Crisis geeft ook energie’

We hebben nauwelijks achterstanden
opgelopen als gevolg van thuiswerken. Het gemis aan sociale interactie is natuurlijk niet altijd even leuk.
Corona laat het belang zien van digitale
inclusie; iedereen moet in staat zijn om
mee te (blijven) doen. Investeringen in
toegankelijke, begrijpelijke websites
betalen zich nu terug.”

 at zou je een volgende keer
W
anders doen?
“In eerste instantie waren we ons
niet bewust van de grote impact van
deze ontwikkeling. De eerste weken
stonden vooral in het teken van het
regelen van de ‘harde kant’, de IT.
Nu is er steeds meer aandacht voor
de sociaal-emotionele kant. Groepen
mensen van wie we het niet verwachtten, blijken thuiswerken toch lastig te
vinden. De uitdaging blijft een goede
balans vinden tussen fysiek en digitaal.
Wat beter kan, is hybride vergaderen.
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Je trekt van nature meer toe naar de
collega’s die fysiek in de zaal zitten
dan naar degenen die er digitaal bij
zijn; dat zou niet uit mogen maken.
Verder verandert leiderschap in deze
nieuwe situatie. Minder controle, meer
vertrouwen. Maar ook vaker een (live of
telefonische) check hoe het écht met je
medewerker gaat, want digitaal zie je
subtiele lichaamstaal vaak niet.”
I (CT) op de bestuurlijke agenda
krijgen, lukt dat?
“Het is een vast onderwerp in ons

wekelijks overleg met de staatssecretaris. En we zijn volop bezig met de Ambitie Rijksdienst 2022: een visie op hoe
we hybride blijven werken en wat dat
betekent voor onze huisvesting, ICT,
organisatie en personeel.”
Heb je nog wensen?
“I-Partnerschap - het samenwerkingsverband tussen hogescholen,
universiteiten en de Rijksoverheid
- moeten we maximaal benutten. Die
kruisbestuiving gun ik ons.”
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 at zou je een volgende keer
W
anders doen?
“We hebben het best goed gedaan.
Onze patiënten zijn heel kwetsbaar,
dus we hebben direct ons eigen outbreak managementteam opgezet, de
deuren gesloten en een quarantaineplicht ingevoerd voor medewerkers
die in risicogebieden op vakantie
waren. Zo lukte het om COVID-19 buiten de deur te houden. Bij de informatieverstrekking in de regio zijn zeker
nog verbeterslagen te maken. We
hebben nu alle informatie zelf overal
vandaan moeten halen en met name
het gesteggel met zorgverzekeraars
over wie wat gaat betalen, zou anders
moeten. Ik zou wel een apart loket willen voor dit soort crisissituaties.”
I (CT) op de bestuurlijke agenda
krijgen, lukt dat?
“Agendering is het probleem niet.
Financiering wel; geld voor grote
investeringen ontbreekt. Er moet meer
aandacht komen voor op een goeie
manier investeren in ICT in de zorg. Misschien een IT-minister in het volgende
kabinet?”
Heb je nog wensen?
“Meer informatiedeling over behandelmethodieken. Dat is cruciaal om de
kwaliteit van leven van patiënten te
verbeteren. Niet alleen bij COVID-19,
maar ook in andere situaties, zoals
bij hoge dwarslaesies. Uit angst voor
privacyschending delen zorgorganisaties die informatie nu nog niet. De
technische tools zijn er, het zit hem in
het opzetten van de samenwerkingsverbanden eromheen.”
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‘ICT is gamechanger geworden’
 oe heb je I(CT) ingezet bij
H
het invallen van en tijdens de
coronacrisis?
“Begin dit jaar dachten we nog: hoe
zetten we de stap naar digitalisering
van onze organisatie? Dat ging niet snel
genoeg, terwijl alle faciliteiten na jaren
van investeren ruim voorhanden waren.
Door corona schakelden we in twee
weken over op digitaal onderwijs.
Het belangrijkst was natuurlijk dat
het onderwijs doorging. Dat betekende
snel prioriteiten stellen, snel implementeren en snel de digitale veiligheid
regelen. Corona heeft ons een implementatieprogramma bespaard.”
 at is er veranderd ten opzichte van
W
pre-corona; welke veranderingen
wil je vooral zo houden of juist niet?

Jan Lintsen, lid
College van Bestuur
Universiteit van
Amsterdam

“Blended lesgeven willen we behouden. Maar onderwijs gaat over ontmoeting tussen jonge mensen onderling en
met hun docenten. De grootste uitdaging is dus balans vinden. Op dit moment
is 20 procent van het onderwijs weer
fysiek en dat is te weinig. We zien steeds
meer mogelijkheden voor digitalisering
van onderzoek. En we zijn bezig met de
oprichting van een I-science center, met
vakreferenten op het gebied van algoritmes. Data en AI kunnen ook (het aanzien
van) onderzoek veranderen bij alfa- en
gammavakgebieden als archeologie en
geschiedenis.”
 at zou je een volgende keer anders
W
doen?
“Proctoring - een vorm van digitaal
toetsen waarbij software via de computer

‘Corona-achterstanden zijn
maatschappelijk onaanvaardbaar’
 oe heb je I(CT) ingezet bij
H
het invallen van en tijdens de
coronacrisis?
“Om te zorgen dat onze medewerkers thuis konden werken, moesten we
snel een digitale inhaalslag maken. Dat
vergde flinke investeringen. Ondertussen moesten rechtbanken sluiten en
mochten bezoekers de gevangenis niet
meer in. Daardoor heeft telehoren een
impuls gekregen in de strafrechtketen.
In gevangenissen zijn speciale ruimten gemaakt en goede verbindingen
gelegd. In de asielketen is telehoren
ook geïntroduceerd en volop in gebruik
bij de Immigratie en Naturalisatiedienst
(IND), ook met advocaten en tolken.”
 at is er veranderd ten opzichte
W
van pre-corona; welke verande-

ringen wil je vooral zo houden of
juist niet?
“Door digitalisering stijgt de contactintensiteit en tegelijkertijd daalt
de empathie. Ik communiceer nu veel
digitaal en heb overlegjes die ik anders
niet zou hebben. In onze organisatie
wil ik hybride werken vasthouden. In
de strafrecht- en asielketen houden we
telehoren vast vanwege de efficiency.
Randvoorwaarde is dat informatievoorziening en privacy op orde zijn. Dilemma’s zijn er ook. Corona-achterstanden
zijn maatschappelijk onaanvaardbaar.
Je moet dingen op tijd doen, anders
spreek je wel recht, maar ervaren mensen geen recht. En ethische vragen:
kan een rechter rechtspreken via videoverbinding? Die afwegingen maken we
ook samen met de advocatuur.”

Beeld: Martijn Beekman

» Ook zorg op afstand, zoals fysiotherapie of andere therapieën, blijkt
mogelijk. Dat is wennen, maar ik vind
het enorme winst. Zo’n crisis geeft ook
veel energie: samen strijden tegen een
gemeenschappelijke vijand waar niemand verantwoordelijk voor is.”

Dick Schoof, secretaris-generaal
ministerie van Justitie en Veiligheid

 at zou je een volgende keer
W
anders doen?
“Niet zozeer dat ik iets anders zou
doen, maar wat ik niet zag aankomen
is de impact van digitaal werken. Die
was van de ene op de andere dag heel
groot. De positieve keerzijde is dat nu
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van de student checkt of die niet
fraudeert - hadden we goed doordacht,
maar het leverde toch weerstand op en
zelfs een rechtszaak van de studentenraad. Wij zijn overigens in het gelijk
gesteld en nu loopt het hoger beroep.
Gelukkig zijn de verhoudingen daar niet
door verzuurd.”
I (CT) op de bestuurlijke agenda
krijgen, lukt dat?
“Door de coronacrisis hoef ik niet
meer met collega’s in discussie over
waarom we zoveel geld uitgeven aan
ICT. Het is een gamechanger geworden voor onze primaire processen. En
ICT is bij ons geen hoofdpijndossier.
Integendeel. We boffen met een goede
ICT-afdeling, en onze schaalgrootte
helpt door de samenwerking met de

Hogeschool van Amsterdam. Op termijn
hebben we misschien zelfs meer schaalgrootte nodig om de cyberbeveiliging op
orde te houden.
Heb je nog wensen?
“Nederland kan met relatief weinig
geld de lead nemen in ICT en onderzoek
door - samen met overheid, wetenschap
en bedrijfsleven – het opzetten van
een nationaal instituut voor onderzoekdata om digitalisering een impuls te
geven.”

in één klap is gebeurd waar we al vijftien jaar over praten.”
I (CT) op de bestuurlijke agenda
krijgen, lukt dat?
“I en ICT liggen nu nog meer op de
bestuurstafels. De grootste uitdaging
zit aan de organisatorische en ontwikkelingskant: de combinatie van fysiek
en digitaal. Dat wordt in de strafrechten migratieketen nog best een uitdaging met de afstemming tussen politie,
openbaar ministerie, rechtspraak,
reclassering, IND en het Centraal Justitieel Incassobureau. De hernieuwde
energie moeten we vasthouden.”
Heb je nog wensen?
“Vasthouden van innovatie. We
hebben al een aantal doorbraken geforceerd - in beleid, techniek, samenwerking en methodes - om snel de coronavoorraden weg te werken. Maar wat
innovatie betreft zijn we er nog niet.”

Interviewers Emine Özyenici (links) en
Rianne Blacquière: “Versnelling van de
digitale agenda blijkt de rode draad.
Nu in één klap meer mogelijk blijkt dan
gedacht, willen deze bestuurders doorpakken: met blijvende samenwerking en meer
informatiedeling, blijvend innoveren,
voldoende budgetten en maximale
benutting van het I-Partnerschap met
hogescholen en universiteiten. Met
‘balans’ tussen fysiek en digitaal als
toverwoord.”
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Marlène Geskes, afdelingshoofd ICT GR IJsselgemeenten

Persoonlijke terugblik

“

Het iBestuur Congres (digital only!) was goed georganiseerd:
“De digitale kwaliteit van de sessies was goed, alsof ik naar de tv keek.”

O

p 11 september heb ik deelgenomen aan het iBestuur
Congres. En wat een heerlijkheid dat het digitaal was.
Ik heb vrijwel mijn hele werkende leven in een auto of een
vliegtuig doorgebracht en blijf nu het liefst op kantoor of
tegenwoordig thuis.
Dus als het niet digitaal was geweest, was ik er niet heengegaan. En dat zal voor meer mensen gelden want ik begreep
dat er veel meer toehoorders waren dan ooit tevoren. Daarnaast was het ontzettend goed georganiseerd en daar word ik
vrolijk van. De digitale kwaliteit van de sessies was goed, alsof
ik naar de tv keek, het timemanagement ook goed geregeld
en vooral de toegankelijkheid, met het aanmelden en deelnemen aan de door mij gekozen sessies: prima organisatie.
Alles was voor mij overzichtelijk op het scherm terug te zien.
Advies: nooit meer anders doen.

D

at de verkeersbewegingen sinds de uitbraak van
COVID-19 zijn veranderd gold dus niet alleen voor dit
congres, het kwam ook aan de orde in de sessie ‘Onderweg
naar morgen’. Modellen werden getoond van minder files,
minder verkeer, iets dat ook nu nog steeds zo is. Mogelijk ook
in de toekomst. In deze sessie werd gesproken over MaaSapps (Mobility as a Service). Het advies is om meer private
partijen samen met overheidsorganisaties hun krachten te
laten bundelen voor dergelijke oplossingen. Hierdoor kun
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je persoonlijke voorkeuren integreren met plannen, boeken, reizen, aanpassen en betalen. Vakantie, werk en andere
privéactiviteiten via één oplossing. Diverse lagen gegevens
en gewenste interacties voor gebruikers vanuit één platform.
Door tevens gebruik te maken van artificial intelligence kunnen er op basis van én historische én actuele data voorspellingen gedaan worden over opstoppingen, aankomsttijden,
enzovoort.
Er werd geconstateerd dat de overheid voor het eerst
heeft ingegrepen op gedrag door COVID-19, terwijl er normaal
wordt ingegrepen op de economie. En dat hieruit lering kan
worden getrokken over het sturen van gedrag en hoe mensen
andere routines wel zullen adopteren. Een voorbeeld is dat
consulten in de gezondheidszorg nu ook online plaatsvinden.
Dat er behoefte is aan klantgerichte mobiliteit in plaats van
aanbodgestuurd en dat hybride werken zal blijven bestaan.
Thema’s die eerder niet voor mogelijk werden gehouden.

E

en leerpunt voor mij was dat door diverse sprekers
de term Digitale Inclusiviteit gebruikt werd. Ook de
staatssecretaris Knops sprak hierover. Een term die ikzelf
nog niet gebruikte, ik had het in mijn werk altijd over de
power-user. Maar het fenomeen digitale inclusiviteit is beter
en duidelijk. Leraren op basisscholen, doe er wat aan bij uw
doelgroep, overheid, u ook voor iedereen, en wij als ICT-

Thomas Niessen: “Gaia-X bouwt aan een betrouwbare,
onafhankelijke digitale infrastructuur voor Europa.”

Sessie ‘Onderweg naar morgen’: Mobiliteit staat sinds corona
op zijn kop. De inzet van AI kan helpen!

dienstverlener ook naar onze gebruikers toe. In deze veranderende wereld, is zorgen dat iedereen meekan een prioriteit.

aan kunnen deelnemen en van kunnen profiteren.
ok interessant was de workshop ‘Ethiek, grondrechten
en digitalisering: hoe concreter, hoe beter’. Mooi om
te zien dat er gemeenten zijn, onder andere Nijmegen, die
hier al over hebben nagedacht. Iets dat vooral belegd moet
worden bij het bestuur. Een routekaart met privacy by design
kan een oplossing zijn.

A

ls techneut en oude rot in het ICT-vak ben ik ook
enthousiast geraakt voor Gaia-X. Men streeft naar het
bouwen van een betrouwbare, onafhankelijke digitale infrastructuur voor Europa. Als tegenhanger van wat er in Amerika
gebeurt. Als dit er is en als het doet wat men nu belooft, vind
ik dit zeker interessant. Het voordeel voor de organisaties die
zich erbij aansluiten:
• security en privacy zijn dan geregeld en alle deelnemers
profiteren ervan;
• het gebruik van data is goed geregeld, en gebruik van
diverse services (bijvoorbeeld artificial intelligence) wordt
ondersteund;
• de toegang voor zowel organisaties als leveranciers is
gestandaardiseerd;
• de compliancy: certificering en accreditatie zijn geregeld;
• afhankelijkheden van leveranciers worden vermeden;
• er ontstaat een ecosysteem met zoveel mogelijk open
source oplossingen;
• high performance wordt gegarandeerd.

O

W

aar ik naar uitkeek was de sessie over Working Apart
Together. Temeer omdat deze gegeven werd door
mijn vroegere werkgever IBM. Ik weet dat IBM mooie, grote
en robuuste oplossingen heeft voor samenwerken. Echter miste ik de oplossingen waar wij als gemeentelijk servicecentrum
mee uit de voeten kunnen. Gewone eenvoudige oplossingen
voor eindgebruikers. Iets dat onze gebruikers thuis gebruiken en ook op het werk graag willen terugzien. De gehele
Office365-omgeving met Teams en alle aanverwante apps voldoet mijns inziens meer aan de vraag die
wij als (gemeentelijke) markt hebben. Al
met al een goede visie maar wellicht meer
geschikt voor centrale overheid.

Het initiatief is gestart in Duitsland maar is zeker geen
Duits feestje, maar wel degelijk iets waar wij allen in de EU
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Gebruikersvereniging Centric
tilt inkoopproces naar hoger plan

Beeld: Simon van der Woude

‘In dit contract
komen beide
partijen tot
hun recht’
I

n de gebruikersvereniging van ICT-dienstverlener Centric
(GV Centric) hebben zo’n 200 gemeenten hun krachten en
hun kennis gebundeld. Een deel daarvan is ook lid van de relatief nieuwe Vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement.
“We hadden al eerder plannen om een vakgroep op te richten om
zo, ook op dit punt, een volwaardig gesprekpartner te worden
van Centric”’, vertelt Arnold Veenstra, contract- en leveranciersmanager van gemeente Súdwest-Fryslân en voorzitter van de
vakgroep. “Dit raakte echter in een stroomversnelling toen de
GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) werd geïntroduceerd. Het inkoopproces is een belangrijk aspect in het wel of
niet slagen van een ICT-project. Het raamwerk van afspraken is
immers de basis van alles. Als je dat als gemeente telkens in je
eentje moet doen, is het moeilijk om dat goed te doen. Je hebt
nauwelijks armslag; je zit als een kleine jongen tegenover een
reus. Daarom kozen we ervoor om als vakgroep onze krachten te
bundelen en het gesprek met onze leverancier aan te gaan.”
Die gesprekken gingen niet alleen over prijs en termijnen.
Het ging veel verder dan dat, benadrukt Veenstra. “We wilden
een goed, helder, realistisch en toekomstbestendig modelcontract. Dat betekent dat we er niet met de botte bijl in gingen.
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De gebruikersvereniging Centric – Vakgroep
Contract- en Leveranciersmanagement
(CLM) – heeft een mooi resultaat bereikt:
een nieuw modelcontract dat duidelijk,
scherp en vooral toekomstbestendig
is. En daar wordt iedereen beter van:
opdrachtgever, leverancier én gebruiker.
“Door samen te werken, dragen we bij aan de
professionalisering van de hele markt.”
Door Marlies Ruijter

Integendeel. We wilden een contractset waar beide partijen
zich goed bij zouden voelen; waarin beide partijen het beste tot
hun recht komen. Alleen op die manier kun je tot een constructief contract komen. We vonden in Centric een welwillende
gesprekspartner.”
Partnerschap
“Het is uitdagend als je klanten zich verenigen”, reageert
Hans Koenis, Alliances Manager van Centric Public Sector Solutions, “en dat bedoel ik op een positieve manier. We hebben met
de vakgroep uitvoerige gesprekken gevoerd over uiteenlopende

Links: Arnold
Veenstra,
contract- en
leveranciers
manager van
gemeente
Súdwest-Fryslân
en voorzitter van
de vakgroep.
Rechts: Hans
Koenis, Alliances
Manager van
Centric Public
Sector Solutions.

en complexe zaken. Dat betekent dat je als leverancier ook de
breedte en de diepte in moet. Als je over en weer tegenstand
krijgt van de overkant van de tafel - en als daar de juiste vragen
worden gesteld-, word je gedwongen alles goed door te denken.
Voor de leverancier is het de gelegenheid om juist te laten zien
wat je in huis hebt.”
“Het goede van deze manier van werken is dat er een partnerschap ontstaat tussen opdrachtgever en leverancier; dat is
iets waar deze tijd - met z’n kenniseconomie en informatiemaatschappij - om vraagt. ICT-projecten zijn zo complex geworden,
die kun je niet meer op de ouderwetse inkoop/verkoopmanier
laten verlopen. Je werkt binnen een ecosysteem waarin je als
leverancier met je opdrachtgever – en met andere leveranciers
– samenwerkt. Daarom waren de gesprekken met deze vakgroep
zo belangrijk en constructief. Met een goed modelcontract
leg je het fundament voor professionele relaties binnen dit
ecosysteem.”
Transparantie
Constructieve gesprekken voeren, bouwen aan partnerschap:
het klinkt allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe je het
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ook went of keert; beide partijen hebben andere belangen.
“Gemakkelijk was het niet”, geeft Veenstra toe. “Het was in
het begin aftasten hoe iedereen in de wedstrijd zat. Maar al snel
hadden we elkaars vertrouwen gewonnen. We hebben met elkaar
afgesproken om openheid van zaken te geven; om transparant
naar elkaar te zijn.”
“We hebben ervoor gezorgd dat we elkaars praktijk goed
begrijpen”, vult Koenis aan. “Waarom is dat punt voor de
gemeente belangrijk, waarom het andere voor de leverancier?
Als je dat goed kunt uitleggen is er wederzijds begrip en kun je
ver komen.”
Veenstra: “Het werden serieuze onderhandelingen, waarbij
wij elkaar als volwaardige gesprekspartner hebben gezien. Met
de volle focus op contractmanagement (‘Getting what is agreed’)
én leveranciersmanagement (‘Improving what you already
have’).”
Daarnaast moest de contractset aangepast worden aan de
nieuwe tijd. “We zijn begonnen om alles op te schonen; alle
verouderde voorwaarden en dubbelingen eruit. Om een indruk
te krijgen: de Service Level Agreement reduceerden we van 200
pagina’s naar 30.”
Wat levert het op?
Koenis: “Er ligt nu een modelcontract waar alle soorten ICTprestaties in kunnen worden ondergebracht. Natuurlijk kunnen
we afwijkende afspraken maken als een bepaald project daar
om vraagt, maar we hoeven niet steeds het wiel opnieuw uit te
vinden. Dat scheelt iedereen ontzettend veel werk.”
Veenstra: “Ik denk dat we een mooi resultaat hebben
bereikt. Door samen te werken en samen te organiseren dragen
we bij aan de professionalisering van de hele markt. Grote delen
van het modelcontract kunnen we als gemeenten ook gebruiken in onderhandelingen met andere ICT-leveranciers. Ook kan
het gebruikt worden door gemeenten buiten onze Gebruikersvereniging, daarover hebben wij contact met de VNG. Nu het
modelcontract er ligt, is het zaak om de documenten niet in
een la te stoppen, maar daar goed beheer op te blijven voeren.
We moeten blijven aansluiten bij nieuwe versies van de GIBIT
en we moeten nieuwe onderwerpen bij de kop durven pakken;
denk aan verdere ontwikkelingen op het gebied van Software
as a Service (SAAS) en Common Ground: een herziening van de
gemeentelijke informatievoorziening om sneller gegevens met
elkaar te kunnen delen. Als we dit aan het begin van het traject
goed regelen, leidt dat uiteindelijk tot betere producten voor de
eindgebruikers: de burgers en ondernemers.’
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eldDesk is een registratiesysteem om meldingen over
de openbare ruimte snel en efficiënt af te handelen.
Inwoners kunnen een klacht melden via een app. Die gaat
rechtstreeks naar een medewerker van de gemeente die een
onderaannemer inschakelt om het probleem te verhelpen.
Bijvoorbeeld naar de afdeling die zorgt voor het legen van afvalbakken, straatverlichting vervangt of verantwoordelijk is voor
groenonderhoud. Na afhandeling stuurt hij of zij een notificatie
naar degene die de melding deed. Omdat zowel de locatie, de
categorie en de soort melding worden ingevuld, is direct helder
wie de melding op moet pakken. Er zijn geen ‘werkverdelers’
nodig en het klantencontactcentrum hoeft minder telefoontjes
te beantwoorden.
Besparing van 80.000 euro
De gemeente Maastricht geeft aan met MeldDesk 8 euro
per melding te besparen. Op jaarbasis gaat het zelfs om 80.000
euro. En dat is in deze tijd meer dan welkom, blijkt uit onderzoek
van de Volkskrant. Driekwart van de Nederlandse gemeenten
voorziet namelijk bezuinigingen door de coronacrisis. Het gaat
voornamelijk om misgelopen inkomsten en extra kosten, gerelateerd aan corona.
Het lijkt misschien niet logisch om tijdens bezuinigingen te
investeren, maar efficiënt meldingenmanagement brengt juist
kostenbesparingen met zich mee, omdat er minder mankracht
nodig is om een melding aan de juiste persoon te koppelen en
de communicatie naar de inwoner die de melding heeft gedaan
te verzorgen.
Beleving inwoners essentieel
Het gebruik van een digitaal meldingssysteem leidt bovendien tot meer tevredenheid bij inwoners. “En dat is in deze
tijd essentieel”, vertelt Remco Lammerse. “De leefbaarheid,
veiligheid en hygiëne in onze omgeving zijn in coronatijd extra
belangrijk. We zijn veel meer in en rondom huis en dus merken
we onveilige situaties sneller op dan voorheen. Bijvoorbeeld
wortelopdruk op het fietspad. Of afval bij een speeltuin waardoor kinderen er niet veilig kunnen spelen. Dit soort problemen
heeft invloed op hoe inwoners de leefomgeving ervaren. Kleine
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Gemeenten zien het aantal meldingen
over de openbare ruimte stijgen. Dat valt te
verklaren door de komst van het coronavirus,
waardoor we meer oog hebben voor de kwaliteit
van onze eigen leefomgeving. Wie thuis werkt,
wandelt tijdens lunchtijd door zijn wijk. In
plaats van uitstapjes verder weg, blijven we
in de buurt. Adequaat meldingenmanagement
helpt om de openbare ruimte leefbaar,
schoon en veilig te houden. Bovendien kan
het gemeenten aanzienlijk kosten besparen,
aldus Remco Lammerse, projectmanager bij
BeheerVisie en verantwoordelijk
voor MeldDesk.

ingrepen, bijvoorbeeld het plaatsen van extra afvalbakken,
leiden tot een hogere inwonertevredenheid.”
Burgerparticipatie en digitalisering
Niet alleen de tevredenheid stijgt, ook burgerparticipatie
is een belangrijk voordeel van efficiënt meldingenmanagement. Inwoners hebben namelijk invloed op situaties in de

De leefbaarheid, veiligheid
en hygiëne in de openbare
ruimte zijn in coronatijd
extra belangrijk
openbare ruimte en kunnen op een zeer laagdrempelige manier
de gemeente daarop attenderen. Dit verhoogt het gevoel van
betrokkenheid dat inwoners hebben bij hun gemeente. MeldDesk draagt bovendien bij aan de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening.

in coronatijd:
meer tevreden inwoners, minder kosten
Overlast door corona
Sommige gemeenten zetten het meldingensysteem ook
in bij de bestrijding van het coronavirus, zoals Purmerend en
de Beemster. Zij maakten een extra categorie in de app aan:
overlast door corona. Wanneer een inwoner een melding doet
van samenscholing of een situatie waar te veel mensen bij
elkaar zijn, gaat de klacht direct naar de afdeling handhaving
die de melding oppakt. Dat kan ook buiten openingstijden van
het gemeentehuis. “Op die manier laat je als gemeente zien
dat je problemen serieus neemt en direct
actie onderneemt. Dat geldt
natuurlijk niet
alleen
voor overlast door
corona,
maar ook bij
andere klachten over de openbare
ruimte. Het helpt als inwoners zien dat er iets met hun
klacht wordt gedaan”, aldus Remco
Lammerse.
Slim opstellen van beleid
Door de rapportagefunctie van MeldDesk weten
gemeenten precies wanneer, welke klachten in
welk gebied worden gemeld, in relatie tot het aantal
gemaakte werkuren. Deze rapportages helpen bij het
opstellen van beleid, maar geven ook antwoord op vragen als:
werken we efficiënt genoeg? Is er in sommige gebieden meer of
minder mankracht nodig? Moeten we in een bepaalde periode in
extra bezetting voorzien?
De rapportage helpt ook bij herinrichtingsvragen. Is het
goedkoper om de speeltuin te vervangen in plaats van losse
reparaties uit te voeren? Moeten we extra afvalbakken plaatsen in een bepaald gebied? Lammerse: “Dit soort aanpassingen
draagt bij aan de kostenbesparing binnen een gemeente en verhoogt tegelijkertijd de tevredenheid van de inwoners.”
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In mei 2019 bereikte
de Rijksoverheid
met Microsoft
een akkoord over
ingrijpend verbeterde
privacyvoorwaarden.
Sindsdien werkt
Microsoft aan de
implementatie
daarvan. “Het kan dus
wel”, wil Paul van den
Berg, plv. Strategisch
Leveranciersmanager
Microsoft, ministerie
van Veiligheid en
Justitie, maar zeggen.
“Als je het wederzijdse
belang maar bij de
juiste mensen over het
voetlicht brengt.”

Door Fred van der Molen
Beeld Barry Hage
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Techreuzen luisteren
(soms) naar de overheid

De kunst
van het

leveranciersmanagement

D

eze zomer legden vier van de grootste techbedrijven ter wereld in een
historische hoorzitting verantwoording af tegenover een Amerikaanse
onderzoekscommissie. Die stelde dat Facebook, Google, Amazon en Apple
misbruik maken van hun macht. Opvallende afwezige: Microsoft. Dat is wel
eens anders geweest. Decennialang was het bedrijf uit Redmond het bedrijf
‘we all love to hate’. En meerdere malen werd het concern veroordeeld wegens
monopoliepraktijken.
Dat Microsoft buiten de schijnwerpers is geraakt, komt doordat het minder zichtbaar is in het digitale leven. Het bedrijf heeft de boot gemist met
smartphones, zoekmachines en sociale media. Maar dat betekent niet dat
het bedrijf niet diep in ons leven is geïntegreerd, stelt Paul van den Berg.
“Op grote schaal worden gebruikersdata via Windows en de Office-applicaties
verzameld.”
Hij kan het weten, want omgaan met Microsoft is zijn dagelijks werk als
strategisch leveranciersmanager. De laatste jaren heeft hij de techreus er
vooral van proberen te doordringen dat hun producten niet voldeden aan alle
aspecten van de Europese privacy-regelgeving. Met succes. In mei 2019 hebben de onderhandelingen geleid tot sterk verbeterde privacyvoorwaarden.
Sindsdien voert Microsoft wereldwijd technische en organisatorische verbeteringen door.
 ie medewerking moest wel worden afgedwongen. Jullie hebben diep in
D
telemetrie en ander dataverkeer moeten duiken.
“Dat klopt. In 2018 hebben we zelf een DPIA (Data Protection Impact
Assessment, onderzoek naar mate van privacy- en gegevensbescherming) uitgevoerd. Dat volgde op eerder onderzoek in 2017 van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die stelde vast dat de Windows 10-versies op flink wat punten niet
compliant waren, terwijl Microsoft beweerde dat ze volledig voldeden aan de
toenmalige privacyregelgeving (Wbp). We concludeerden dat we ten onrechte
vertrouwden op informatie van Microsoft. Dat is ook niet allemaal onwil van
hun kant. Microsoft verzamelt heel veel gebruikersinformatie en de ene afdeling weet vaak niet wat de andere daarmee doet. De integratie met LinkedIn
kon bijvoorbeeld echt niet. En het bedrijf deelt ook informatie met derde
partijen die geen officiële ‘verwerker’ zijn. Ik moet zeggen dat Microsoft uiteindelijk goed meewerkt. De basisproducten zijn nu in orde, en voor Office for

‘Leveranciers
management is een
leuk vak’

the web ligt er nu een verbeterplan naar aanleiding van onze laatste DPIA.”
Ook de verbeteringen die Microsoft per 1 augustus 2020 zou doorvoeren zijn
keurig opgeleverd.
David versus Goliath
In de praktijk blijkt het heel moeilijk om grote Amerikaanse bedrijven in
beweging te brengen, bevestigt Van den Berg het heersende beeld. Het is een
ongelijke strijd, David tegen Goliath. Nederlandse overheden zijn met handen
en voeten gebonden aan Microsoft. Alleen al de circa 300.000 rijksambtenaren maken dagelijks gebruik van Windows en de Office-applicaties. Dat maakt
de overheid weliswaar een grote klant, maar daarmee gaan in Redmond de
deuren niet direct open. Op een mondiale omzet van 125 miljard dollar maken
die Nederlandse inkomsten nu ook weer niet zoveel indruk. Het laatste boekjaar boekte het concern ook nog eens een winst van 43 miljard; over marge
gesproken.
“Het is lastig onderhandelen”, zegt Van den Berg. “Je moet zorgen in
gesprek te raken met het hoofdkantoor, met de topjuristen. Zo’n Nederlandse
vestiging is alleen maar een filiaal. Ze besluiten hier niets en ze zijn louter
gericht op hun targets.” Voor een kantelpunt in de verhoudingen zorgde
de Europese privacyrichtlijn. “We hebben met eigen onderzoeken Microsoft
duidelijk gemaakt dat hun producten en contracten niet voldoen aan onze
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Paul van den Berg breekt graag een
lans voor het werkterrein ‘strategisch
leveranciersmanagement’. “Ik roep
jonge professionals op zich daarop
te oriënteren. Het is goed voor je cv.
Je kunt je enorm verbreden omdat je
productkennis, juridische kennis en
onderhandelingsvaardigheden nodig
hebt. Strategisch leveranciersmanagement is onderdeel van het inkoopproces, en staat heel dicht bij beleidsvorming en strategie: het creëren van
een betrouwbaar toekomstscenario. Je
werkt intensief met zowel de interne
afnemers als de leveranciers. Het is
echt een leuk vak.”
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wetgeving en dat het in hun belang was mee te werken omdat dit consequenties op Europese schaal kon hebben.”
De Nederlandse overheid is in de EU volgens Van den Berg op dit gebied
wel het meest activistisch. “We hebben wel steun gekregen uit Brussel. En ook
andere Noord-Europese landen gingen zich roeren, nadat wij onze bevindingen deelden. Dat heeft effect gehad.” De verhoudingen met de Nederlandse
Microsoft-vestiging raakte daardoor flink bekoeld. “Het raakte hen flink in
de portemonnee. We hebben vanwege de tekortkomingen de introductie van
Office-cloud producten opgehouden.”
Dominee en koopman zijn verenigd in de Nederlandse opstelling. Net was
de dominee aan het woord. Maar de Rijks-koopman zag de prijsstelling ook
niet zitten. Microsoft wilde de overschakeling naar cloudproducten gebruiken
om de opbrengsten per gebruiker fors te verhogen.” Eerder klaagden Nederlandse ziekenhuizen ook al over een vergelijkbare opgedrongen migratie naar
een veel duurdere cloudomgeving. ‘Ziekenhuizen zijn dwang Microsoft zat’,
kopte het FD in dit verband in november 2019. “Bij zulke onderhandelingen
bekoelt zo’n relatie wel eens. Maar door steeds een feitelijke opstelling te
kiezen hebben we een goede werkrelatie met Microsoft Worldwide en Europa
gehouden.” Met Nederland dus minder? “Dat klopt, onze opstelling heeft ze
omzet gekost. Zo simpel is het.”
Z ijn die verbeterde privacy-aspecten daarmee automatisch ook voor lagere
overheden en andere (publieke) organisaties geregeld?
“Ja en nee. Tal van verbeteringen zijn wereldwijd beschikbaar gekomen in
de Microsoft-producten. Maar wat enorm steekt is dat Microsoft enorm moeilijk doet over de aanpassingen die ook op contractniveau nodig zijn. Zij zeggen dat hun standaardcontracten voldoen, maar dat is niet zo. We hebben wel
als eis gesteld dat onze amendementen ook gelden voor de contracten met de
VNG (Nederlandse gemeenten) en SURF (hoger onderwijs). Dat is gelukt. Maar
bij semipublieke organisaties, zoals de zorg, ligt Microsoft Nederland dwars.
Terwijl we daarover wel een gentlemen’s agreement hebben gesloten met Brad
Smith, de topjurist van Microsoft.
Ik zie het als mijn taak om - zonder dat je ruzie krijgt - leveranciers te
overtuigen dat het ook in hun belang is om hun producten beter en veiliger te
maken. Dat speelt zeker ook in de zorg. Denk eens aan nieuwe toepassingen
voor zorg op afstand.”

MeldDesk

Meer tevreden inwoners.
Minder kosten.

Een schone en veilige leefomgeving creëer je samen met je inwoners.
Met MeldDesk handel je de meldingen uit de openbare ruimte snel en efficiënt af en
verbeter je de dienstverlening naar je inwoners.
www.beheervisie.nl

Over zorg gesproken. Wat is de invloed van corona?
Sinds corona is alle terughoudendheid rond het gebruik van cloudapplicaties weggevallen, merkt Van den Berg. “Het is nu eerder een kwestie van
afremmen.” Het levert ook nieuwe spelers op. Google en Zoom zijn prominenter in beeld gekomen bij de overheid. “In het onderwijsveld is het gebruik
van Google-producten enorm toegenomen tijdens de coronacrisis. Met Google
gaan we, samen met SURF, een vergelijkbaar privacytraject in. En dat geldt
ook voor Zoom. Als we er zeker van zijn dat ze voldoen aan de AVG (Algemene
verordening gegevensbescherming), krijgen we meer keuze en worden we
minder afhankelijk van één leverancier. Altijd gunstig voor de prijsvorming.
Op 13 augustus hebben we overeenkomst met Google bereikt over een verbeterplan en mitigerende maatregelen voor de Google Enterprise en Educatie producten. Hierdoor kan de onderwijssector gebruik blijven maken van
Google voor onder andere onderwijs op afstand.”
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Je moet
leveranciers
overtuigen
dat het ook in
hun belang is
om hun producten beter
en veiliger te
maken
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Digitaal
leiderschap en
de kunst van
ambidexterity

Leidinggeven in deze
uitdagende tijd waarin
alles continu en in een
hoog tempo in beweging
is, vraagt veel van onze
overheidsmanagers.
Nieuwe inzichten, lef
maar vooral visie en
voorbeeldgedrag. En
wanneer je dat allemaal
in de juiste mix in gang hebt
gezet rijst de vraag: hoe meet
ik nu succes? Want vooruitgang
geeft ons energie en ruimte om
verder te innoveren op nieuw
ingeslagen routes. De leider
van vandaag beheerst de kunst
van ambidexterity: het geolied
laten lopen van de grote, logge
dinosaurus die de organisatie
vaak is, en tegelijkertijd lenig
genoeg zijn om diezelfde
dinosaurus nieuwe danspasjes
te leren.
Door Diederik van Leeuwen
Beeld Shutterstock/iBestuur
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e opgaven waar overheden voor staan zijn groot en worden als complex ervaren. Informatiegestuurd en opgavegericht werken zal steeds belangrijker worden. Data zijn hiervoor
de brandstof en van belang voor veel innovatieve toepassingen.
Dit is voor de meeste managers een geheel nieuw vakgebied.
Technisch, droge materie, totaal niet sexy. Het wordt pas interessant als we met de gegeneerde informatie daadwerkelijk kunnen sturen. Om daar te komen moeten we echter wel zeker weten
dat deze vorm van informatievoorziening betrouwbaar is.
Digitale distantie
Ondanks groeiende kennis en zicht op impact van technologische ontwikkelingen binnen de overheid dreigt door de
enorme hoeveelheid en snelheid er een groeiende frictie te ontstaan tussen wat wenselijk en wat mogelijk is. Hierdoor ontstaat
digitale distantie op meerdere fronten: de organisatie kan de
ontwikkelingen niet meer bijbenen en de kloof tussen bestuurders, beleidsmakers, uitvoerders en experts neemt toe. Diverse
rapporten en publicaties over gemiste kansen en mislukte
ICT-rapporten bij de overheid bevestigen dit beeld. De reflex bij
traditioneel leiderschap leidt dan vaak tot meer regelgeving en
toezicht. En dat is nou juist waar de dynamiek van innovatie niet
bij gebaat is.
In zijn meest recente boek ‘The Start Up Way’ gaat Erik Ries
(bekend van de LEAN StartUp-methode) uitgebreid in op dit
fenomeen. Zijn conclusie is dat iedere organisatie door groei of
andere oorzaken vroeg of laat de oorspronkelijke en zo noodzakelijke start-up-dynamiek verliest. In overheidstermen zoud
je dit een contraproductieve vorm van verambtelijking kunnen noemen. Ries geeft 4 clusters van activiteiten aan waar de

lenig te krijgen, is het opbouwen van
een passend innovatie management
systeem. Want, in de woorden van Erik
Ries, “Just because innovation is decentralized and unpredictable doesn’t mean
it can’t be managed.”

organisatie moet proberen de dynamiek juist vast te houden:
accountability, processes, culture and people.
Digitale transitie
Hoe overbruggen we nu de digitale distantie en zorgen we
voor de benodigde dynamiek? Aan de hand van gezamenlijk
vastgestelde ambities, het meetbaar maken van de mate waarin
wordt voldaan aan de uitgangspunten deze ambities in te vullen
en periodiek poolshoogte te nemen ontstaat er een beeld van de
beweging die je als digitaal leider wilt veroorzaken en ondersteunen: de digitale transitie. Van het belang hiervan hoef je
tegenwoordig nauwelijks meer iemand te overtuigen. Maar hoe
dit vorm te geven is ook voor de goedwillende en gemotiveerde
leidinggevenden een enorm vraagstuk. Voor een succesvolle
digitale transitie bestaat immers geen eenvoudige toverformule. Wat wel kan helpen om de organisatie meer adaptief en
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Duizend blaadjes laten bloeien
Innovatie is binnen grote organisaties vaak
te lang onder het mom van ‘laat duizend bloemen
bloeien’ gemanaged. Dat is natuurlijk ook de makkelijkste manier: snel zichtbaar resultaat op basis van
een pilotje hier en een proefprojectje daar. Het vinkje kunnen zetten bij innovatiebeleid. De verwachtingen zijn laag dus
ook bij uitblijven van (blijvend) resultaat worden alle kosten
zonder morren geaccepteerd. Kon je daar de afgelopen jaren
nog mee wegkomen, vandaag de dag weet de topmanager dat
deze aanpak niet voldoet. De impact van nieuwe technologie en
het tempo waarmee deze onze wereld op z’n kop zet vraagt om
een serieuze aanpak. Beter de tijd nemen en een boom van een
organisatie tot wasdom brengen. Eentje met een diepgewortelde
open cultuur en een innovatie management systeem als stam.
Met stevige takken van sport om gecoördineerd en doordacht
uiteindelijk duizenden blaadjes te laten bloeien.
Zwemmen leer je in het water
De wijsheid en handigheid om de kunst van ambidexterity
toe te passen leer je niet uit een boek, artikel of in een workshop. Maar het werken met referentiemodellen, assessments
en stappenplannen die als een soort checklist een gidsfunctie
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De Innovation Maturity Self-Scan
dient als ‘interne’ praatplaat.

kunnen vervullen, zal zeker behulpzaam zijn
bij het ontwikkelen van een eigen, op de
organisatie ingericht innovatie management
systeem.
Om aan de specifieke behoefte hierin
vanuit de overheid te voorzien heeft Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) in
samenwerkingen met universiteiten, bedrijven en de Total Innovation Management (TIM)
Foundation een assessment instrument op twee
niveaus ontwikkeld: de Innovation Maturity SelfScan en de Innovation Maturity In-depth. De assessments geven een indicatie van de volwassenheid van
de organisatie om op gestructureerde wijze innovaties te
realiseren. De self-scan is medegebaseerd op de PMK Projectmanagement tool die binnen UBR door I-Interim Rijk al sinds
2015 wordt ingezet. De nadruk ligt op het adviseren bij het
creëren van de benodigde uitgangspunten en randvoorwaarden
voor succesvolle implementatie en excellente uitvoering. Aan
de clusters uit het start-up-way model van Ries hebben we voor
overheden een specifiek cluster toegevoegd: de focus op kernwaarden en rekening houden met factoren als maatschappelijke
impact, ethiek, duurzaamheid en inclusie.
Na het volgen van een korte introductie in een workshop
kan de scan door een gekwalificeerde manager of medewerker
van de organisatie zelf online uitgevoerd worden. Dit genereert
op 12 vlakken - die concrete invulling geven aan de 5 hiervoor
genoemde clusters - een eerste inzicht en dient primair
als interne ‘praatplaat’. Een demo-scan is beschikbaar op
pmkmodellen.nl
Verdiepend assessment
Als er naar aanleiding van de self-scan behoefte is aan een
verdiepende analyse op een of meerdere onderwerpen, dan kunnen getrainde (en gecertificeerde) adviseurs dit uitvoeren aan
de hand van een Innovation Maturity In-depth assessment. Deze
beslaat per onderwerp enkele tientallen op innovatie management systeem gerichte scherpe vragen (in totaal bijna 400).
Trainingen en een periodieke update van de certificering van de
adviseurs vindt plaats via de TIM Foundation, die hiervoor een
speciaal programma ontwikkelt gericht op overheden en notfor-profit organisaties met UBR als launching customer. Iedere
organisatie kan naar aanleiding van de self-scan verdieping
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nlangs zag ik een phishing-sms
met een link naar DigiD. De valse
URL bleek DigiD.EU te zijn. Die staat nu te
koop. Zodra je de naam DigiD hebt bedacht,
registreer je niet alleen die domeinnaam,
maar ook alle vrijwel identieke varianten
ter voorkoming van misbruik. Dus digid.eu
zou helemaal niet te koop moeten zijn. Alle
varianten van DigiD waarbij een of alle i’s
zijn vervangen door de letter l of het getal
1 zijn momenteel beschikbaar. Die zou je
moeten reserveren, of gewoon geen i in je
domeinnaam stoppen. Denk ook aan veelgemaakte tikfouten, en reserveer ook die
domeinnamen: gogle.com werkt even goed
als google.com.

zoeken naar eigen inzicht en behoefte. Echter, waar rijksbreed
en tussen overheden meerwaarde kan ontstaan is daar waar de
meer generieke Innovation Maturity Self-Scan door hen periodiek uitgevoerd wordt. Met gedeelde uitkomsten kunnen we een
innovatiedashboard ontwikkelen en de daadwerkelijke bewegingen met elkaar monitoren, van elkaar leren en gezamenlijk (bij)
sturen.
Op het niveau van innovatieprojectmanagement is aansluitend een stappenplan ontwikkeld in samenwerking met het Centre for Innovation van Leiden University. Deze wordt nog nader
uitgewerkt, maar is op onderdelen al inzetbaar.
Ecosysteem
We moeten elkaar helpen bij het organiseren hoe je de
organisatie lenig houdt. Hoe je transitievraagstukken kunt
aanpakken. En hoe je visie, missie en publieke waarden koppelt aan meetbare progressie en concrete activiteiten. Dit alles
om te komen tot een voor de eigen organisatie op maat gesneden innovatie management systeem. Modellen die daartoe zijn
ontwikkeld door UBR kunnen als referentie of startpunt dienen.
Ze worden open gedeeld en door samenwerking met overheden,
bedrijfsleven en onderwijs in ecosystemen verder vormgegeven.

Diederik J. van Leeuwen is programmadirecteur
Innovatie Management UBR

D

Chris Verhoef
Hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam

at reserveren is geen overbodige
luxe vertelde een security-expert
me: bij wijze van test hadden ze hun eigen
personeel een mail gestuurd om vertrouwelijke informatie te delen via een link
waarbij een letter vervangen was door een
daarop gelijkende. Bijna de helft van de
medewerkers heeft gevoelige gegevens
afgegeven. Mensen lezen niet, maar denken te weten wat er staat. Ook de mededeling van DigiD dat zij je nooit mailen met
een link komt niet door. Ze mailen je namelijk wel! Als beveiligingsmaatregel sturen
ze e-mails in vier gevallen: bij aanvraag,
activering, wijzigingen van mailadres of
wachtwoord, en bij het bijna verlopen. In
de andere gevallen kan het een familielid
zijn die hetzelfde e-mailadres gebruikt voor
een andere DigiD. Deze uitleg is de perfecte
handleiding voor de phisher om plausibele
e-mails te dichten waar natuurlijk wel een
link in staat. ‘Uw DigiD is bijna verlopen,
via deze link voorkomt u dat uw toeslagen
gestopt worden’. Of bij een spearphishing
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attack laat je een e-mail ogenschijnlijk van een familielid komen, net als bij
WhatsApp-fraude.

H

et is een ontwerpfout om de
gebruiker te dwingen allerlei technische zaken te controleren van links naar
sites, van redenen van mail tot het maken
van ingewikkelde wachtwoorden, bijhouden wanneer dat ingewikkelde wachtwoord
te veranderen, en niet in een phisher te
trappen. Je moet dat ‘weg-engineeren’ als
dat mogelijk is, en gelijksoortige domeinnamen en die met veel gemaakte tikfouten
opkopen.
We zouden tevens een hoop opschieten
als het duo username/password vervangen
wordt door iets veiligers. In ieder geval
keurt de EU dat duo niet goed voor gebruik
in het buitenland (https://www.government.nl/topics/online-access-to-publicservices-in-the-european-union-eidas/
everything-you-need-to-know-abouteidas): ‘The most common type of login key
is a username combined with a password.
However, this combination on its own does
not meet the security requirements, because
these details are easy for hackers to get hold
of. Easily hackable login keys will not be
approved by the EU for use in other EU
member states’.
Maar blijkbaar wel voor gebruik in het
eigen land. In een Rekenkamerrapport
stond dat in 2016 nog 90 procent van alle
identificaties via dit duo verliep omdat
tweefactorbeveiliging met een sms-code
optioneel was. Nog mooier zou het zijn om
cryptografische technieken te gebruiken
zodat het gebruik van usernames en passwords helemaal tot het verleden behoren.
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De informatie
huishouding
van de overheid
goed geregeld
“Data en informatie zijn onmisbare grondstoffen voor het maken van goed beleid
en het beantwoorden van maatschappelijke vragen. Daarvoor is het nodig dat data- en
informatieprocessen goed zijn ingericht en aan wettelijke richtlijnen voldoen”. Aldus de
woorden van Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap in het voorwoord van het rapport ‘Informatiehuishouding van het Rijk in 2030’
van het Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI).

E

en overheidsorganisatie is, zoals menig andere organisatie, een bolwerk van e-mails, documenten, dossiers
en berichten uit sociale media. Van burger naar overheid, van
overheid naar medeoverheid, en van de overheid naar een organisatie uit de private sector. En retour. Om maar te zwijgen over
de vele interne informatiestromen. Hoe word je dan een echte
Informatiegestuurde Organisatie (IGO), zoals het Defensie en
Openbare Orde en Veiligheidsdomein dat noemt? En hoe beantwoord je gestroomlijnd Kamervragen of WOB-verzoeken?
Digitale automatisering biedt kansen en mogelijkheden om
effectiever, efficiënter en kostenbesparend te werken. Analysebureau Gartner spreekt in dit kader over hyperautomation als
de nummer één strategische technologietrend voor de komende
jaren. ‘Hyperautomation deals with the application of advanced
technologies, including AI and machine learning, to increasingly
automate processes and augment humans.’ Door de inzet van
geavanceerde technologieën binnen een digitaal automatiseringsplatform, kunnen processen geautomatiseerd worden en
worden medewerkers ondersteund om efficiënter te werken.
Hierdoor verbeteren de doorlooptijden en wordt de tevreden-
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heid van burgers, ketenpartners en klanten verhoogd. Binnen
deze digitale omgeving zien we een aantal belangrijke trends
die we in dit artikel belichten.
Digitaal automatiseringsplatform
Door de groeiende behoefte aan digitale automatisering is
de trend om te kiezen voor een platform dat alle functionaliteit
bevat om aan die behoefte te voldoen. Denk aan werkproces
ondersteuning, OCR-technologie, zaakgericht werken, geautomatiseerde beslissingen, het managen van content, data extractie, Robotic Process Automation (RPA), low-code applicatie
ontwikkelmogelijkheden, enzovoort. Allemaal gebruikmakend
van kunstmatige intelligentie en machine learning waar dat kan.
Het voordeel van één digitaal automatiseringsplatform is dat de
onderdelen naadloos met elkaar integreren. Belangrijk daarbij is
ook dat het open genoeg is om componenten van derde partijen
of (cloud)diensten te kunnen gebruiken.
Kunstmatige intelligentie (AI)
Met AI kunnen onderdelen van een werkproces worden geau-

Beeld: IBM

Trends in digitalisering

tomatiseerd die nu nog handmatig worden uitgevoerd en relatief
veel tijd in beslag nemen. AI neemt het werkproces niet over,
maar ondersteunt de gebruiker om sneller betere beslissingen
te nemen. Een voorbeeld hiervan is het analyseren en verzamelen van data van een binnenkomende e-mail. In plaats van deze
door een medewerker te laten openen en lezen, zou deze ook
eerst automatisch aan een KI-service kunnen worden aangeboden. Deze service kan alvast de e-mail classificeren, de meest
essentiële informatie eruit halen en in het juiste werkproces of
dossier plaatsen. Dat scheelt veel tijd.
Robotic Process Automation
Robotic Process Automation of RPA, verwerkt herhalende
bedrijfsprocessen met behulp van software robots (kortweg
bots). Een bot simuleert het menselijk handelen. Denk aan het
dagelijks overtikken van data van een binnenkomend rapport of
spreadsheet in een systeem. Het voordeel van deze bots is dat
deze, in tegenstelling tot mensen, 24/7 kunnen worden ingezet
en foutloos kunnen werken. Ook daar waar het complex of niet
mogelijk is om een geautomatiseerde integratie te maken, zoals
bij oudere applicaties die geen API hebben, kunnen bots worden
ingezet. RPA kan op zichzelf worden ingezet, maar ook worden
aangeroepen als een stap in het werkproces en gebruikmaken
van geautomatiseerde beslissingen, chatbots, KI en clouddiensten om het werk uit te voeren.
Geautomatiseerde beslissingen
Complexe beslissingen komen vaak voor in werkprocessen.
Als de regels waarop deze beslissing wordt genomen, onderdeel
zijn van de code van een applicatie (dus ‘hard gecodeerd’), zijn
deze moeilijk te onderhouden. Daarnaast kost het veel tijd om ze
te testen als er een aanpassing is gedaan door bijvoorbeeld een
wets- of beleidswijziging, omdat de volledige applicatie opnieuw
getest moet worden. Door de beslisregels (rules) op te nemen
in een aparte decision-engine, kunnen ze los van de applicatie
worden gewijzigd en getest. Ook kan er een simulatie worden
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gedaan op basis van historische data, zodat de impact van de
wijziging vooraf beoordeeld kan worden. Na testen kan de nieuwe set beslisregels worden klaargezet en automatisch ingaan op
de datum van de wetswijziging. Een bijkomend voordeel is dat de
beslisregels los staan van de applicatie en ook door andere toepassingen kunnen worden gebruikt. Zogenaamde ‘no-code/low
code’-tools stellen de kenniswerker ook verder in staat om zelf
tot configuratie van de toepassing over te gaan, zonder afhankelijkheid van de IT-organisatie.
Monitoring & analyse
Voor alle stappen in de werkprocessen is het van belang om
te kunnen monitoren wat er in de uitvoering speelt. Het is daarom belangrijk dat alle onderdelen van het automatiseringsplatform informatie afgeven die centraal kan worden verzameld en
gebruikt voor monitoring via dashboards en rapportages. En als
deze informatie eenmaal beschikbaar is, kun je deze ook depersonaliseren en gebruiken voor analyses en verdere optimalisatie.
Zoals een advies aan de medewerker over de beste volgende stap
in het proces, op basis van een analyse van historische data. De
medewerker kan het advies negeren, maar wellicht geeft het een
richting om sneller tot de afronding van het werkproces of de
zaak te komen.
Marcel Osterwald, Solution Engineer Digital Business
Automation, IBM Nederland B.V.

Het IBM Automation platform
Al deze onderwerpen en mogelijkheden vindt u terug in het
digitale automatiseringsplatform van IBM dat al in gebruik
is bij meerdere departementen. Voor meer informatie surf
naar www.ibm.com/automation.
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L catiegegevens cruciaal
De overheid dwingt het af met haar digitale
transformatie-agenda en de ‘toestand in de
wereld’ ten tijde van corona onderschrijft het
belang ervan: het digitaliseren van (werk)
processen is geen luxe of frivoliteit, het is
bittere noodzaak. Gebruikmaken van locatieintelligentie is daarbij cruciaal. Want vrijwel
alle processen van vooral lokale en provinciale
overheden zijn direct of indirect te herleiden
tot locaties, en dus zijn er locatiegegevens
voor nodig. IMAGEM ontwikkelt samen met
overheidsorganisaties diverse oplossingen
die dat gebruik mogelijk maken of
vergemakkelijken.

Beeld: Getty Images

Door Els Wiegant
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in digitale transformatie

llegaal vuurwerk dat voor overlast zorgt; maar waar en
op welk moment wordt het afgestoken? Een omgevingsvergunning aanvragen voor aanbouw; maar mag dat wel op de
gekozen locatie? De doorstroming van beken en rivieren op peil
houden; maar waar zitten de blokkades? Het zijn allemaal voorbeelden van overheidsprocessen waarvoor in de een of andere
vorm locatiegegevens nodig zijn. Veel, heel veel locatiegegevens vaak. Dat brengt ‘uitdagingen’ met zich mee, om maar eens
een understatement te gebruiken. Een daarvan is dat locaties
voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Een gebouw
wordt gesloopt, of juist opgetrokken. Vuilnis wordt neergegooid, en weer verwijderd. Percelen grond worden bewerkt,
natuur en vegetatie veranderen geleidelijk van karakter.

efficiënter benutten. Het is ook een van de taken die voortvloeien uit de nieuwe Omgevingswet. De invoering daarvan is weliswaar uitgesteld tot 1 januari 2022, maar de voorbereidingen
gaan onverminderd door. Die houden onder meer in dat over
heden druk bezig zijn hun basisregistraties op orde te brengen.
Per jaar verandert er veel van het grondgebied van een
gemiddelde gemeente, waterschap of provincie. Het handmatig bijhouden van al die mutaties is veelal een tijdrovend
karwei: inspecteurs en controleurs moeten met auto, fiets,
boot of benenwagen langs panden, wegen, wateren en rivieren. Arbeidsintensief en kostbaar. Het scheelt veel tijd en
geld wanneer dit ‘bulk’-handwerk kan worden vervangen door
automatisering.

Tijdrovend karwei
Voor overheden is het actueel maken en houden van locatiegegevens van groot belang. Het is een van de opdrachten uit de
Data Agenda Overheid: overheidsdata kwalitatief verbeteren en

Luchtfoto’s vergelijken
Dat weten ze in Almere. Deze gemeente maakt gebruik van
technologie en oplossingen van IMAGEM. Aralt Brilman werkt bij
de afdeling Geodata. Hij zegt: “Almere groeit en daarmee ook
het aantal mutaties. Wij hebben de verantwoordelijkheid op ons
genomen om alle basis- en kernregistraties die geogerelateerd
zijn, zo actueel mogelijk te houden. We streven ernaar om alle
mutaties geautomatiseerd aangeleverd te krijgen. Daarmee
voorkomen we dat we ze handmatig moeten opsporen door
luchtfoto’s met elkaar te vergelijken.” Brilman is zeer te spreken
over de oplossing. “Mutaties worden op een inzichtelijke wijze
verstrekt. We kunnen bovendien puntenwolken en infraroodbeelden inzetten om ze nog beter te detecteren. Er wordt op een
efficiënte en innovatieve manier gebruikgemaakt van de data in
de software.”
Vroeger, vertelt Brilman, gingen landmeters eens in de
zeven jaar de wijken in om te kijken wat moest worden opgemeten. “Daar werd weinig tot niks uitgehaald. Met deze techniek
kun je heel gericht aanwijzen waar de landmeters naartoe moeten. Het geeft ons een interne, onafhankelijke controle op de
objecten en het bespaart ons veel tijd.”
Locatiegegevens verzamelen kan via desktops, maar IMAGEM
biedt ook mobiele oplossingen. Zo leverde het aan de gemeente
Helmond een vuurwerkapplicatie die bijdraagt aan een leefbare
en veilige woonomgeving. Met de app kunnen burgers, die daarmee als het ware ‘sensoren’ zijn, melding maken van overlast
door vuurwerk. Dat gebeurt real time, waardoor de pakkans
wordt vergroot. De meldingen hielpen de gemeente om de over-
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last gericht aan te pakken. In het eerste jaar alleen al werden
600 klachten geregistreerd.
Hartstikke tevreden
Mutaties signaleren en bijhouden is voor overheden een
uitdaging; beeldmateriaal goed en efficiënt beheren is dat
eveneens. Daar kunnen ze van meepraten bij Het Gegevenshuis.
Deze overheidsorganisatie richt zich op het inwinnen, beheren
en leveren van informatie uit (basis)registraties. Het Gegevenshuis neemt gemeenten de uitvoering van deze taken uit handen.
De kwaliteit van luchtfoto’s en van sensoren die daarvoor data
inwinnen, wordt steeds groter. Beelden dekken niet meer elke
10, maar zelfs elke 5 centimeter oppervlak. Zo’n verdubbeling
betekent een grotere nauwkeurigheid, maar heeft een enorme
datagroei tot gevolg; een nachtmerrie voor beheerders. Die
data worden bij Het Gegevenshuis flink gecomprimeerd met een
door IMAGEM geleverde oplossing. Daarmee wordt een foto van
1Gb automatisch teruggebracht naar 50Mb, zonder verlies van
beeldkwaliteit.
Ingrid Vromen is afdelingshoofd Basisregistraties bij Het
Gegevenshuis. “Wij beheren de luchtfoto’s van alle deelnemende
gebieden, van diverse jaren. We hebben dus heel veel beeld
materiaal tot onze beschikking. Het gebruik van de technologie die door IMAGEM wordt geleverd, is eenvoudig. Het is een
stabiele omgeving om rasterbeelden te tonen en beelden toe
te voegen. Dat bespaart ons een hoop tijd. De medewerkers die
ermee werken en het beeldmateriaal ontsluiten, kunnen dit veel
sneller en efficiënter doen. Daardoor houden ze tijd over om zich
met andere zaken bezig te houden. En onze klanten zijn hartstikke tevreden over het materiaal dat zij aangeleverd krijgen.”
Het Gegevenshuis en Almere: slechts twee voorbeelden
van een grote hoeveelheid overheidsorganisaties waar locatie
intelligentie de aanjager van digitale transformatie is. Een
transformatie die zorgt voor flexibiliteit en wendbaarheid waardoor organisaties sneller kunnen innoveren en (door)ontwikkelen. De mantra van IMAGEM luidt dan ook: begin klein, maar
begin vandaag.

Blijf op de hoogte van IMAGEM’s innovaties en successen binnen
de digitale transformatie-agenda via www.imagem.nl/overheid.
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De universele benaderingsstelling
Dat onbekende verband om bijvoorbeeld letters te kunnen herkennen,
hangt af van zo’n 15 variabelen. Het onbekende verband is dus één of andere
continue functie in de 15-dimensionale ruimte. Maar we weten totaal niet
welke. Je gooit er plaatjes in, die zet je om naar 15 getallen, en die bepalen dan
welke letters het betreft. En met diezelfde methode kun je ook kwaadaardig
celweefsel detecteren.
Er is een belangrijk resultaat uit de wiskunde dat ten grondslag ligt aan de
universele toepasbaarheid van AI. Dit resultaat zegt ruwweg dat elke n-dimensionale continue functie te benaderen is met een eindig aantal eenvoudige
zenuwcellen. Hoe dit precies zit voert te ver, maar het is mogelijk om het aan
de hand van eenvoudige voorbeelden te illustreren. Zodra de methode erachter
duidelijker is, zal ook duidelijk worden dat je moet oppassen met het toepassen van gevonden algoritmes in andere contexten. Dit is iets waar de discussie
over AI ook over gaat, en soms is dat terecht, soms ook niet. Meer begrip van de
onderliggende theorie, geeft handvatten om de discussie beter te voeren.
Je kunt je voorstellen dat een zenuwcel als een schakelaartje werkt; hij kan
van uit naar aan als de cel getriggerd wordt. Zie figuur 1. Daar is een eenvoudige zogeheten logistische functie getekend: door een gebeurtenis gaat de
trigger af en gaat hij van 0 naar 1. Zo’n trigger kan ook ongedaan gemaakt
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ij statistiek werk je over het algemeen met voorgebakken aannames. Zo
van: tussen deze twee variabelen kan weleens een kwadratisch verband
zitten. Vervolgens gebruik je iets als Excel om de beste parabool te vinden. Als
het verband ingewikkelder wordt, moet je eerst een idee hebben van hoe dat
verband eruit kan zien, en dan kun je met een iets ingewikkeldere methode
hetzelfde procedé uitvoeren.
In het eerste college is uitgelegd dat een onderliggend algoritme - de statistische hint over wat het verband kan zijn - niet bij elk probleem te bedenken
valt: niet vooraf en ook vaak niet achteraf. Bij klassieke statistiek zijn het juist
die vragen waarop je toch een soort antwoord moet hebben, om daarna het
beste voorgebakken model te kunnen selecteren. AI is juist van toegevoegde
waarde als het soort model zich niet laat raden.
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Waarom kun
 je AI overal
toepassen?
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Figuur 4: Onbekend verband benaderd met spijkerfuncties
0

Als je de kranten mag
geloven kun je artificiële
intelligentie werkelijk
overal toepassen.
Van tekst herkennen,
tot de diagnose van
borstkankergezwellen.
Hoe komt het dat deze
technologie zo breed
inzetbaar is? In zijn
eerste iBestuur-college
benadrukte professor
Chris Verhoef dat AI een
vorm van statistiek is,
en dat een prozaïsche
naam als zelflerend niets
anders betekent dan
het vinden van de beste
coëfficiënten, zodat de
fout van de antwoorden
zo klein mogelijk is.

0.6
0.4

artificial intelligence #2

−6

input
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3

−4

output
9
6.25
4
2.25
1
0.25
0
0.25
1
2.25
4
6.25
9

−2

0

2

Tabel 1:
Het geobserveerde
verband tussen
input en output
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worden en dan ga je van aan naar uit, of van het getal 1 naar 0:
figuur 2.
Als we deze twee figuren combineren door ze van elkaar af te
trekken, maken we daarmee een hele korte spijkerfunctie: die is
de hele tijd 0 maar heel even is de functie gelijk aan 1. Dat is in
figuur 3 weergegeven.
Door de functie met 3 te vermenigvuldigen krijg je een spijker
die tot 3 oploopt, en door hem door -2 te delen krijg je juist een
spijker die even op een half onder 0 zit. Met een eindig aantal
van deze spijkerfuncties kun je dan elk verband altijd benaderen.
In figuur 4 is daar een voorbeeld van gegeven. Daar is een onbekend soort verband weergegeven dat zo complex is dat je niet
kunt weten wat het precies is. Maar door geduldig overal spijkers
langs te leggen kun je het complexe verhaal terugbrengen tot
een honderdtal spijkers, die elk op zich te begrijpen zijn.
De crux van de universele approximatiestelling is dat een
neuraal netwerk, dus een samenstel van eenvoudige lineaire
vergelijkingen met een triggerfunctie eromheen, in staat is om
elke continue functie in de n-dimensionale ruimte heel goed te
benaderen met een eindig aantal zenuwcellen. Vandaar ook de
term universeel. En het bijzondere is dat je het verband van te
voren niet hoeft te raden zoals in klassieke statistiek. Dat is een
extreem krachtig wiskundig resultaat. En juist dat resultaat zorgt
ervoor dat je AI te pas en te onpas kunt toepassen.

2

Leren kwadrateren
Stel er is een verband tussen twee variabelen: input en
output. In tabel 1 staat het verband genoemd voor 13 waarden.
We hebben voor de input -3 tot en met 3 het kwadraat genomen
en dat is onze output. In de klassieke statistiek vermoed je een
soort kwadratisch verband en op basis van die voorkennis probeer je de beste parabool te vinden.
In de AI sla je die eerste stap over. Zonder je af te vragen
om welk verband tussen input en output het zou kunnen gaan,
zoek je gelijk het beste verband vanuit de data. In dit geval is
er 1 input en 1 output, dus dat is een simpel model, en voor het
gemak nemen we er eentje met 3 zenuwcellen en 1 tussenlaag
(dus weinig diepgang).
Met behulp van de gegevens uit de tabel leren we van de paar
zenuwcellen hoe de vork in de steel zit. En daaruit wordt een netwerk gevonden met de structuur zoals in figuur 5 (op pagina 60).
De coëfficiënten zijn in de eerste stap random gekozen en door
herberekenen en het minimaliseren van de fout tussen input en
output zijn ze na 4705 stapjes geconvergeerd naar een model dat
op de 13 waarden een hele kleine foutmarge heeft van nog geen
achtduizendste (zie ook het eerste college).
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In figuur 6 tekenen we de data, het gevonden model en de
parabool waaruit we de data hebben ‘opgekweekt’. De gegevens
uit de tabel zijn in de figuur met groen aangegeven. Een echte
parabool is in rood getekend, en het neurale netwerk is gevoed
met 600 waarden tussen -3 en +3 en het blijkt dat het de parabool nagenoeg feilloos weet te imiteren.
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Figuur 5: Datagedreven model voor kwadrateren
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Figuur 6: Neuraal net leert parabolen tekenen
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Figuur 7: Neuraal net weet niet wat een parabool is
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Begrijpbaarheid versus analyseerbaarheid
Als het verband tussen input en output niet begrijpbaar
is door als mens naar de data te kijken, dan heb je met deze statistische methode toch een alternatief om het verband op basis
van de input te vinden, en er ook voorspellingen mee te doen.
Maar het gevonden verband moet je wel degelijk eerst analyseren voordat je het gaat toepassen.
Hoe realistisch is het model in verschillende contexten?
Want er zit een addertje onder het gras. De zesde figuur is in
feite een analyse van het gevonden algoritme: we tekenen het
en vergelijken het met de parabool en zo zien we dat het gevonden model de kwadratische functie heel aardig weet te imiteren.
Realiseer je echter wel dat het model niet echt weet wat kwadrateren is. Daarom moet je zulke modellen met beleid toepassen,
want voor je het weet gebruiken mensen het waar het niet voor
bedoeld is.
In figuur 7 is te zien hoe het dan mis kan gaan. In deze
figuur is het model toegepast op data buiten het bereik van
de trainingsset. Het gevonden algoritme vertelt in de figuur
wat het denkt dat de waardes tussen de -10 en +10 zijn. Zodra
je buiten de -3 of +3 komt gaat het steeds erger mis: links en
rechts buigt het af naar een horizontale eindstand. Die delen
van de zesde figuur lijken erg op de eerste twee figuren: de aan/
uit functies. Dit is niet zo gek want het idee van de universele
benaderingstelling is dat je met dat soort functies het verband
probeert te benaderen, en deze twee horizontale uiteinden zijn
daar de uitvloeisels van.
De kunst bij het gebruik van deze technieken is om te
zorgen dat nieuwe gevallen dicht genoeg bij de inleergevallen zitten zodat de voorspellingen realistisch zijn. Een recent
voorbeeld waarin dit niet werkte is het Chinese algoritme dat
besluit of een coronapatiënt naar de ic moet of niet. Dat bleek
in Nederland niet te werken omdat het ingeleerd was met scanners met een hogere stralingsdosis dan in Nederland. Het zag
in Nederland het verschil niet tussen een longontsteking door
corona of anderszins. Voordat het in gebruik werd genomen is
het eerst geanalyseerd, en net als de parabool: als je het buiten
het inleerbereik toepast krijg je de verkeerde resultaten.

‘t

V e l d

Verzet
Verzet
V

rijheidsbeperkingen die we in
Europa niet voor mogelijk hielden,
zijn ingezet om het coronavirus in te dammen en terug naar normaal te gaan. Maar
wat als dit soort maatregelen deel worden
van ‘normaal’? Sinds het begin van de
coronacrisis zijn we tal van manieren om
het virus tegen te gaan al ‘gewoon’ gaan
vinden. Tegen die gewenning moeten we
ons blijven verzetten.
Begrijp me niet verkeerd: ik ben voorstander van coronamaatregelen. Afstand
houden, handen wassen, drukte vermijden.
Bij besmetting is contact tracing essentieel om mogelijk besmette mensen gericht
te waarschuwen. Allemaal effectieve en
proportionele maatregelen. Er is echter
ook een categorie waar die uitruil minder
duidelijk is. Maatregelen die de privacy
schaden of waar misbruik op de loer ligt,
zonder bewezen effectiviteit.
Neem de verplichte horecaregistratie,
een klassiek voorbeeld van het scheppen
van een enorme hooiberg. De contact tracers gaan niet eens op zoek naar de speld,
omdat er nauwelijks clusters van besmettingen terug te brengen zijn tot de horeca.
Ondertussen liggen jouw en mijn gegevens
open en bloot op de toog. Het misbruik is
zowat groter dan het nut. Net als de contact
tracers, weet ook de Autoriteit Persoonsgegevens zich geen raad met deze door de
politiek geschapen situatie.

O

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66

ok de hooggespannen verwachtingen van de verschillende coronaapps in Europa lijken uit te blijven. Testcapaciteit en tracingcapaciteit blijven het
belangrijkste. Een goed werkende app is
daar een aanvulling op. Tot de Nederlandse
grens, want in België of Duitsland doet die
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het niet meer. Een aantal regeringen lijkt
hierdoor niet uit het veld geslagen en wil
nog verder: gezichtsherkenning, nummerplaatherkenning en zelfs het gebruik van
passagiersnaamgegevens worden al geopperd. Waar eindigt dit? En: wordt dit ooit
nog teruggedraaid?

T

echnische innovaties worden snel
omarmd voor surveillance en nauwelijks of niet meer losgelaten. Door zowel
overheden, als burgers wordt te weinig
beseft dat function creep op de loer ligt. Van
‘need to know’ in het kader van pandemiebestrijding naar ‘nice to know’ voor doeleinden die we nog niet kunnen overzien.
Een reëel gevaar en dat brengt me terug bij:
we moeten ons verzetten tegen gewenning.

H

et wordt een hele kluif om echt
terug te gaan naar normaal.
Bevoegdheden worden bij een afnemende
dreiging zelden afgeschaald. Dat hebben we ook gemerkt bij de strijd tegen
terrorisme. Het zal heel veel inzet vergen om potentieel ongebreidelde massa
surveillance af te houden. Daar moeten
we nu al mee beginnen, door een open
en grondig debat te houden over corona
maatregelen. Is het écht noodzakelijk om
juist déze maatregel nú in te voeren, of zijn
er ook minder vrijheidsbeperkende alternatieven? In een gezonde democratie zijn
zulke debatten nodig om het evenwicht te
vinden tussen wat noodzakelijk is, en wat
nodig is om ook in de toekomst onze vrije
samenleving te behouden. Wanneer we binnen hopelijk niet al te lange tijd allemaal
gevaccineerd zijn, zullen we door dat evenwicht hopelijk allemaal weer onze vrijheid
kunnen vieren!
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Open,

Door Arjan Widlak
Beeld Shutterstock

62

tenzij … we
aanbesteden

“H

et publiceren van de broncode komt ten goede aan algemene
belangen, zoals minder verspilling en meer innovatie, economische bedrijvigheid, transparantie en informatieveiligheid,” schrijft de
staatssecretaris. Maar al ligt de nadruk nu meer op vrijgeven dan
op gebruik, deze politieke wens is al meer dan 15 jaar beleid.
Waarom is ‘open’ zo belangrijk dat het binnen de overheid door
mitsen en maren wordt bewaakt?
Vrije en open source software is software die je niet alleen mag
gebruiken, maar ook mag begrijpen, wijzigen en kopiëren. Het verschil is in
de basis een verschil in rechten op de software. In de praktijk is er ook een
verschil in hoe die software ontwikkeld wordt. Er is niet één bedrijf dat de
software ontwikkelt en als enige diepgaande kennis heeft van de code, maar
er zijn meerdere partijen, bedrijven en individuele ontwikkelaars, die samen
de software ontwikkelen of kleinere bijdragen leveren. Tegelijk is het ook
gebruikelijk dat er één of twee partijen zijn die bijdragen en wijzigingen van
anderen al dan niet opnemen in een volgende officiële distributie.
Open samenleving
In de visie van Richard Stallman, de man die de eerste vrije software
licentie bedacht en tevens de bedenker van wat we nu kennen als GNU/
Linux, heeft software veel overeen met wetten en besluiten van de overheid,
verordeningen en rechterlijke uitspraken. Het zou absurd zijn wanneer die
net als de standaard commerciële software licenties in privaat bezit zouden
zijn en onder private controle zouden staan. We menen dat wetten en rechterlijke uitspraken een publiek karakter hebben en een publieke betekenis.
En we menen dat je van niemands toestemming afhankelijk zou moeten zijn
om kennis te kunnen nemen van de wet, van overheidsbesluiten of verordeningen. Daarom is dit soort informatie ook in Nederland bij wet publiek
domein. Ze zijn bij wet geen eigendom van een persoon of organisatie (artikel
11 van de Auteurswet). Stallmans vergelijking met software, nu bijna vijftig
jaar geleden, was toen misschien een wat excentrieke gedachte. Maar nu de
overheid verreweg de meeste besluiten met software neemt, en de meeste
besluiten zelfs volautomatisch, is eerder het omgekeerde vreemd. Wie zou
een samenleving open willen noemen als je niet kunt nagaan hoe een besluit
genomen wordt?
Vragen
Als het principiële argument overtuigend is, dan is de vraag waarom het
vanuit andere perspectieven niet meer dan wenselijk zou zijn als de software
die de overheid in zijn primaire processen gebruikt publiek zou zijn. We stellen de vraag graag aan u:
1. Is niet elke overheidsorganisatie gebaat bij een ontwikkelproces van gestage verbetering? Waarbij bestaande software en -componenten door steeds
breder gebruik steeds abstracter, generieker en configureerbaar wordt en

daardoor breder toepasbaar. Zou het de druk en kosten niet
enorm verlichten wanneer kwetsbaarheden niet door elke
uitvoeringsorganisatie apart gerepareerd moesten worden?
2. Zou het niet wenselijk zijn dat een steeds bredere
set van basisfunctionaliteit beproefd betrouwbaar
en stabiel is? Is de zekerheid, betrouwbaarheid
en beheersbaarheid van een proces van gestage
verbetering niet iets dat veel beter past in een risicoaverse cultuur?
3. Maakt die betrouwbaarheid in combinatie met een publiek
karakter niet ook innovatie veel makkelijker, sneller en
flexibeler?

Wie zou een samenleving
open willen noemen als je niet
kunt nagaan hoe een besluit
genomen wordt?
iBestuur thuisdebat
De komende maanden gaan iBestuur, het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en stichting
Kafkabrigade op zoek naar de mitsen en maren die
in de weg staan om de oproep van de staatssecretaris om de broncode vrij te geven te beantwoorden.
Op 12 november trappen we af met een iBestuur
thuisdebat. Houd de iBestuur nieuwbrief en de
iBestuur website in de gaten voor de aanmelding.
In de tussentijd vragen we overheden wat deze
oproep voor hun organisatie betekent. We gaan op
zoek naar welke onduidelijkheden werkelijk onbekend zijn en waar de weg geëffend kan worden.
Zo brengen we de weg in kaart om dit beleid te
materialiseren naar de volgende tussenstop: een
publieksdebat in het nieuwe jaar. Meepraten kan in
de tussentijd op https://opensource.pleio.nl/
en praatmee.codefor.nl

Aanbesteding
Zowel het principiële argument als het organisatorische
argument lijkt te leiden naar eenzelfde punt: inkoop. Wie als
overheid bepaalde rechten wil gunnen aan zijn burgers moet
die rechten wel zelf hebben. Wie waarden zeker wil stellen
die we eigenlijk als een plicht zien, zoals (technische) trans
parantie, verantwoording, uitlegbaarheid, reproduceerbaarheid of aanspreekbaarheid, moet daar wel controle over hebben. Wat je als overheid niet hebt of controleert, kun je ook
niet bieden of beschikbaar stellen. Dit begint dus per definitie
bij de aanbesteding. Maar ook het organisatorische argument
begint daar.
Daarom een vierde vraag:
4. Hoe organiseer je een ontwikkelproces, waarbij zowel overheidsorganisaties, gedetacheerd personeel als een brede
groep van bedrijven samen kan werken aan dezelfde
publieke code? En meer nog: hoe vertaal je dat in
eisen voor een aanbesteding?

‘Over de drempel’ is een project van iBestuur, stichting
Kafkabrigade en het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Doel: het stimuleren van de beeld
vorming over de inzet van open source en de mogelijkheden
tot flexibilisering van de aanbesteding van software.

i estuur
m

i

“Software die met
publieke middelen
is ontwikkeld, moet
zoveel mogelijk aan de
samenleving worden
teruggegeven.” Dat
is de kern van de
nieuwe beleidslijn die
staatssecretaris Knops
(Binnenlandse Zaken
en Koninkrijkrelaties)
op 17 april 2020 aan
de Kamer stuurde.
Het lijkt niet meer
dan logisch. Toch is
vrije en open source
software nog geen
vanzelfsprekendheid
binnen de overheid.

Over de drempel
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2.0

Vergezichten

Alles in de cloud! Want die cloud is immers oneindig en
onverzadigbaar. De perfecte plek om onze dagelijkse portie
van 2,5 quintiljoen bytes in op te bergen. Maar in tegenstelling
tot wat de benaming suggereert heeft de cloud wel degelijk
een fysieke manifestatie. Een manifestatie die lawaai uitstoot
en ruimte en energie inneemt: het datacenter.

Wolkenridders met reuzenfootprint
I

n Nederland staan er vandaag de dag een kleine 200.
Niels Schrader, designer en hoofd van de afdeling
grafisch ontwerp aan de Haagse Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten, en fotograaf Roel Backaert onderzoeken in
woord en beeld de betekenis van deze datacenters. In oktober
2021 publiceren zij bij uitgeverij nai010 hun boek Acid Clouds.
Fundament
Onze groeiende dataconsumptie heeft tot een nieuwe gold
rush geleid: wereldwijd strijden gespecialiseerde datacenteraanbieders om bouwgrond en vergunningen. Aan huurders

geen gebrek, want van gemeente tot serie bingewatcher: alle
digitale technologie die we nodig en tot onze beschikking
hebben, is gehuisvest in een datacenter. Grote aanbieders
wereldwijd en in ons land zijn met name Equinix, Interxion,
NorthC en Digital Realty. En we halen ze maar al te graag binnen, terwijl ze weinig directe werkgelegenheid opleveren, want
een kenmerk van deze nieuwe reuzen is dat er amper mensen in
werken. Maar in een wereld die draait op digitalisering, zijn
de datacenters het fundament van de (digitale)
economie.

D

at datacenters de paleizen
van deze tijd zijn, is wellicht
een reden dat gerenommeerde
architectenbureaus als Benthem
Crouwel Architects (onder meer
Stedelijk Museum Amsterdam)
ze aan hun portfolio toevoegen.
Zoals Equinix AM4 Data Center,
op het Science Park Amsterdam.
Voor wie met een designersoog
kijkt: het ontwerp doet denken
aan de iconische harde schijf
van ontwerper Philippe Starck.

Door Niels Schrader
Beeld Roel Backaert
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O

e Data Tower Amsterdam
van concurrent Digital Realty
ligt ook in het Science Park.
Een historische plek voor de
informatica. Hier staat namelijk
ook het Nikhef, het Nationaal
instituut voor subatomaire
fysica. Het Nikhef werk samen
met het CERN, vermaard om
de deeltjesversneller. Toen
het CERN eind jaren tachtig
de infrastructuur voor het
wereldwijde web bedacht, heeft
het Nikhef de nodige directe
verbindingen opgezet, en
daarmee het fundament gelegd
voor de Amsterdam Internet
Exchange dat nog steeds een van
de grootste internethubs van
Europa is. Die sterke positie zie
je terug in de hoge dichtheid aan
datacenters in Noord-Holland.

ver hoogte heeft Datacenter
IJsselstein niet te klagen.
Die huist namelijk in de
Gerbrandytoren, de bekendste
en hoogste (372 meter)
zendmast van Nederland.
Langsrijdende automobilisten
kennen de mast ook wel als ‘de
grote kerstboom’, vanwege de
brandende lampjes in de tuien
in de decembermaand. Of als
Zendmast Lopik zoals hij bij
de oplevering in 1961 heette.
Cellnex Telecom transformeerde
de tv- en radiomast in een
hedendaags datacenter.

H

et Noord-Hollandse Middenmeer verandert
snel en zeker van een glastuinbouwpolder
in een soort Datacenter City. Zo staat hier het
datacenter van Microsoft. Een hyperscale
zoals we dat noemen: een datacenter voor één
bewoner. Zoals de big five van de tech-industrie
die allemaal hebben: Microsoft, Google (ook
in Middenmeer) Apple, Amazon en Facebook.
Daarnaast heb je de multi-tenant of co-location
centers, waar meerdere partijen hun opslag
hebben. Het center in Middenmeer gebruikt
restenergie uit de glastuinbouw in de omgeving
en de warmte die de servers in het datacenter
genereren, kan weer worden gebruikt om
kassen te verwarmen. Een middelgroot
datacenter heeft een jaarlijks energieverbruik
dat vergelijkbaar is met die van een stad als
Diemen.
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E

quinix AM6 Data Center is een vreemde
eend in de bijt. Niet om wat het kan en
doet, maar vanwege z’n uiterlijk. De breedte
in, in plaats van in de hoogte zoals bij
een aantal soortgenoten van bijvoorbeeld
Cellnex. Die hoogte wordt niet gekozen
om met het hoofd in de wolken te reiken,
maar om zoveel mogelijk te profiteren van
de natuurlijke koeling van de wind. Dat
scheelt op de energierekening want je hebt
minder elektronische koeling nodig. Niet
voor niets zijn landen met doorgaans koude
klimaten als Zweden populaire locaties voor
datacenters. Er zijn zelfs ideeën om centers
te bouwen op varende boten om zoveel
mogelijk wind te vangen.
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iNSPIRATIE voor de optimale dienstverlening

ver transformaties
gesproken: Cellnex heeft
op 24 locaties in Nederland
KPN-torens overgenomen en
omgebouwd tot datacenters. KPN
had ze immers niet meer nodig.
Maar ze boden door hun vroegere
functie wel een aantal voordelen.
Een eigen generator voor als de
stroom uitvalt, koeling door de
hoogte, aardbevingsbestendig,
hoog securitylevel; allemaal
zaken die voor de ouderwetse
telefonie van belang waren. Deze
torens zijn geliefde co-location
centers, want met hun relatief
geringe oppervlakte per
verdieping, heb je als huurder je
eigen ingang op pak-em-beet de
54ste etage.

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

W

ie denkt dat datacenters alleen
op dunbevolkte plekken als
bedrijventerreinen of polders staan, heeft
het mis. Dataplace Arnhem bijvoorbeeld
staat gewoon in een woonwijk; tussen
flatgebouw en gezinswoningen. Misschien
niet altijd tot genoegen van de bewoners
– er komt best wat geluid uit zo’n center,
overigens zijn er geen bewonersprotesten
bekend bij de redactie – wel handig
gesitueerd voor eigenaar Dataplace, omdat
men vlak bij de oostgrens zit en dus prima
de Duitse markt kan bedienen.

WWW.100BESTPRACTICES.NL
#100BESTPRACTICES
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10 november	Online Congres: Doen wat werkt in het
sociaal domein - leren van praktijkvoorbeelden
www.vngconnect.nl
17 - 19 november ECP Jaarfestival 2020
Live en online
www.ecp.nl

Blueriq voor de centrale overheid

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

www.blueriq.com/dynamic-case-management

19 november 	iBestuur Thuisdebat Special
‘Open tenzij...we aanbesteden’
www.iBestuur.nl
zie ook pag. 62
23 – 26 november Week van Grip op Informatie
Webinar-reeks
www.vngrealisatie.nl

Een abonnement
op iBestuur?
ibestuur.nl/service!
iBestuur magazine is ook beschikbaar in pdf
ibestuur.nl/magazine

Benieuwd naar de mogelijkheden van Dynamic Case Management? Bekijk onze website of
neem contact op met één van onze experts.

19 november	Congres De informatiegestuurde overheid
Live en online
www.heliview.nl

Make it personal

En ontvang elke week de
iBestuur nieuwsbrief in uw inbox
ibestuur.nl/nieuwsbrief
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Medewerkers Marjan Arenoe, Erik Bouwer, Pieter
van den Brand, Kitty Döppenbecker, Jet van Eeghen,
Marens Engelhard, Mariëlle de Groot, Roel van der
Heijden, Rineke van Houten, Frits de Jong, Sander
Klous, Karina Meerman, Fred van der Molen, Peter
Mom, Peter Olsthoorn, Cyriel van Rossum, Marlies
Ruijter, Peter van Schelven, Marieke Serruys, Sophie
in ‘t Veld, Chris Verhoef, Marieke Vos, Els Wiegant.
iBestuur.nl Kees Brandenburg, met dank aan
textpattern
Fotografie en illustratie Roel Backaert, Jiri Büller/
De Beeldredaktie, Martijn Beekman, Blinkerd, Getty
Images, Barry Hage, Arenda Oomen, Shutterstock,
Max Sumrall, Simon van der Woude.
Cover voor/achter Lex Draijer/De Beeldredaktie
Druk Vellendrukkerij BDU
Advertenties advertenties@ibestuur.nl
Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor
bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de publieke
sector die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de
i-overheid.
Geïnteresseerden die niet tot die doelgroep behoren betalen
70 euro voor een jaarabonnement van vier nummers.
Abonneren kan via ibestuur.nl/service.
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de
Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit
deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen
het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/
of openbaar gemaakt, zonder voor- afgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door:
Blueriq, Capgemini, Centric, Conxillium, IBM, ICTU,
Imagem, M&I/Partners, Pegasystems, PinkRoccade
Local Government, Red Hat, TOPdesk, VNG Realisatie
en Stichting iBestuur Congres.
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Oké, ik moest wel even moed verzamelen, maar toch spreek ik het maar
gewoon uit. Ik ben zo langzamerhand tegen balans. Vóór anti-balans. Eindeloos gepolder,
en voors en tegens afwegen, en de boel in evenwicht houden, en belangen netjes afwegen,
en en en. Dat brengt ons niet in de toekomst die stevig aan de deur staat te kloppen. We
leven helemaal niet in een crisis, we leven in een tijd van over elkaar heen buitelende
transities. Zo’n tijd vraagt volgens mij om voorúit te stappen. Het ongewisse tegemoet.
Niet met een plan van aanpak, niet met een businesscase, maar met domweg handelen.
Dingen doen. Doehóen!

Ik zou echt niet weten hoe de digitale transformatie van samenleving
en overheid eruit gaat zien. Of eruit zou moeten zien. Nou en. Als je de weg in het woud

centric.eu/stempassen

niet zo goed weet, moet je niet op een boomstronk gaan zitten jammeren. Dat brengt je
letterlijk nergens. Nee, je moet vooral blijven lopen, want ongetwijfeld kom je op een dag
aan de rand van het bos. Digitale transformatie vraagt om blijvend handelen.

Dus bouw een platform. Investeer in een ecosysteem. Stel
morele kaders op. Regel een data community. Doehóe dat soort dingen. En geloof me, de
onbekende onderliggende dynamiek van de digitale transformatie openbaart jou stukje bij
beetje wat wel en niet verstandig blijkt te zijn om samen de toekomst vorm te geven. De
toekomst waarin de democratisch gelegitimeerde digitaal getransformeerde werkelijkheid
schittert. Ook al weten we nu nog zo weinig over die diamant.

Jan van Ginkel
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Logisch nadenken!

Burgemeester John Jorritsma
wil geld voor technologie uit het Nationaal Groeifonds
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Omgevingswet-ICT nog niet op orde

Samen sprinten naar de beste oplossing
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Hoe pak je administratieve lasten aan?

iBestuur impact uitgelezen?
Draai ‘m om en lees het magazine! Zeventig pagina’s
bestuur in informatie(technologie) op het hoogste niveau.
Een interview met Stanford-directeur Marietje Schaake,
een terugblik op het iBestuur Congres, columns en meer!
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Hoe zit het met de verhouding tussen softwarelicentie
en auteursrecht?
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Juris Prudent
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Eén datalandschap Zuid-Holland, Den Haag, Rotterdam

Dataplatform transformeert mee met de actualiteit
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Netwerkende overheid

De impact van corona in cijfers

nt

living
lab

i5

Technologische kennis is het nieuwe aardgas. Nu de economie
krimpt door corona, moet de overheid technologiegedreven
bedrijvigheid een boost geven. Burgemeester John Jorritsma
van Eindhoven vindt dat daarvoor geld beschikbaar moeten
komen uit het Nationaal Groeifonds.

Burgemeester
John Jorritsma

‘Zonder ASML ligt

Sillicon Valley plat’

M

Door Marjan Arenoe
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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inister Wobke Hoekstra van Financiën en Eric Wiebes van EZK presenteerden ‘post-Prinjesdag’ het Nationaal Groeifonds, in de wandelgangen bekend als het Wobke-Wiebes-fonds. Het is gericht op structurele versterking van de economie. Het kabinet trekt 20 miljard euro uit in 5 tranches van
4 miljard euro. Een onafhankelijke commissie van deskundigen gaat projecten beoordelen die bedrijven en decentrale overheden kunnen indienen. De
ministers willen het duurzame verdienvermogen van Nederland versterken.
Onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke thema’s. Tegen deze achtergrond
zet John Jorritsma, voorzitter van de Brainport Eindhoven, de succesvolle
triple helix in de schijnwerpers. Jorritsma stelt dat het Eindhovens succes een
voorbeeld voor Nederland kan zijn. Door sturen op innovatie en technologie kunnen stedelijke regio’s de stagnerende economie uit de coronamisère
leiden. “Investeren in kennis en technologie is een must, ongeacht corona.
Investeren in technologie heeft economisch en maatschappelijk potentieel.
De oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken komt dichterbij dankzij technologie.”
De triple helix van Brainport Eindhoven staat voor het intensief samen
optrekken van bedrijven, onderwijs en overheid. De samenwerking tussen de
TU Eindhoven en Fontys Hogeschool, bedrijven als ASML en VDL en (decentrale) overheden bracht de regio een Wirtschaftswunder van formaat, nadat
eind jaren 80 en begin jaren 90 meer dan 50 duizend mensen hun baan waren
verloren. DAF was failliet gegaan, Philips voerde grote bezuinigingen door en
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de maakindustrie verplaatste op grote schaal werk naar lagelonenlanden. In de jaren daarna begon de regio een investeringsfonds en een stimuleringsprogramma en met het verbinden van bedrijven, het hoger onderwijs en de overheid. Het
werd een klinkend succes. Vlak voor het uitbreken van corona
zat de werkloosheid in de regio op een all time low. “De regio
heeft zichzelf als Baron van Münchhausen aan de haren uit het
moeras getrokken”, zegt Jorritsma. “Het werk is teruggehaald,
maar dan slimmer, hoogtechnologisch. Je komt op bezoek bij
bedrijven in onze regio altijd in laboratoria, in clean rooms.
Met hoog-industriële hightech precisie-industrie.” Deze koers
kan heel Nederland een duurzame uitweg bieden uit de coronacrisis, meent Jorritsma.
Sleuteltechnologie
De Brainport wil bij het Nationaal Groeifonds plannen indienen op het terrein van kunstmatige intelligentie en slimme
mobiliteit. De regio Eindhoven loopt voorop in de ontwikkeling
van sleuteltechnologieën, zoals 3D-printen, micro- en nanoelektronica en geïntegreerde fotonica (microchips die werken
op lichtstralen). De Brainport wil zijn koppositie uitbouwen
door sleuteltechnologie te verbinden aan nieuwe toepassingsgebieden. Het is belangrijk dat de Rijksoverheid dit financieel
ondersteunt om banken en andere investeerders over de streep
te trekken, zegt Jorritsma. “Investeerders en beleggers willen
investeren als de overheid meedoet. Het geeft vertrouwen als
de overheid een deel van het risico wegneemt.” Hij beklemtoont dat niet alleen de regio Eindhoven, maar de hele Nederlandse economie profiteert van een nieuw kennisgedreven
verdienmodel. “Sleuteltechnologie werkt door in de hele keten.
Het levert werkgelegenheid op voor wetenschappelijk opgeleide mensen, maar de meeste banen die worden gecreëerd zijn
praktisch gerichte mbo-banen. Het gaat zeker niet alleen om
de dikke nekken die vijf keer modaal verdienen.”
Sleuteltechnologie is de basis voor het oplossen van grote
maatschappelijke vragen, schrijft de Brainport in z’n Meerjarenagenda. Jorritsma geeft een serie voorbeelden. Om te
beginnen de energietransitie. De Brainport ziet grote economische kansen in het ontwikkelen van technologie voor het
opslaan van duurzame energie. Geïntegreerde fotonica is een
ander voorbeeld van technologie voor het verduurzamen van
de economie. Het toepassen van deze techniek om microchips
te sturen op licht in plaats van elektriciteit, geeft enorme
besparingen op het energieverbruik van datacenters. In de
gezondheidszorg leidt technologie tot baanbrekende nieuwe
behandelingen, zoals robotgestuurde operaties en het toepassen van algoritmes om te voorspellen of mensen gevoelig zijn
voor bepaalde ziektes. Trots vertelt Jorritsma over de kunstmatige baarmoeder die is ontwikkeld door het Máxima Medisch
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Centrum en de TU Eindhoven. De overlevingskansen van vroeggeboren baby’s zijn daarmee spectaculair toegenomen.

gen. Jorritsma wijst op China waar de staat informatietechnologie inzet
om burgers vergaand te controleren. En op Amerika waar Google en Facebook de touwtjes in handen hebben. “Europese steden willen een andere
standaard. Informatietechnologie om er het goede mee te doen: betere
dienstverlening en technologie inzetten voor maatschappelijke opgaven.
Maar wel met waarborgen voor de privacy.” Samen met Amsterdam stelde
Eindhoven de Principes voor de Digitale Samenleving op, die zijn inmiddels omarmd door de VNG. De principes zijn erop gericht dat data open en
inzichtelijk zijn, dat digitale infrastructuur toegankelijk is voor iedereen
en dat alle spelers transparant zijn over apparatuur en technologie in de
openbare ruimte. Alle Nederlandse gemeenten hebben de principes overgenomen. De VNG ontwikkelde op basis van de principes een Modelovereenkomst slimme toepassingen waarmee gemeenten met leveranciers
en marktpartijen sluitende afspraken kunnen maken. Enerzijds om de
privacy van inwoners te beschermen en anderzijds om de rechten op data
en het gebruik van infrastructuur te regelen. Zo kunnen gemeenten een
lock-in voorkomen (de situatie dat je afhankelijk wordt van één aanbieder). De Principes voor de Digitale Samenleving zijn intussen omarmd
en overgenomen door het Rijk. Met de declaration Join, Boost, Sustain
worden ze het fundament voor de Europese informatiesamenleving.

Join, Boost, Sustain
In zijn functies als burgemeester, voorzitter van de metropool regio en de Stichting Brainport is Jorritsma de verbindende schakel tussen allerlei partijen die een rol spelen in de
economische ontwikkeling. Ook internationaal. Onlangs werd
hij ambassadeur van het initiatief Join, Boost, Sustain. Dit is
een initiatief dat door steden zelf op gang is getrokken binnen de Urban Agenda en nu ook volledig omarmd wordt door
de Europese Commissie (living-in.eu). Het is gericht op de
informatiesamenleving in Europa. Digitale voorzieningen en
infrastructuur zijn een conditio sine qua non voor een kennisgedreven economie. Ook met het oog op dienstverlening
door (decentrale) overheden aan burgers en bedrijven. Voor
de kwaliteit van de informatiesamenleving is het cruciaal dat
overheden samen optrekken, in het binnenland en in Europa.
Stedelijke regio’s hebben daarvoor binnen de Urban Agenda
het voortouw genomen. Eindhoven heeft hierin de trekkersrol.
Binnen Nederland organiseren gemeenten al steeds meer
samen, bijvoorbeeld de Common Ground, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het iSociaalDomein. De samenwerking
leidt tot meer kwaliteit, lagere kosten en een sterkere positie
ten opzichte van marktpartijen. Op Europese schaal is samenwerking zeker zo belangrijk. Onder meer vanwege regelgeving
waar gemeenten in het dagelijks werk mee te maken hebben of
krijgen, zoals de Single Digital Gateway (SDG) die Europeanen
toegang geeft tot informatie en procedures. Technisch gesproken zijn de lidstaten daar nog niet klaar voor; de helft van de
landen heeft bijvoorbeeld nog geen digitale identiteit. “Het
idee van de Declaration Join, Boost, Sustain is dat we de informatiesamenleving duurzaam maken en Europees dekkend”,
zegt Jorritsma. “Nu zijn er nog grote verschillen tussen landen,
in sommige zuidelijke lidstaten moet er nog heel wat gebeuren.
Over het algemeen zijn stedelijke regio’s ook veel verder dan
landelijke gebieden. We willen digitale oplossingen voor maatschappelijke vragen opschalen naar heel Europa.”

Geluksvogel
Het is niet toevallig dat Eindhoven een trekkersrol op zich heeft
genomen. Het past in het technologieprofiel van de regio. Jorritsma vertelt gretig wat een “geluksvogel” zijn regio is met alle mondiale bedrijven
die er zijn gevestigd. “ASML levert 98 procent van de wereldproductie van
EUV-machines (om chips te maken). Als ASML niet meer functioneert,
ligt Sillicon Valley plat. Maar we hebben ook nog hele grote techbedrijven
als Sigify (wereldleider in connected led-systemen) en Prodrive technologies.” Jorritsma is ervan overtuigd dat Nederland het potentieel heeft om
te concurreren met Shanghai, Boston en Sillicon Valley. “Maar het vraagt
focus. Wij missen de financiële impulsen die bijvoorbeeld de Boston Area
wel krijgt vanuit de overheid.”
Eindhoven concurreert wereldwijd op de markt voor hoogopgeleide
kenniswerkers. Dat stelt eisen aan de voorzieningen. Jorritsma zegt dat
– zelfs in coronatijd – ASML 250 tot 300 mensen per maand nodig heeft.
“Dit vraagt een hele andere outfit van de stad. We bouwen geen wijken,
maar een skyline. Bij het station komen drie torens waarvan de hoogste
170 meter is. Dit past in het concept voor een technologiegedreven verdienmodel.” Dat klinkt groots en meeslepend, maar hoe vertelt Jorritsma
dit verhaal aan ‘gewone mensen’ uit de werkende klasse? “Zij hebben er
juist belang bij. Als het economisch goed gaat, groeit de werkgelegenheid overal. In de horeca, bij de retail en de glazenwasser.”
Corona maakt een vlucht naar voren noodzakelijk, voorziet Jorritsma. “Je moet hooien als de zon schijnt en investeren als het tegenzit.
We moeten corona indammen en meteen beginnen met investeren in de
nieuwe economie. Want de traditionele krijgen we niet meer terug. Niet
wachten en steunen op onze ellebogen tot na de crisis. Niet treuren, maar
aan de slag.”

Principes voor de Digitale Samenleving
Hoe komt het dat juist steden, en niet de nationale overheden het voortouw nemen in de ontwikkeling van de informatiesamenleving? “Economische en technologische ontwikkelingen
vinden plaats in stedelijke agglomeraties. Door corona zijn we
in de hele samenleving online gaan werken. Dat kan alleen van
onderop gebeuren, de nationale overheid zou dat nooit kunnen
afdwingen”, zegt Jorritsma. Daar komt bij dat informatietechnologie zich overal opdringt in het stedelijk leven. Dit dwingt
bestuurders om na te denken over de maatschappelijke gevol-
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Het gemeentelijk dataplatform
Waarstaatjegemeente, een product van VNG
Realisatie, publiceert sinds april dit jaar
een uitgebreid dashboard over de impact van
COVID-19 op gemeenten. Niet alleen over het
virus zelf, maar ook over de gevolgen voor
bijvoorbeeld economie, werkgelegenheid,
openbare orde en gemeentefinanciën. Saillant
detail: hoe vollediger de data zijn die gemeenten
zelf aanleveren, hoe nuttiger het platform voor
hen wordt.

R e a l i s a t i e

De impact
van corona
in cijfers

Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem. Hierin staat welke financiële informatie de gemeente, provincie en
gemeenschappelijke regeling moet verstrekken. En op welke manier. De afnemers van
deze financiële informatie zijn onder meer
de financiële toezichthouder, de Europese
Unie, het ministerie van BZK en het CBS.

Door Karina Meerman

V

oor wie het nog niet kent, Waarstaatjegemeente is een
website met cijfers over de belangrijke beleidsterreinen van alle 355 Nederlandse gemeenten. De website is in feite
een dataplatform en voor iedereen toegankelijk. Vriendelijke,
overzichtelijke dashboards laten gemeenten vergelijken met
elkaar en met het landelijk gemiddelde. Zo is met een paar klikken te zien wat de gemiddelde levensverwachting is in Dronten,
het aantal landbouwvestigingen in de Hof van Twente en het
percentage vrouwen dat is aangesloten bij een sportvereniging
in Ridderkerk. Kortom, voor ieder wat wils. De gegevens komen
uit 62 geverifieerde bronnen, zoals CBS, UWV en het Kennis- en
Informatieplatform Sport. Die bronnen zijn zichtbaar op de site,
alsook de frequentie waarop zij data publiceren. Op de website
worden de data niet geduid, zij spreken voor zichzelf en kunnen
dienen als basis voor vergelijking, beleid, onderzoek, verantwoording of debat. Wie zelf wil duiden moet uiteraard enige
basiskennis hebben van statistiek en het verschil kennen tussen
correlatie en causaal verband.
Dashboard impact coronacrisis
In april werd het platform uitgebreid met speciale aandacht
voor COVID-19. Met spoed werden relevante data verzameld en
gebundeld om te laten zien wat de impact is van het virus, de
bijbehorende maatregelen en de maatschappelijke gevolgen op
gemeenten. De homepagina van impact corona wordt dagelijks
per gemeente bijgewerkt met cijfers over besmettingen, maar
ook met gegevens over gerelateerde zaken zoals faillissementen, toegekende NOW-uitkeringen en gevallen van overlast door
jeugd. “Die snelheid is uniek”, zegt Bas Maring, projectleider
van het dashboard impact coronacrisis. “Wij gaan actief achter
onze bronnen aan om zoveel mogelijk relevante actuele data te
kunnen presenteren.”

i10

”Er zijn al de nodige Nederlandse coronadashboards in de
lucht”, vertelt Korald Postuma, coördinator van Team Waarstaatjegemeente van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Ze publiceren vrijwel allemaal de cijfers van het
RIVM over het virus. Wat onze aanpak bijzonder maakt is de
brede blik: op welke terreinen worden gemeenten allemaal
geraakt en hoe groot is die impact precies? Hoe staat het met
uitval in het onderwijs? Hoe belangrijk is de horeca voor de
werkgelegenheid in een bepaalde gemeente?” Maring onderschrijft dat de waaier van relevante gegevens erg breed is.
“Zoals de hoeveelheid zelfstandig wonende personen van boven
de 70 jaar in een gemeente. Dit is een kwetsbare groep, waar
andere maatregelen voor gelden in termen van zorg en sociaal
beleid. Of het aantal schoolgebouwen per gemeente, voor
meer overzicht in het ‘coronaproof’ maken van panden zodat
leerlingen en leerkrachten er weer veilig terecht kunnen. Zijn
de gegevens nog wel relevant, maar niet langer gekoppeld aan
de impact van corona, dan verhuizen ze naar hun eigen thema’s
op de website.” Maring vertelt dat op alles dat wordt ontwikkeld
voor het corona-dashboard, ingezet wordt op duurzaamheid,
zodat data ook elders binnen Waarstaatjegemeente kunnen
worden gebruikt.

“De Iv3-vraagbaak is de leidraad voor het
invullen van Iv3-gegevens. Als die goed geïnterpreteerd worden, vult iedereen hetzelfde in
en zijn de cijfers bruikbaar.” Eén indicator voor
financiële impact in coronatijden is het verschil
in ontvangen toeristenbelasting per gemeente,
parkeerbelasting is een tweede. “Het verschil
in realisatie tussen Q1 en Q2 van 2019 met Q1
en Q2 van 2020 zal vast interessante inzichten
opleveren.”
Zichtbaar BBP
Een ander lopend project is het zichtbaar
maken van het bruto binnenlands product
(BBP), dat is samengesteld uit cijfers van het
CBS over de regionale economische groei.
Maring legt uit dat Waarstaatjegemeente
vraaggestuurd werkt en nieuwe functionaliteit
niet steeds zelf verzint, maar werkt op basis
van wensen van gemeenten. “Daarbij wil ik
benadrukken dat gemeenten de benodigde
databronnen dan wel moeten vrijgeven.” En
dat is nog niet altijd makkelijk, want medewerking bij het verstrekken of delen van data
is niet altijd vanzelfsprekend. Maring: “Terwijl
het gaat om openbare data. En laten we ook
naar het grotere plaatje kijken. Dit platform
vormt een eerste aanzet tot datagedreven werken door gemeenten. Wie wil daar nou niet aan
meewerken?”

Financiële impact
Op dit moment loopt er een pilot naar de haalbaarheid voor
het inzetten van cijfers uit het financiële informatiesysteem Iv3
(zie kader) voor het zichtbaar maken van de gevolgen van corona op het gemeentelijk budget. Dit vraagt geen extra werk van
gemeenten, omdat zij deze Iv3-data omtrent begroting, kwartaalcijfers en jaarrekening ieder kwartaal al naar het CBS sturen.
“Met onze pilot gaan we uitzoeken of die gegevens goed genoeg
zijn om een helder overzicht mee te genereren”, zegt Postuma.
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RVO zet RijksZaak in

voor schademeldingen

Ondernemers en particulieren kunnen sinds 1
juli ook buiten het Groningse aardbevingsgebied
op één plek schades van mijnbouwactiviteiten
aanmelden. De op RijksZaak gebaseerd
applicatie werd in drie en een halve maand,
volledig in de lockdownperiode gerealiseerd
door DICTU en RVO, inclusief koppelingen met de
BRP en het Kadaster.

vermoeden dat die het gevolg is van gas- of oliewinning of gasopslag buiten het effectgebied van het Groningenveld, kunnen
ermee online schade melden. De commissie neemt alle schades
in behandeling die betrekking hebben op een gas- en oliewinningsgebied waar minder dan een jaar geleden een geïnduceerde aardbeving is geweest. Van de Venne: “Later in het jaar
komt daar schade door zoutwinning bij. Er is overleg of daar ook
schade door geothermie (aardwarmte) en de voormalige steenkoolwinning bij kunnen komen. “

Door Fred van der Molen

R

De Commissie Mijnbouwschade - en dus ook het digitale
schademeldingsloket - werd 1 juli operationeel. Particulieren
en kleine ondernemers met schade aan gebouwen, waarvan ze
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Basiscomponenten
RijksZaak
• Pega voor zaakmanagement en ontwikkeling van
applicaties voor de afhandeling van zaken
• Alfresco voor document-, dossier- en archiefbeheer
• DocGen voor het genereren van documenten
• EnterpriseDB als database
• OpenShift: containerplatform als basis voor de
clouddienst
Zie: www.rijkszaak.nl

Beeld: Shutterstock

ijksZaak biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid
om zaakgegevens, proces, dossier en interactie in één
systeem af te handelen. De Raad van Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) was in 2017 de eerste gebruiker van
deze oplossing. Inmiddels zijn ook het Agentschap Telecom
(EZK), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nationaal
Coördinator Groningen (NCG), het Instituut Mijnbouwschade
Groningen (IMG), de directie Warmte & Ondergrond van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) overgestapt op de standaard
clouddienst.
Ook de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, koos
voor RijksZaak voor de afhandeling van schades die gemeld
worden bij de Commissie Mijnbouwschade. Deze commissie
neemt sinds 1 juli schademeldingen in behandeling, waarvan
wordt vermoed dat deze door gas- of oliewinning komen, buiten het Groningenveld. Uitvoeringsexpert Carin van de Venne
werd namens RVO verantwoordelijk voor de implementatie.
Van de Venne: “De keuze voor RijksZaak was al door de directie
gemaakt. Dat lag voor de hand, want RijksZaak werd al ontwikkeld voor de schademeldingen en -afhandeling in het Groningse
aardbevingsgebied door Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG). We konden daardoor flinke delen van die applicatie
gebruiken.”

P e g a s y s t e m s

Hergebruik
Robert-Jan Snijders was namens DICTU de projectleider. “Je
bouwt in RijksZaak een hele organisatiestructuur op rond de
zaakgegevens, proces, dossier en interactie. Dat is in dit geval
de melding van een schade door de burger of bedrijf. Die konden
we in belangrijke mate kopiëren van IMG, inclusief de standaardkoppeling met DigiD. Dat is een belangrijk voordeel van zo’n
dienst. Het ging om een nieuwe regeling die per 1 juli in werking
trad. De opdracht van RVO was om op dat moment ook een operationeel loket te hebben om in ieder geval een schademelding
aan te nemen, te registreren en een bevestiging te sturen. Die
basis was er op 1 juli. In de twee maanden daarna hebben we
onder andere een aantal belangrijke koppelingen toegevoegd,
zoals die met de BRP en het Kadaster (Ketenintegratie Inschrijving Kadaster, KIK). Dat maakt het loket niet alleen klantvriendelijker, maar zorgt er ook voor dat de basisgegevens van de
melding kloppen.”
“Overigens is dit aanvraagtraject bij de AP (Autoriteit
Persoonsgegevens) al opgenomen als service in RijksZaak,
vult Ricardo Ottens aan. Hij is bij DICTU verantwoordelijk voor
RijksZaak. Die mogelijkheid tot hergebruik van componenten
was een belangrijk ‘selling point’ bij de introductie van Rijkszaak in 2017. DICTU lanceerde toen dit generieke cloudplatform
voor de ondersteuning van primaire processen van rijksoverheidsorganisaties. Ottens: “Dat hergebruik zie je in de praktijk
bij elke implementatie. Het aantal bouwstenen in de bibliotheek breidt steeds verder uit.” Snijders: “Er ligt nu een goed
format voor de ondersteuning van een regeling, maar inmiddels
hebben we ook al standaard bouwstenen voor een bezwaar- en
beroepsprocedure.”
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Corona
Bij eerdere trajecten werkte het ontwikkelteam van DICTU
grotendeels op locatie. Dat was door corona niet mogelijk. Van
de Venne: “We hebben elkaar nooit in het echt gezien. Dat is
prima verlopen. Maar in bepaalde fasen, zoals bij het testen,
had ik het team liever fysiek bij elkaar gehad. Dan loop je toch
makkelijker even naar elkaar voor overleg.” Snijders: “Het heeft
goed gewerkt, omdat we elkaar goed begrepen. Je moet van
elkaar aannemen welke functionaliteit er wel per se direct in
moet, maar ook wat niet haalbaar is in een eerste release.”
Het systeem voldoet volgens Van de Venne aan de verwachtingen. Af en toe stuitte ze op de beperkingen van zo’n generieke oplossing, maar dat betrof geen wezenlijke zaken: “Wij
hechten veel belang aan begrijpelijk taalgebruik. We hadden
daarom soms een andere tekst op een bepaalde knop gewild. Dat
kan dan niet. Dat soort dingetjes.” Projectleider Snijders kijkt
tevreden terug: “Zowel de eerste als tweede release zijn binnen
de deadlines en met een marginale budgetoverschrijding gerealiseerd. Dat kan je niet voor alle overheidsprojecten zeggen. En
je kunt inderdaad constateren dat je dit soort projecten geheel
op afstand van elkaar kunt uitvoeren. Maar je mist wel wat. Zelfs
een afscheidsborrel ontbreekt.”
Meer info: https://www.commissiemijnbouwschade.nl/

Voordelen RijksZaak
• Veilig: voldoet aan eisen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)
• Snel: in korte tijd geïmplementeerd
• Gestandaardiseerde oplossing
• Vaste prijs per gebruiker
• Clouddienst: schaalbaar en stabiel
• Online en offline beschikbaar op alle devices
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J u r i s P r u d e n t
Al meer dan 50 jaar
schrijven juristen in
Nederland over de
rechtsbescherming die aan
de makers van software
toekomt. Veel is daarom
al duidelijk. Toch dienen
zich bij tijd en wijle nieuwe
ontwikkelingen aan.
Onlangs oordeelde het
Europese Hof in Luxemburg
over de verhouding tussen
een softwarelicentie en het
auteursrecht.

W

at was het geval? Het Franse softwarebedrijf IT Development SAS
(ITD) stelde in 2010 aan Free Mobile, een Franse service provider
voor draadloze diensten, de software ClickonSite tot gebruik ter beschikking.
ClickonSite is software van hoge reputatie, bestemd voor centraal projectbeheer. Inmiddels wordt deze software door meer dan 10.000 professionals in de
telecommunicatiesector gebruikt. Teams van Free Mobile en externe technische dienstverleners konden met de software de voortgang van de implementatie van alle antennes voor radiotelefonie in realtime organiseren en volgen.
Tussen beide partijen was een licentie- en onderhoudscontract afgesloten. Op enig moment nadat partijen die contracten waren aangegaan, meende
ITD dat Free Mobile de geldende licentievoorwaarden niet had gerespecteerd.
De vermeende schending zou er, aldus ITD, uit hebben bestaan dat de duur
van een proefperiode door Free Mobile was overschreden, er meer dan het
maximum aantal toegestane gebruikers met de software werkten, de software op meer dan het aantal toegestane processoren draaide en bovendien de
broncode van de software ongeautoriseerd was gewijzigd. Al met al een forse
reeks verwijten. Het geschil escaleerde en werd vervolgens in twee instanties
aan de Franse rechter voorgelegd. In hoger beroep kwam de rechter in Parijs
er niet goed uit en wendde zich, op verzoek van ITD, daarom tot het Europese
Hof om over een principiële voorvraag juridische duidelijkheid te verkrijgen.
Daarmee werd om een zogeheten prejudiciële uitspraak gevraagd. Die stap
resulteerde uiteindelijk op 18 december 2019 in een uitspraak
van de hoogste Europese rechter.
Samenloop van claims?
In de kern komt die voorvraag waarover het Europese Hof zich moest buigen,
erop neer of ITD alleen wegens wanprestatie – lees: wegens het niet naleven

van de licentievoorwaarden uit het licentiecontract – jegens Free Mobile
kan procederen. Of kan een schending van licentievoorwaarden eveneens
een inbreuk op het auteursrecht die ITD op de software heeft, opleveren? De
vraag is dus: is het voor ITD wel of niet mogelijk om op twee separate gronden – wanprestatie én auteursrechtelijke inbreuk – Free Mobile in de kraag te
vatten? Dat juridische onderscheid blijkt in deze zaak onder meer van belang
nu ITD de door haar geleden schade wegens auteursrechtelijke inbreuk had
becijferd op ruim 1,4 miljoen euro, terwijl een schadeclaim die alleen op
schending van het licentiecontract zou zijn gebaseerd niet verder zou komen
dan 840.000 euro. Het belang van de kwestie zat ‘m dus goeddeels in 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: de rechtspositie
van softwareproducenten.

pecunia. Als je (naar Frans recht) zou aannemen dat een claim
wegens wanprestatie rondom de licentievoorwaarden voorrang
heeft op een claim wegens auteursrechtelijke inbreuk, dan zou
ITD met een deel van haar schade blijven zitten.
Dus, hoe zit dat dan precies? Het Europese Hof heeft zich
er klip en klaar over uitgesproken: een claim van de softwareproducent wegens schending van de licentievoorwaarden sluit
niet uit dat diezelfde producent ook wegens inbreuk op zijn
auteursrecht kan claimen. Daarmee staat de mogelijkheid van
samenloop van schadeclaims dus vast. Het licentiecontract
gaat dus niet voor op het auteursrecht, dat een
belangrijke vorm van intellectuele eigendom is. Voor softwareproducenten
is die welkome samenloop al
met al zeer beschermend.
Ik vind het oordeel
van de Europese rechter
juridisch
juist.
Hoe
dan
ook,
de
uitspraak
draagt bij
aan een hoog
en homogeen
niveau van rechtsbescherming voor software in de interne Europese
markt.
Juridische wapens
De Europese rechter motiveert zijn oordeel met
een beroep op een Europese richtlijn uit 2004, die van
toepassing is op ‘elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten’. De crux zit ‘m in het woordje ‘elke’: daar vallen in de
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ogen van de rechter inbreuken binnen en buiten de context van
licentiecontracten onder. Deze beslissing is niet alleen richtinggevend voor softwarezaken die aan de Franse rechter worden
voorgelegd, maar aan welke andere rechter in de Europese Unie
dan ook. Ook zaken die de Nederlandse rechter halen. Voordeel
van die richtlijn voor softwareproducenten is dat zij aan de
makers van software extra stevige juridische wapens geeft. De
richtlijn uit 2004 verschaft een set handhavingsmiddelen die
men in het gewone contractenrecht niet aantreft.
Het Europese Hof beperkt zich in zijn uitspraak tot een
deel van de verwijten die ITD aan het adres van Free Mobile
heeft gemaakt. De rechter gaat alleen in op de vraag of Free
Mobile de broncode van de software in strijd met de licentievoorwaarden heeft aangepast, met name door het creëren van
nieuwe formulieren. Die wijzigingen zouden in de ogen van
ITD substantieel zijn geweest en in strijd met het licentiecontract. Dat contract bevatte immers een clausule dat zegt dat
het Free Mobile niet was toegestaan ‘de software te wijzigen, te
corrigeren, aan te passen, dan wel direct of indirect secundaire
of bijkomende werken te creëren…’. De Europese rechter gaat
mee in dat standpunt van ITD.
Gebruiksbeperkingen
Wat betekent - algemeen gesproken - de uitspraak voor
de rechtspositie van softwareproducenten? Het verbod de
broncode te wijzigen was in de kwestie tussen ITD en Free
Mobile een duidelijke contractuele gebruiksbeperking. Heel
veel licentievoorwaarden bevatten in de praktijk ook andere
gebruiksbeperkingen. Die kunnen bijvoorbeeld het aantal
‘concurrent users’ van de software betreffen, het verbod om
de software aan bepaalde andere softwareplatforms te linken
of beperkingen ten aanzien van de kring van gebruikers. De
praktijk van alledag kent een schier onuitputtelijke reeks van
contractuele grenzen aan de inzetbaarheid van software. Het
ligt voor de hand dat het oordeel van het Europese Hof ook kan
worden toegepast als dergelijke andere gebruiksbeperkingen
niet worden gerespecteerd. Daarmee heeft het Europese Hof de
sterke rechtspositie van softwareproducenten in Europa nog
eens stevig onderstreept.
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I C T U

Ook aan de slag met
administratieve
lastenverlichting?

		 Samen
		sprinten naar
de beste oplossing
H

et verminderen van onnodige
administratieve lasten staat bij
bijna elke organisatie bovenaan de agenda. Maar het blijkt heel lastig om dit in
de praktijk voor elkaar te krijgen. “Je ziet
vaak dat projecten wel resultaten opleveren, maar dat de werkvloer niet merkt dat
de administratieve rompslomp echt minder is geworden”, zegt Arre Zuurmond. Bij
de politie moest dat anders, besloot de
minister van Justitie en Veiligheid anderhalf jaar geleden. Hij stelde een commissie aan die hiervoor aanbevelingen moest
doen. Zuurmond geeft leiding aan die
commissie. De commissie maakte samen
met de werkvloer onder meer een top tien
van ergernissen, die professionals zelf
ervaren als grote administratieve last.
Een aantal van die ergernissen gaat over
de gebrekkige ondersteuning door IT.
Zuurmond: “Eén aspect is onder leiding
van ICTU samen met rechercheurs uitgewerkt: het gebruiken van een speech-totextoplossing bij verhoren.”
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Een zorgverlener wil zorg bieden en een rechercheur wil
misdrijven oplossen. Deze professionals zijn liever niet
bezig met formulieren invullen of lijvige documenten
uitwerken. Maar dat is wel vaak de praktijk. Hoe pak je
die administratieve lasten aan? Door professionals en
ontwikkelaars samen oplossingen te laten vinden.
Door Marieke Vos
Niels Kool werkt als rechercheur en vertelt dat verhoren nu handmatig worden
uitgewerkt: “Hoe we dat doen is sinds de
uitvinding van de typemachine helaas
niet veranderd.” De rechercheur tikt mee
tijdens het verhoor of werkt de opname
van het verhoor later uit. Het moet een
letterlijk verslag zijn van wat er is gezegd.
Dit uitwerken kost veel tijd, zegt Kool:
“Je bent al snel twee dagen kwijt voor het
uitwerken van een verhoor van een halve
dag.” Terwijl dit inmiddels goed ondersteund kan worden door een zogeheten

speech-to-textoplossing. Dat is software
die het gesprek automatisch omzet in
tekst, zodat de rechercheur zich helemaal
op het gesprek kan focussen.
Drie dagen
In een traject onder leiding van
ICTU werd een prototype ontwikkeld van
een speech-to-textoplossing specifiek
voor verhoren. Er werd gekozen voor
de werkmethode van een design sprint,
waarin zeven mensen in drie dagen tijd
een werkend prototype maakten. Het

team bestond uit programmeurs en
rechercheurs en een onderzoeker
op het gebied van verhoortechniek.
Wegens corona werkten ze online
samen. Kool: “Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ondanks
het feit dat we drie dagen naar een
beeldscherm zaten te staren, kwamen er mooie dingen uit. Met deze
methode kun je in korte tijd behoorlijke stappen zetten en samen iets
bouwen dat de operatie echt beter
maakt.” Het prototype kreeg een
aantal functionaliteiten die voor de
rechercheurs meerwaarde hebben
tijdens een verhoor. Zoals de mogelijkheid om foto’s toe te voegen van
objecten die tijdens het verhoor
worden besproken, bijvoorbeeld een
auto. “We kunnen dan tijdens het
gesprek vragen of de verdachte die
auto herkent, op de digitale foto een
cirkel zetten op bijvoorbeeld een
deuk en daar direct aantekeningen
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bij maken, zodat het in het verslag
terechtkomt.”
Het is nog onzeker of het prototype wordt uitgewerkt in een toepassing voor de recherche. Kool hoopt
van wel: “Ik ben heel enthousiast
over dit prototype, maar het hoeft
niet per se dit prototype te zijn. Het
is vooral belangrijk dat er iets wordt
gemaakt in samenspraak met mensen
die weten hoe een rechercheafdeling
werkt. Want dan krijg je een toepassing waar de operatie echt iets aan
heeft.” Zuurmond: “Binnenkort gaat
op departementaal niveau iemand
aan de slag met het verder uitwerken
van de aanbevelingen van de commissie. Als commissie zullen we deze
persoon de komende anderhalf jaar
ondersteunen.” De aanpak van een
sterke betrokkenheid van de mensen
van de werkvloer blijft het uitgangspunt, besluit hij.

ICTU begeleidde het traject bij de
recherche door elementen uit design
thinking in te zetten. Jonas de Graaf
was er vanuit ICTU bij betrokken: “Het
belangrijkste voor het verminderen
van administratieve lasten is dat
een goed multidisciplinair team een
oplossing bedenkt. Een team waar
professionals van de werkvloer deel
van uitmaken.” In de design sprint bij
de recherche werkten rechercheurs,
IT-ontwikkelaars en designers samen.
Door in korte tijd aan een oplossing te
werken werd snel duidelijk wat wel en
niet werkt. “Dat snelle leren en aanpassen is een belangrijk verschil met
de traditionele manier van software
ontwerpen.”
Geïnteresseerd in
Design Thinking?
Gebruiker Centraal organiseert
op 20 november een conferentie over
design thinking specifiek bij de overheid. Informatie over de conferentie
en over deze methodiek vindt u via
https://www.gebruikercentraal.nl/
agenda/conferentie-design-thinkingbij-de-overheid/
Wilt u onderzoeken of de administratieve lasten bij uw organisatie
minder kunnen? Wij denken graag met
u mee. Mail voor meer informatie naar
jonas.degraaf@ictu.nl.
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p a r t n e r

P i n k R o c c a d e

De beweging is
ingezet, ga je mee?
Common Ground heeft in korte tijd – terecht –
veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen
bij gemeenten, andere overheidsorganisaties
en marktpartijen. Inmiddels zijn verschillende
teams begonnen met het ontwikkelen van
toepassingen volgens de principes van
Common Ground. Dat gebeurt op een moderne,
agile manier van werken: in korte cycli van
ontwikkelen, reviewen en verbeteren. Wij staan
er met iBurgerzaken voor open!
Routekaart naar de toekomst
Common Ground staat voor een moderne, agile manier van
ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren. Common Ground
gaat uit van de gedachte van een gezamenlijk gegevenslandschap en stelt gemeenten in staat sneller en gemakkelijker te
innoveren en kosten te besparen.
(Bron: http://www.commonground.nl)
Common Ground is niet langer vooral een idee, het is een
lonkend perspectief. Er wordt al met verschillende teams naar
gehandeld. Er ontvouwt zich een routekaart naar de toekomst.
Hoewel het nu wellicht nog abstract lijkt kunnen en willen we
er samen met onze klanten mee aan de slag gaan want Common
Ground is nu al niet meer weg te denken.
Laag voor laag
Met iBurgerzaken staan wij open voor Common Ground, want
onze applicatie is ruim vijf jaar geleden al vanuit het 3-lagenprincipe ontwikkeld; User, Interface-Business & Proces-Data.
Daardoor is het mogelijk snel over te schakelen naar een andere
userinterface of andere brongegevens. Dat past uitstekend binnen het zogenoemde 5-lagen-model van Common Ground. En
dus de gekozen architectuur waarin flexibiliteit, het spreiden
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van risico’s en bovendien voorkomen dat een component meer
doet dan waar het voor bedoeld is voorop staan. We waren er
toen al op voorbereid om nu de dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend te verbeteren.
Teamen met plezier!
De afgelopen tijd hebben we diverse projecten opgestart in
eigenlijk alle lagen. Een drietal innovatieve voorbeelden halen
we hier aan:
API BRK Bevragen - servicelaag - laag 2
Gemeenten gebruiken voor alle primaire processen basisgegevens uit de basisregistraties, waaronder personen, adressen en
gebouwen, handelsregister en het Kadaster. Hiervoor hebben zij
vaak een gegevensmagazijn ingericht en slaan zij gegevens op
in hun processystemen. Gemeenten willen af van deze kopieën
en de gegevens rechtstreeks afnemen bij de landelijke registraties. Haal Centraal maakt dit – straks – mogelijk. Een mooi
initiatief van de G5-gemeenten samen met VNG Realisatie, het
Kadaster, de KvK en de RvIG.
De eerste Haal Centraal API is 15 juli in gebruik genomen
door het Kadaster: BRK Bevragen. Tijdens een Haal Centraal APILab hebben we deze API al eerder aangeroepen binnen iBurgerzaken. De verwachting is dan ook dat deze oplossing vanaf begin
2021 in de praktijk te gebruiken is.
G eboorteaangifte met bewijs van geboorte integratielaag - laag 3
Team Digitale geboorteaangifte buigt zich over het tijd- en
plaatsongebonden aangeven van een geboorte. Wat is het
uitgangspunt van de gemeenten Breda, Den Bosch, Eindhoven,
Helmond en Tilburg alsook NVVB en VNG Realisatie? Digitaal en
met het bewijs dat een kind daadwerkelijk geboren is. Prachtig
om te zien hoe we vanuit verschillende disciplines en invalshoeken snel tot moderne oplossingen konden komen. Oplossingen

die zorgen voor goede dienstverlening naar inwoners en bedrijven; kersverse ouders, gemeenten en medici. Hieronder een
korte introductie, meer op www.igeboorte.nl.
De eerste stap was iGeboorte+. Binnen dit proces is het
mogelijk om een bevestiging van de arts, verpleegkundige of
verloskundige op te halen dankzij een uitstap naar Evidos voor
een digitale ondertekening. Deze oplossing is sinds april al bij
meerdere gemeenten, ziekenhuizen én verloskundigenpraktijken in gebruik. Het resultaat? Betere dienstverlening én werkdrukvermindering en tijdbesparing.
In juni is ook stap twee gezet: iGeboorte met een koppeling
naar BabyConnect. Binnen dit proces worden de geboortedatum
en -tijd centraal opgehaald. De Proof of Concept (POC) hebben
we al werkend gezien, het is dan ook een kwestie van tijd voor
dit ook ingezet kan worden.
A angifte verhuizing met gebruik businesslogica proceslaag - laag 4
Door het verhuisproces te digitaliseren én te optimaliseren
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verhoog je de kwaliteit van de adressen in de BRP. En dat is
belangrijk, want een correct adres bij de juiste persoon gaat
verder dan gemeentelijke dienstverlening zoals een paspoortaanvraag of kunnen stemmen bij verkiezingen. Het kan zelfs van
levensbelang zijn, bijvoorbeeld als inwoners moeten worden
gewaarschuwd of opgespoord bij een ramp. Daarvoor moet de
overheid haar zaken op orde hebben en draagt de inwoner ook
zijn verantwoordelijkheid.
Het de burger zo gemakkelijk mogelijk maken om de verhuizing door te geven is de eerste stap naar een correcte BRP. En
dat is met iVerblijf & Adres al mogelijk sinds 2013. Uniek is dat
dankzij de risicoprofielen binnen deze applicatie een volledig
geautomatiseerde verhuizing mogelijk is. Aan deze zogenoemde
Groene Verhuizing komt geen ambtenaar meer te pas.
In juni keken we samen met de gemeenten Den Bosch, Eindhoven en Helmond nog een stap verder: Verhuisproces via een
extern digitaal kanaal starten en vervolgens alsnog de businesslogica van iVerblijf & Adres inzetten. Ook hier hebben we een
POC werkend gezien.
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Stil

E n g e l h a r d

Trends in Veiligheid 2020
Samen Veilig

In deze 10e editie van ons Trends in Veiligheid-rapport beschrijven we trends op
technologisch vlak en verbinden we die vanuit onze kennis en ervaring aan actuele
ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. We beschrijven hoe het veiligheidsdomein
balanceert tussen privacy, (cyber)security en opsporing. Het rapport biedt een
vernieuwende kijk op veiligheidsvraagstukken. Dit doen we door een brug te slaan
tussen actualiteit en onze visie op het toekomstig veiligheidsdomein.

Stille revolutie
H

et fenomeen Informatiehuishouding van de overheid is niet van
vandaag of gisteren. Duurzame toegankelijkheid (DUTO) is al jaren het sleutelwoord
voor het waarborgen van publieke archieven in een digitale overheid. Dat gaat over
digital born archief. Minder bekend is dat
ook een stille revolutie gaande is in digitaal
gemaakte, digitized, historische archieven.
Waar vroeger alleen ervaren paleografen toegang hadden tot handgeschreven documenten van voor de negentiende eeuw, komen
die nu binnen het bereik van alle geïnteresseerden. Met handschriftherkenning door
software zijn de afgelopen jaren verbluffende resultaten geboekt. Bijzonder, want niet
alleen handschriften veranderen in de loop
der tijd, ook de complexe en veel gebruikte
afkortingen, verwijzingen en pagina-indelingen moeten herkend worden.

Download ons meest recente Trends in Veiligheidrapport of vraag een exemplaar aan op:
www.trendsinveiligheid.nl

Marens Engelhard
Algemeen rijksarchivaris

De afgelopen jaren is onder andere bij
het Nationaal Archief en in Europees verband ingezet op zelflerende programmatuur
die getraind wordt met duizenden handmatige transcripties van ingescande documenten uit verschillende periodes. De automatisch gegenereerde digitale transcripties
worden opnieuw gevalideerd. Na verschillende cycli bereiken die al meer dan 95 procent correcte weergave in machineleesbare
tekst. De betekenis daarvan kan moeilijk
overschat worden. Zodra een handgeschreven tekst in drukletters is omgezet, kunnen
niet alleen historici, maar ook wetenschappers van andere disciplines onderzoek doen.
Dat gaat verder dan alleen lezen. Een machineleesbare tekst kan ook anders geanalyseerd worden. Allerlei technieken uit de
wereld van big data en semantische analyse
worden toepasbaar. Dat begint bij relatief
simpele zaken als het vinden van datum,
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namen van personen en locaties. Daarna met
herkenning van type documenten en trefwoordanalyse. Data kunnen gemakkelijk aan
elkaar gerelateerd worden om nieuwe verbanden te tonen. Innovatieve manieren van
presenteren zullen inzicht geven in relaties
die voorheen niet te onderzoeken waren.
Door een andere aanbestedingswijze,
de Small Business Innovation Research,
of SBIR (https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht) ondersteund door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
hebben bedrijven, veelal IT-start-ups, de
kans gekregen met pilots mee te dingen
naar opdrachten voor doorontwikkeling van
het presenteren en doorzoekbaar maken
van de transcripties in samenhang met de
scans. Er is door de Rijksoverheid sinds 2014
geïnvesteerd in massale digitalisering van
historisch archief. Er zijn al 30 miljoen scans
in hoge resolutie beschikbaar via de website
van het Nationaal Archief. Uiteindelijk zal 10
procent van de circa 142 kilometer analoge
rijkscollectie gedigitaliseerd zijn. Dat zijn
grofweg 12,1 miljard scans, waarvan de toegankelijkheid en analysemogelijkheden met
sprongen toenemen. Daarbij moet men zich
voorstellen dat slechts een fractie van alle
handgeschreven documenten in archieven
ooit door iemand is bekeken. Documentatie
van diplomatie, conflict, economie, handel,
kolonisatie, eigendomsverhoudingen et
cetera. Door de toenemende toegankelijkheid van handgeschreven archief kunnen
totaal andere vragen worden gesteld over
ons verleden, door totaal andere onderzoekers en betrokkenen. Ik noem dat een stille
revolutie. De meerstemmige beleving en
interpretatie van de geschiedenis van Nederland in de wereld is daarmee gediend. En
daarmee ook onze huidige samenleving.
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Datadeskundigen
Mooie projecten, interessante ontwikkelingen. Moet iedereen van Aa en
Hunze tot en met Zwolle aan de AI? Nee, zegt Deerenberg, alhoewel het goed
zou zijn als meer gemeentewerkers op basis van inzicht en vooruitzicht gingen werken. “Het is nog veel onderbuik in plaats van feiten.” Gelukkig horen
data bij het kernproces van gemeenten. Tamas Erkelens is lead public tech van
de gemeente Amsterdam: “Ambtenaren zijn goed in data, ik vind de datageletterdheid bij gemeenten best hoog. De gemeentelijke basisadministratie is
immers ook een database. Alleen de inzet van nieuwe technologie blijft soms
achter.” Tino de Velde is manager van het basisteam Data & Monitoring bij
VNG Realisatie. “Als we AI zien als het automatiseren van processen en veel
rekenkracht om patronen te herkennen in data, dan komt het al een stuk
dichterbij huis.” De crux is om de juiste data te gebruiken en data van goede
kwaliteit. “Kijk eerst eens naar de logistieke processen binnen de gemeente”,
adviseert De Velde. “Het verstrekken van vergunningen, het verwerken van
klachten. Onderzoek wat efficiënter kan, denk dat goed uit en kijk vervolgens
ook naar de businesscase. Automatiseren is soms duurder dan een deskundige met een spreadsheet.” “Niet doen is soms waardevoller”, vult Erkelens aan,
“maar als je als gemeente toch met AI aan de gang wilt, experimenteer dan
samen, bijvoorbeeld met andere gemeenten en/of met universiteiten met lage
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Door Karina Meerman
Beeld Shutterstock

Logisch nadenken!

Nog een voorbeeld. Gemeente Den Haag ontwikkelde het Wmo-voorspelmodel, dat inzicht moet geven over de toekomstige Wmo-behoefte per wijk
van de stad. Het doel is kostenbeheersing en betere capaciteitsplanning van
mensen en middelen. Het model is getraind met eigen, historische en anonieme Wmo-data op wijkniveau. Het in kaart brengen van het verleden geeft
al inzicht in de toekomst, maar wat dit model intelligent maakt is het gebruik
van scenariovoorspellingen voor het doorrekenen van mogelijke beleidswijzigingen. Projectmanager Michiel Deerenberg licht toe: “Beleid is een keuze.
Met scenariovoorspelling draaien gebruikers aan de knoppen van het Wmovoorspelmodel om te berekenen wat de invloed is van een mogelijke beleidskeuze. De kracht van het model is dat we het wijkgericht kunnen gebruiken
en het effect van een beleidskeuze over een of twee jaar nu al in beeld kunnen
brengen.”

Van
voorspellend
rekenmodel
tot en met
zelfbewuste
levensvorm,
de potentie
van artificiële
intelligentie
(AI) is net zo
verwarrend als
veelbelovend.
Moeten
gemeenten
eigenlijk ook
iets met AI?
Zo ja, hoe dan
en – ook best
belangrijk hoe vooral
niet?

Wat we moeten met AI?

D

e gemeente Amsterdam traint op dit moment software om vuilniszakken te herkennen in de stad. Dit om uiteindelijk de stad schoner te
maken door vuilnis efficiënter te ruimen, of het nu wel of niet op de vaste
ophaalroutes ligt. Hoe wordt software getraind? Heel simpel gezegd: door
honderdduizenden beelden van vuilniszakken het label ‘vuilniszak’ te geven
en die aan een rekenmodel te voeren. Digitale beelden zijn data. De software
herkent in al die data patronen en gaat zelf het label ‘vuilniszak’ toekennen
aan alles wat overeenkomt met wat het al heeft ‘gezien’. Belangrijk is om ook
een groot aantal beelden te gebruiken van dingen die op vuilniszakken lijken
maar het niet zijn, zodat nauwkeurig onderscheid gemaakt kan worden. Dit is
objectdetectie, een vorm van machine learning en een toepassing van AI.

startkosten. Laat eigen gegevensdeskundigen samenwerken
met mensen die de nieuwste technieken kennen. Als het alleen
een drang tot vernieuwen is, doe het dan niet. Dan komt er een
bedrijfje langs met de nieuwste hype en blijkt alles in de praktijk toch lastiger. Een AI-project is toch gewoon een project
en logisch verstand is dan het belangrijkste.” “Met beeldherkenning lantaarnpalen scannen is leuk, maar hoe vergaat het
de burger die zich meldt bij de balie Burgerzaken?” chargeert
Deerenberg. “Begin simpel, kijk vijf jaar vooruit op basis van
feiten; predictive analysis met statistische technieken.”
Het grote plaatje
Zorg voor kwalitatief goede data en wees voorzichtig met
welke technologie die worden gebruikt. Martin Lopatka van
Mozilla Applied Machine Learning schetst het grote plaatje.
“Processen die worden geoptimaliseerd met behulp van verzamelde data zijn meestal onderdeel van een groter technologisch ecosysteem dat gedomineerd wordt door de grote
tech-bedrijven. Meer data betekent meer invloed voor hen.
Stel vragen. Hoe worden data verzameld, wat gebeurt er met de
videobeelden die zijn opgenomen, wie is verantwoordelijk voor
de gegevens nu en bij eventueel hergebruik? Wat als de beelden andere informatie bevatten zoals gezichten van mensen
en kentekens van auto’s?” In het geval van het Amsterdamse
voorbeeld worden die automatisch vaag gemaakt en verzamelt de gemeente zelf de gemaakte beelden. Met leveranciers
worden afspraken gemaakt in standaard inkoopvoorwaarden,
dat de gemeente beslist hoe en waarvoor data kunnen worden
ingezet.

gaat nog een stap verder. “Facebook gebruikt afbeeldingen
van getagde mensen om hun gezichtsherkenningssoftware te
trainen. Die software mag Facebook verkopen aan wie het wil,
dus ook voor militaire doeleinden. Kan ik als burger weigeren
dat mijn gezicht voor militaire doeleinden wordt gebruikt? Is
het relevant?” Is dit niet een beetje vergezocht? “Ik geef vooral
aan hoe ingewikkeld zaken rondom data en AI kunnen zijn.
Een technologiebedrijf moet een gemeente kunnen uitleggen
hoe hun product of dienst werkt en wie waar verantwoordelijk
voor is. En een ambtenaar mag een uitleg eisen. Ambtenaren
zijn specialisten op hun eigen domein, zij hebben het recht te
weten welke rol technologie daarin speelt.” Hij vindt ook dat
gemeenten technologiebedrijven mogen weigeren die niet de
moeite nemen om helder en transparant te zijn. De Velde vindt
weigeren een extreem woord, maar kan zich prima vinden in
kritisch zijn richting leveranciers en samenwerkingspartners.
“Een bedrijf moet kunnen uitleggen hoe het zijn algoritme
heeft opgebouwd. AI is geen vinkje op een lijstje. Blijf vragen
stellen.” “En betrek er vanaf het begin een permanente privacy
officer bij”, Deerenberg kan het niet vaak genoeg zeggen,
maar voelt soms dat hij nog steeds niet wordt gehoord. “Een
AI-project heeft vanaf het begin iemand nodig die tijdens het
hele project zegt: dit mag niet en dit mag wel volgens de wet.
Meestal is de privacy officer een kantoorachtige functie van
iemand die achteraf het werk beoordeeld. Dat is te laat. En het
is ook geen functie die de projectleider erbij kan doen.”
Vooroordelen
Tot slot is de boodschap dat een bepaalde vooringenomenheid (algorithm bias) altijd aanwezig is. “Meningen zitten
verpakt in cijfers”, zegt Erkelens. Filter die vooringenomenheid
er zoveel mogelijk uit. Werk met een diverse groep mensen.
Voeg een controlemechanisme toe (een stappenplan of een proces) om algoritmes te controleren en creëer vooraf een ethisch
kader. Dit kan onder andere met De Ethische Data Assistent
(dataschool.nl/deda). Deerenberg: “In de keuze voor bepaalde
features zit ook een vooringenomenheid. Wat niet hoeft is
tot het eind der tijden met diezelfde features werken. Bij het
Wmo-voorspelmodel leveren wij ook een momentenkalender
op, waarin we definiëren wanneer het model gevalideerd en
opnieuw getraind moet worden.” Kortom, of gemeentelijke
AI nu de vorm heeft van voorspellende analyses of machine
learning, denk logisch, wees zorgvuldig, doe het samen met
anderen en zorg dat zaken bijgesteld kunnen worden bij voortschrijdend inzicht.

Lopatka mag mensen graag aan het denken zetten en
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samen de zandbak in om te experimenteren
“Weengaan
bouwen”, zegt Henk Burgering. Hij is program-

mamanager digitale transformatie bij de provincie Zuid-Holland. Die transformatie is een combinatie van technologische
innovatie en hervormingen aan de organisatiekant. “Het gaat
erom dat je de juiste verhouding tussen beleidsmedewerkers
en data scientists krijgt. Het is nu nog vaak zo dat er eerst
beleid wordt ontworpen en dat men vervolgens op zoek gaat
naar de datasets en datatoepassingen die dienstbaar aan de
beleidskeuzes kunnen zijn. Daarmee wordt eigenlijk het paard
achter de wagen gespannen.” De digitale transformatie bestaat
er onder andere uit dat data juist het vertrekpunt worden van
beleidsprocessen: analyse van data kan duidelijk maken waar
beleid nodig is en biedt perspectieven om effectief in te grijpen. “Beleidsafdelingen zijn daar steeds meer van doordrongen
en dat bewustzijn groeit merkbaar.”

Grenzeloos

Door Cyriel van Rossum
Beeld iBestuur
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De provincie Zuid-Holland, de
gemeenten Rotterdam en Den Haag
gaan proberen om één datalandschap
te creëren waarin ze gezamenlijk beleid
kunnen vormgeven en uittesten. Van
een overheid waarin het wiel steeds
opnieuw wordt uitgevonden naar een
netwerkende overheid.

te bundelen op het gebied van datagedreven beleidsvorming.
Het is een groeimodel: het wenkend perspectief is dat alle 55
Zuid-Hollandse gemeenten aanhaken en dat gemeenschappelijke datagedreven beleidsvorming zich zelfs uitstrekt tot
over de provinciegrenzen en uitgroeit tot één groot regionaal
datalandschap.
Data bij de bron
Burgering: “Ik merk bij gesprekken met Binnenlandse
Zaken en andere provincies vaak genoeg dat er onder overheden ideeën zijn om over de eigen grenzen heen te kijken en
gezamenlijk op te trekken. De tijd is nu rijp om dat gewoon
maar te gaan doen; ideeën concreet te maken. Wat wij willen,
kun je beschouwen als een lab waarin wij met zijn drieën concrete casussen gaan uitproberen. Al doende kunnen we erachter komen welke voetangels en klemmen én welke mogelijkhe-

Zuid-Hollands
datalandschap
De provincie heeft intern al een zogeheten dataloket: een
plek in de organisatie waar alle medewerkers die met data
werken, data en datadiensten kunnen ophalen dan wel ter
beschikking stellen voor anderen. “Dat loket willen we nu
naar buiten klappen”, aldus Burgering. “En we willen nadrukkelijk dat het niet alleen maar halen en brengen is, maar ook
echt samen ontwikkelen. Cocreatie is de kernwaarde van het
platform.” Platform is eigenlijk een verkeerde term, omdat die
de indruk wekt dat het om één nieuwe ‘gemeenschappelijke
ruimte’ gaat. In werkelijkheid zal het een samenstel van interoperabele platforms zijn.
De provincie en de twee grote Zuid-Hollandse steden hebben de handen ineen geslagen om Europese subsidie binnen te
halen voor hulp met datatechnologie aan kleinere gemeenten.
Vanuit die samenwerking is het idee ontstaan om hun krachten
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den er op de weg liggen.” Daarbij zal overigens waarschijnlijk
worden gewerkt volgens de NLX-standaard, die ervoor zorgt dat
data direct bij de bron kunnen worden geraadpleegd. Zo sluit
de Zuid-Hollandse samenwerking zoveel mogelijk aan bij de
het programma Common Ground waarmee de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten een gemeenschappelijke data-opslag
probeert te verwezenlijken.
“De provincie en de twee grote steden hebben een flink
aantal beleidsterreinen met elkaar gemeen”, zegt Burgering.
“Je moet dan denken aan zaken als woningbouw, energietransitie, groen in en rond de stad en mobiliteit. Als je de collegeakkoorden van de provincie en de twee gemeente naast elkaar
legt, zul je al gauw de gemeenschappelijkheid van de vraagstukken zien.”
De deelnemers aan het platform beperken zich om te
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beginnen tot relatief kleine, overzichtelijke vraagstukken. Ze
proberen zo’n vraagstuk inzichtelijk te krijgen aan de hand van
de data die ieder van de drie in huis heeft. Daarbij zetten ze
hun provinciepet c.q. gemeentepet af. “Kijk bijvoorbeeld naar
het terugkerende verkeersinfarct in Scheveningen op mooie
stranddagen. De verkeersstromen op de provinciale wegen spelen daarin ook een rol. Door provinciale en gemeentelijke data
gezamenlijk aan te boren, kunnen er onvermoede beleidsvragen opduiken en onvermoede mogelijkheden om een vraagstuk te helpen oplossen. Dat zal heus wel eens lastig zijn, want
beleidsmensen en data scientists spreken elkaars taal vaak nog
niet, maar ze hebben elkaar wel nodig; ze voeden elkaar.”
Netwerkende overheid
“Er bestaat een schrikbeeld onder de mensen dat overheden naar believen data uitwisselen en ze in één grote vergaarbak kieperen”, aldus Tanaquil Arduin, chief data officer bij de
gemeente Den Haag. “Wij willen in deze samenwerking goed
nadenken vanuit het perspectief van de burger en de ondernemer over welke data we nodig hebben om beleidsvraagstukken
gezamenlijk en gericht te kunnen oplossen. Door verschillende
data te combineren kunnen we beter zien welke problemen en
behoeftes er regionaal spelen. De burger moet gaan merken
dat beleid daar beter op wordt toegespitst dankzij het gebruik
van data. Het beleid zal doeltreffender worden. Burgers en
ondernemers hebben toegang tot die data en kunnen ze ook
zelf gebruiken.”
Arduin benadrukt dat geen van de drie partners een
dominante rol speelt. “Wij als de drie grote regionale spelers
vullen elkaar aan met elk van onze sterke punten en willen op
die manier kleinere overheden in de gemeente de gelegenheid geven gebruik te maken van onze datadienstverlening.
De bestuurlijk kant van deze samenwerking is heel interessant. Het markeert de verschuiving van een overheid waarin
elke organisatie voor zichzelf werkt naar een netwerkende
overheid.”
Digital twin
“We willen stap voor stap naar een digital twin toe werken”,
vertelt Roland van der Heijden, programmamanager Digitale
Stad bij de gemeente Rotterdam. “Dat is een soort 3D-model
van het samenwerkingsgebied waarin aan de hand van realtime
data allerlei beleidsopties kunnen worden uitgetest. Hier in
Rotterdam lopen al verschillende initiatieven. Het Rotterdamse
havenbedrijf heeft een eigen platform met digital twin, Rotterdam The Hague Airport bouwt eraan en de gemeente zelf
probeert haar platform momenteel uit in testomgeving.”
Het streven is de bouw van ecosysteem waarin alle spelers
in de stad in realtime data vertegenwoordigd zijn. Van der
Heijden: “Je kunt ervoor kiezen om te wachten waarmee de
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Googles van deze wereld op dit gebied op de proppen komen,
maar Rotterdam zet liever zelf al stappen. En we trekken nu
samen met Den Haag en de provincie op, met één grote regionale digital twin voor ogen. ” Den Haag timmert eveneens hard
aan de weg: de gemeente werkt vanuit een bestuurlijk vastgestelde datastrategie en heeft samen met het Centraal Bureau
voor de Statistiek al een Urban Data Center.
Roadmap
De samenwerking van de drie is een gezamenlijke verkenning, waarin ruimte is voor toevalligheden en onverwachte
ontwikkelingen, benadrukt Van der Heijden. “We werken liever
met een roadmap dan met vastomlijnde smart gedefinieerde
lineaire projecten; er is geen vastomlijnd eindstation.”

Er bestaat een
schrikbeeld dat
overheden naar
believen data in één
grote vergaarbak
kieperen
Als het platform groeit, groeien ook de mogelijkheden voor
datagedreven beleid. Burgering ziet bijzondere kansen voor de
provincie: “Als alle gemeenten in Zuid-Holland zouden aanhaken en hun begrotingsdata prijsgeven, dan zou dat geweldig
zijn. Op grond van die data kunnen voorspellingsmodellen worden gemaakt waarmee de provincie haar rol in het financiële
toezicht op gemeenten beter kan waarmaken.”
Het verbaast Burgering dat elders geen voorbeelden te vinden
zijn van overheden die over hun grenzen heen cocreëren op
het vlak van datagedreven beleid. “Ik had gedacht dat er in
Engeland of Zweden wel een lichtend voorbeeld te vinden zou
zijn, maar we konden ons nergens aan spiegelen. We zijn echte
pioniers. Als het ons lukt waarom zou het andere provincies en
gemeenten dan niet lukken? Ik hoop dat wij andere overheden
zullen inspireren.”

i27

Beeld: Shutterstock

p a r t n e r

In 2 dagen in plaats
van 3 maanden!
In 3 maanden tijd verwerkte het RIVM
42.623 publieksvragen over COVID-19.
Ongeveer 90 procent daarvan werd automatisch
beantwoord dankzij de incidentmodule van
TOPdesk. Hoeveel tijd daarmee is bespaard,
kan functioneel beheerder van de TOPdeskapplicatie binnen het RIVM, Caspar Dobbe, niet
precies zeggen. ‘Gemiddeld 10 minuten per
vraag is geen gekke aanname.’ Dus: 90 procent
van 426.230 minuten is 6393 uur. Meer dan
welkom natuurlijk in de coronahectiek.
Door Els Wiegant
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et Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
gebruikt de TOPdesk-software voor onder meer het
managen van projecten, incidenten en wijzigingen (change). ‘Wij
hebben zo’n beetje de full deal, bijna alle modules die er zijn’,
constateert Dobbe. De ICT-afdeling waar hij werkt, heeft niet
alleen het RIVM als klant, maar ook dertien andere overheidsorganisaties zoals het KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Mondkapjes
Het RIVM gebruikt de TOPdesk-software met name voor
interne ICT-processen, maar de applicatie bleek ook geschikt voor
niet-ICT-gerelateerde dienstverlening aan de buitenwereld, zo
heeft Dobbe ondervonden. ‘Het is verrekte handig dat je de tool
die je toch al in huis hebt en waarvan je veel kennis hebt, daar-
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voor kunt inzetten’, vindt hij.
Half januari druppelden de eerste
coronavragen binnen en kreeg hij de
vraag of die met de TOPdesk-software
konden worden afgehandeld. ‘Het
systeem registreert de vragen en categoriseert ze. De vragensteller wordt
automatisch doorgelinkt naar een van
de websites met veel gestelde vragen;
van onszelf, de GGD of de rijksoverheid, afhankelijk van de vraag. Daarmee
wordt 90 procent afgevangen. Zo’n 10
procent moet intern worden beantwoord. Dan zou het om specifieke
vragen kunnen gaan als: ik heb 100.000
mondkapjes over, kunnen jullie daar
wat mee?’
Naast de afhandeling van vragen
ontstond ook de behoefte aan een kennisbank waaruit externen – zoals Tweede Kamerleden of VWSambtenaren – eensluidende informatie over COVID-19 konden
putten. ‘Normaal gesproken duurt het een maand of drie voordat
zoiets staat, maar nu liet iedereen alles uit zijn handen vallen
om dit voor elkaar te krijgen. TOPdesk hielp direct toen ik ze om
hulp vroeg en bouwde de omgeving. Wat normaal drie maanden
duurt, was binnen twee dagen voor elkaar. Eind maart stond het.
Dat was echt top.’
In je hoofd zitten
Bij de keuze voor TOPdesk, twaalf jaar, geleden was Dobbe
niet persoonlijk betrokken, maar hij werkt er wel vanaf het begin
mee. De hoofdtaak van hem en drie collega’s is het ‘in de lucht
houden’ en het technisch beheer, maar ze doen ook functioneel
beheer. Daarnaast is Dobbe aanspreekpunt voor klanten van
het RIVM die werken met de TOPdesk-software. ‘Ik weet inmiddels heel veel van de TOPdesk-tooling. Als er processen binnen
de IT-organisatie moeten worden ververst, komen procesmanagers naar mij met de vraag: hoe moeten we dat vertalen naar
TOPdesk?’
Zijn houding in dit soort contacten zegt hij te hebben afgekeken van de ‘TOPdesk-jongens’, met wie hij regelmatig overleg
heeft. ‘Zij gaan in je hoofd zitten, ze denken zoals jij. Ze nemen
je stap voor stap mee naar de inrichting zoals jij die graag zou
willen, zonder dat je wíst dat je die wilde. Zelf denk je vaak dat je
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weet wat je nodig hebt, maar zij kennen de tool zoveel beter dat
ze je op allerlei mogelijkheden wijzen waar je zelf nog niet aan
gedacht had. Dat is wat ik ook bij mijn klanten ben gaan doen.
Soms raad ik ze het gebruik van TOPdesk af. Bijvoorbeeld omdat
het te duur en te omslachtig is voor wat ze willen. Daar moet je
eerlijk in zijn.’
Niet handig
Dat de TOPdesk-software ook goed in te zetten is voor het
afhandelen van vragen was al voor de coronacrisis gebleken,
vertelt Dobbe. Vragen die aan het RIVM worden gesteld, werden veelal handmatig afgehandeld via de mailbox. ‘Dat is niet
handig, want daar kun je niet automatisch in registreren en
categoriseren.’
Tijdens de ophef over het gebruik van rubbergranulaat op
voetbalvelden, eind 2017-begin 2018, kwam een RIVM-manager
bij Dobbe met het verzoek of dat niet in TOPdesk kon. Ja dat kan,
zei Dobbe, en richtte de tool ervoor in. ‘Iedereen enthousiast en
blij. Maar in de hectiek van die tijd is er uiteindelijk onvoldoende
gebruik van gemaakt.’
Toch noemt Dobbe het een goede pilot, de ervaring kwam
goed van pas in de huidige hectiek: die van COVID-19. ‘Voor
onze organisatie hebben we er veel mogelijkheden mee geschapen. Toekomstige vragen over bijvoorbeeld stikstof, PFAS of een
eventuele explosie in de Botlek, wij zijn klaar voor de volgende
calamiteit.’
Eilandjes verdwijnen
Inzichten doemen vaak pas op als het stof na een hectische
periode is neergedaald. Op de vraag of het RIVM of TOPdesk
dingen anders hadden moeten doen, antwoordt Dobbe stellig:
‘Nee, niks. Ik ben destijds bij de nasleep van de vuurwerkramp in
Enschede betrokken geweest. Wat ik toen heb gezien, is dat alle
eilandjes op zo’n moment verdwijnen. Je gaat met z’n allen aan
de slag. Registratie en de financiën, die regel je later. Het zou
beter zijn om de administratieve afhandeling meteen te doen,
maar daar heb je gewoon geen tijd voor. Bij elke volgende crisis
zal dat niet anders gaan. Het is alleen wel goed om in je achterhoofd te houden dat die afrekening nog een keer komt.’

Benieuwd wat TOPdesk voor uw organisatie en klanten kan betekenen? Neem contact op met Jessica Smeijers: J.Smeijers@TOPdesk.
com of 06 30 99 67 08.
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Carrie Carrasco (links) en Stefan van Oirschot van Red Hat.

Open
organisaties in
uitdagende tijden
Opensourcesoftware en
het gedachtegoed erachter
helpen bedrijven wereldwijd
niet alleen op technologisch
gebied. Zo lijken ‘open’
organisaties over het algemeen
beter te functioneren in de
huidige coronatijd, waarin
veel medewerkers vanuit huis
werken. We bespreken met
Carrie Carrasco en Stefan van
Oirschot van Red Hat wat daar de
reden van is en hoe de overheid
naar een open organisatie kan
transformeren.
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igitale transformatie is een veelbesproken thema, ook
binnen de overheid. Nieuwe technologie moet helpen
om de overheid efficiënter en effectiever te maken, maar bijvoorbeeld ook om de burger meer transparantie te bieden in de
besluitvorming, de achterliggende algoritmes en data en welke
data over hen worden vastgelegd. De menselijke en culturele
aspecten van deze transformatie blijven vaak onderbelicht,
terwijl dit de slagingskans aanzienlijk verbetert. Dit is precies
waarover Carrie Carrasco van Red Hat veel spreekt met organisaties. “Ik praat eigenlijk nooit over technologie, maar altijd over
de culturele en menselijke aspecten die nodig zijn voor digitale
transformatie”, vertelt Carrasco. “Daar zit vaak de grootste
uitdaging. En dit is geen specifiek overheidsprobleem, maar een
uitdaging voor elke organisatie.”
Een belangrijk kenmerk van een open organisatie is dat
werknemers niet meer in een strikt hiërarchische structuur functioneren en de vrijheid hebben zelfstandiger en meer resultaatgericht te werken. Dit is een aanzienlijk verschil ten opzichte
van een traditionele bedrijfscultuur waarin veel draait om risicomijdend gedrag.
Dit bevestigt haar collega Stefan van Oirschot: “Je ziet
momenteel dat die standaardstructuur niet meer werkt nu zoveel
mensen thuis werken en niet meer bij elkaar op kantoor zitten.
Je kunt je medewerkers niet meer op dezelfde manier controleren en aansturen. Ze moeten in staat zijn zelfstandig en resultaatgericht te werken, en dat is iets wat een open organisatie
zeer goed ondersteunt.”
Hoe lastig het kan zijn om een traditionele organisatie open
te maken weet Van Oirschot, die organisaties hier dagelijks bij

De jongere generaties werknemers hebben minder last
van deze organisatorische erfenis en gaan daarom veel makkelijker mee in een open organisatie. Carrasco: “De tijden zijn
veranderd. De nieuwe generaties willen anders werken en dat
moet je als organisatie faciliteren om succesvol te zijn. Dat kan
je natuurlijk niet in één keer omgooien. Het is een stapsgewijs
proces, waarbij je als doel voor ogen moet hebben dat ‘open’ de
weg voorwaarts is. Een bijkomend voordeel is dat het ondersteunen van moderne werkwijzen en open technologie ook helpt om
meer jong talent aan te trekken.”
helpt. “Ik help bedrijven om impact te realiseren door middel van
open transformatie. Technologie maakt het mogelijk, maar uiteindelijk ligt de focus in onze gesprekken vaak op de strategische
visie. Daarna verleggen we de conversatie naar de operationele
en culturele aspecten en welke gevolgen dit heeft voor zaken als
leiderschap, productmanagement en architectuur. Bij een succesvolle open transformatie moeten al die elementen met elkaar
in balans zijn. Leiderschap zorgt dan voor richting en ambitie en
met productmanagement en architectuur kan je het zo effectief
mogelijk realiseren.”
Een open organisatie heeft de volgende vijf karakteristieken:
Transparency, Inclusivity, Collaboration, Community en Adaptability (TICCA). “Die waarden zijn voortgekomen uit opensourcesoftware-ontwikkeling”, legt Van Oirschot uit. Ze houden
in grote lijnen in dat iedereen in openheid met elkaar samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel, dat bovendien kan
veranderen door voortschrijdend inzicht. “Een open organisatie
kan alleen in stand gehouden worden als de mensen ook echt in
deze waarden geloven en ernaar handelen. Dat maakt transformatie zo complex. Want hoe zorg je ervoor dat je mensen in een
open organisatie betrokken en aansprakelijk blijven?”
Volgens Carrasco is het bijzonder lastig zo’n grote culturele
transformatie te realiseren in traditionele organisaties: “Het
heeft alles met historie te maken. Als iemand gewend is aan
hiërarchie en het uitvoeren van opdrachten van een leidinggevende, dan is de stap heel groot om ineens zelf je doelen te
gaan bepalen. Zo iemand moet dus in feite afleren hoe hij of zij
jarenlang heeft gewerkt.”
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Toekomstvaste organisatiestructuur
In deze moeilijke tijden zijn veel traditioneel georganiseerde
instanties, zowel privaat als binnen de overheid, op zoek naar
nieuwe, meer open manieren om optimaal te blijven functioneren. “Technologie alleen gaat dit niet oplossen”, besluit
Carrasco. “Daar red je het niet mee. Technologieën komen en
gaan, maar de mensen blijven. Medewerkers moeten het gevoel
hebben dat hun input en creativiteit belangrijk zijn. Ze moeten
zelf bepaalde beslissingen kunnen nemen en daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Dus niet bij elke beslissing wachten op
goedkeuring van hoger management. Organisaties moeten hun
processen stroomlijnen en besluitvorming door de hele organisatie distribueren. In zo’n open cultuur kan je met een veel
hogere snelheid waarde opleveren voor klanten, en in het geval
van overheidsinstanties, de burger.”
Voor zowel Carrasco als Van Oirschot is het daarom helder
dat open transformatie de beste manier is om als organisatie
succesvol te zijn en te blijven, ook in het Nieuwe Normaal.
“Ik acht de kans groot dat we niet terugkeren naar het oude
normaal”, concludeert Van Oirschot. “We zullen naar verwachting minder vaak reizen en daardoor ook minder in de kantooromgeving actief zijn. De ontwikkeling van opensourcesoftware
wordt al vanaf het begin gedaan door mensen van over de hele
wereld, die als individuen of vanuit bedrijven op afstand met
elkaar samenwerken. Ik denk dat die open werkwijze de juiste
manier is om op dit moment je organisatie ingericht te hebben.
En als je daar nog niet aan begonnen bent, dan is het nu hoog
tijd om dat alsnog te doen.”
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Overheidsorganisaties moeten steeds vaker
samenwerken om aan de verwachtingen van
burgers te voldoen. Keteninformatisering
blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan.
Hoe laat je burgers via één loket diensten
regelen als je met allerlei wettelijke en
administratieve verschillen zit en met diverse
systemen werkt? En hoe wissel je veilig
data uit met andere partijen, ook buiten de
overheid?
Door Kitty Döppenbecker

“V

rijwel elk vraagstuk van enig maatschappelijk belang
is tegenwoordig een samenwerkingsvraagstuk. Daar
ontkom je als overheidsorganisatie niet meer aan”, zegt Frank
Hendriksen. Als principal adviseur bij adviesbureau
M&I/Partners ziet hij veel organisaties met deze trend worstelen. “Het is onmogelijk voor iedere taak op ieder gebied een
eigen loket te bieden. Het aantal onderwerpen is te groot en
het is te complex om alle diensten alleen te organiseren. Maar
die ketensamenwerking moet wel goed doordacht zijn.”
Ter illustratie noemt Hendriksen het aanvragen van
een persoonsgebonden budget (PGB). “De overheid werkt
aan een website waar je als burger alles rondom je PGB in
één keer regelt. Maar er zijn verschillende PGB’s, waaraan
verschillende wetten ten grondslag liggen. En die wetten
matchen niet. Voor het ene PGB moet je bij de gemeente zijn,
voor het andere bij je zorgkantoor. Daar moet je als samenwerkende partijen vooraf goed over nadenken en niet tijdens
het bouwen van je portaal tegenaan lopen.”
Een ander voorbeeld is het aanvragen van omgevingsvergunningen. Hendriksen: “Stel, je wilt als burger een werkruimte in je tuin aan het water bouwen en daarvoor moet je
de beschoeiing versterken en een schuur met asbest verwijderen. Dan kun je verschillende vergunningen van verschillende instanties nodig hebben. De overheid is bezig steeds
meer vergunningsstelsels in de Omgevingswet op te nemen.
Zo ontstaat een landelijke, gecombineerde aanpak voor het
aanvragen van omgevingsvergunningen. Dat betekent dat
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alle betrokken instanties duidelijke afspraken moeten maken,
zodat alle processen op elkaar aansluiten.”
Hele keten in kaart
Belangrijk is dat overheidsorganisaties zich bij het uitvoeren van hun taken bewust zijn van het samenwerkingsverband
waarin dit gebeurt, stelt Hendriksen. Zo kreeg M&I/Partners
onlangs de vraag van een klant om een Data Protection Impact
Assessment (DPIA) uit te voeren op het verwerken van privacygevoelige persoonsgegevens voor een grootschalig onderzoek. Het bleek te gaan om een onderzoek dat iedere paar jaar
conform geldende wetgeving wordt uitgevoerd, deels landelijk
gestandaardiseerd, deels regionaal specifiek met lokale aanvullingen. De conclusies worden zowel landelijk als regionaal
getrokken.
Tobias van Oerle, senior adviseur bij M&I/Partners: “Voor
de uitvoering van de DPIA moesten we eerst om de tafel met
alle betrokken partijen en de verantwoordelijkheden helder
krijgen. Wie verwerkt welke gegevens namens wie? Wanneer
worden welke gegevens uitgewisseld tussen welke partijen
en wie is dan verwerker en wie verwerkersverantwoordelijk?
En voor welke doelen worden de gegevens waar verwerkt?
Kortom, het was nodig de hele keten van gegevensverwerking
en uitwisseling met alle verantwoordelijkheden in kaart te
brengen en daar zorgvuldige afspraken over te maken.”
Weerstand wegnemen
In de DPIA-casus was er weinig weerstand tussen partijen
om de werkwijze transparant te maken. Maar dat is niet altijd
zo. “Het gezamenlijke hoofddoel was in dit geval duidelijk
en iedereen had er baat bij de zaak goed aan te pakken. Maar
lang niet elke organisatie ziet de noodzaak van ketensamenwerking in. Soms hebben partijen zelfs belang bij enige onduidelijkheid, bijvoorbeeld omdat ze anders hun eigen beleid
moeten aanpassen of omdat het hun positie in de samenwerking verzwakt. In veel samenwerkingsverbanden is dat een
extra drempel”, aldus Hendriksen. Toch heeft iedereen voordeel van keteninformatisering. “Overheidsorganisaties voeren
hun taken beter uit als ze rekening houden met het samenwerkingsverband waarin dit gebeurt en de context duidelijk
is. Ook voor de burger is het beter. Wil je het maatschappelijk
belang echt dienen, dan moét je wel samenwerken.”

7 regels bij het in beeld
brengen van de keten
1 - Maak duidelijke afspraken rond wet- en
regelgeving
Zorg dat alle betrokken organisaties weten aan
welke wetten ze zich moeten houden, zoals bij het
gemeenschappelijk verzamelen en delen van data.
Oók externe partijen.
2 - Stem beleid en belangen op elkaar af
Voorkom problemen door verschillen in beleid.
Bespreek die verschillen en de gevolgen en houd
rekening met het belang van andere ketenpartners.
3 - Coördineer de processen met alle ketenpartijen
Stel dat alle samenwerkende partijen elk per processtap de maximale wettelijke termijn hanteren,
dan duurt het totale proces te lang.
4 - Maak afspraken over de betekenis en het
gebruik van elkaars informatie
Is een adres een verblijfsadres of het woonadres
volgens de gemeentelijke basisadministratie voor
persoonsgegevens? Dat kan bijvoorbeeld bij een
vergunnings- of zorgaanvraag een groot verschil
maken.
5 - Kijk naar de eisen voor informatiebeveiliging
en privacy
Landelijke overheidsorganisaties moeten aan
andere veiligheidseisen voldoen dan gemeenten
of zorginstellingen. En wie is verantwoordelijk
voor welk onderdeel van de privacywetgeving bij
gezamenlijk datagebruik?
6 - Voorkom inconsistenties tussen applicaties
Overheidsorganisaties gebruiken verschillende
systemen voor het uitvoeren van dezelfde taak. Maar
bijvoorbeeld bij het kopiëren van data mag de relatie
met het bronsysteem nooit verloren gaan. Wijzigingen in het ene systeem, moet je ook in het andere
doorvoeren.

Meer informatie?
Neem contact op met M&I/Partners: Frank Hendriksen, principal adviseur, of
Tobias van Oerle, senior adviseur, via 030 - 2 270 500 of info@mxi.nl.
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7 - Standaardiseer de infrastructuur
Sluit voor de uitwisseling van gegevens aan op
gestandaardiseerd berichtenverkeer en gebruik standaarden zoals de NTA7516 voor veilig e-mailen.

Beeld: Shutterstock

Keteninformatisering is

M&I/P a r t n e r s
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Omgevingswet-ICT nog niet op orde

STOP-standaard
blijkt lastig obstakel
O

Door Pieter van den Brand
Beeld Shutterstock/iBestuur
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De enorme druk op de implementatie
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO) en de vertraagde oplevering van
een van de uitwisselingsstandaarden
speelden een hoofdrol in het jaar uitstel
van de Omgevingswet. De tijdsdruk
wordt er niet minder door, en de opgave
draait niet alleen om software.

pluchting, dat was de algemene teneur toen minister
Ollongren (BZK) de komst van de Omgevingswet in mei
met een vol jaar uitstelde. Een harde voorwaarde voor de inwerkingtreding van de wet was dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op een basisniveau zou functioneren. In februari
concludeerde het interbestuurlijke acceptatieteam van de vier
overheidslagen dat de ICT achter de nieuwe leefomgevingsregels niet op tijd zou voldoen aan de basiseisen. Het uitstel
zorgde meteen voor rust, blikt Roland van de Boel terug. De
zelfstandig ICT-specialist ondersteunt gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten bij hun aansluiting op het DSO.
“Het hectische is er af. Er is meer ruimte voor het doen van
aanbestedingen. Zaak is de techniek en de interne werkprocessen op orde te krijgen. Vooral bij gemeenten en waterschappen.
Ik zie dat bevoegde gezagen elkaar opzoeken om gezamenlijk
en met leveranciers hun systemen te beproeven. Het is immers
de bedoeling dat de hele keten straks goed opereert. Voor het
oefenen was oorspronkelijk een jaar uitgetrokken. Met het
uitstel wordt dat weer mogelijk. Vanuit dat perspectief ontstaat
er weinig nieuwe ruimte. Inmiddels is de tijdsdruk weer even
hoog. Als een organisatie nog aan het begin staat van technische aansluiting of de verwerving van software nog moet afronden, is feitelijk sprake van geen enkele extra ruimte.”
Het basisniveau van het DSO beslaat drie ketens. Gemeenten moeten omgevingsplannen kunnen publiceren, en
provincies en waterschappen hun verordeningen. Ze moeten
aanvragen kunnen ontvangen, dus vergunningensystemen
ontsluiten. Als derde moeten ze het DSO kunnen vullen met
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regelgeving. Deze inhoud is noodzakelijk voor het genereren
van vragenbomen die initiatiefnemers bij 160 veelgebruikte
type aanvragen kunnen doorlopen op het Omgevingsloket in
aanbouw. Ze krijgen dan alleen de voor hun activiteit relevante
vragen en indieningsvereisten voorgelegd. “Pas als de technische aansluiting is gerealiseerd”, legt Van de Boel uit, “is er
inzicht in wat er nodig is om de regelgeving onder de juiste
condities in het DSO te krijgen. Eigenlijk zou je bij het maken
van de regels deze al ‘digitaal toepasbaar’ willen formuleren.
Dan is alles ook beter te beheren. Dus het is niet alleen een
technisch hoogstandje om die informatie met aangepaste systemen in het DSO te krijgen; de manier waarop regels gevormd
en beheerd worden, is eveneens van belang.”
Geen tijd
Het extra jaar geeft geen tijd om achterover te leunen,
beaamt programmamanager Omgevingswet Annemieke van
Brunschot van de VNG. “Gemeenten hebben deze extra periode
hard nodig om het oorspronkelijke doel te bereiken, namelijk een werkend stelsel, doordat ook lokale systemen erop
zijn aangesloten.” Volgens de maandelijkse Aansluitmonitor van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de
Omgevingswet (AdS) hebben begin september welgeteld 126
gemeenten een koppeling met het DSO-LV of zich daarvoor
aangemeld. Van Brunschot maakt zich zorgen of alle aansluitingen tijdig gerealiseerd zullen zijn, maar is blij met de progressie. Drie maanden eerder stond de teller nog op 54. Om filevorming te voorkomen, heeft de VNG gemeenten opgeroepen
zich voor aansluitslots op te geven. Van Brunschot verwacht
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dat de meeste gemeenten halverwege 2021 zijn aangesloten.
“Dan hebben de laatste aansluiters nog een halfjaar om met een
werkend stelsel te oefenen. We moeten ons niet blindstaren op
aansluitstatistieken. Gemeenten moeten daarna nog veel werk
verzetten om alles ingeregeld te krijgen, en vooral veel oefenen.” Om alle overheden een goed beeld te geven van de benodigde inspanningen verschijnt binnenkort de interbestuurlijke
roadmap ‘Route 22’.
De waterschappen zijn in elk geval op stoom, voegt Van de
Boel toe, die deze overheidslaag vertegenwoordigt in het interbestuurlijk acceptatieteam. Volgens de AdS-monitor hebben nu
16 van de 21 waterschappen een technisch correct werkende
verbinding tussen het DSO-LV en de eigen ICT-omgeving voor
het ontvangen van aanvragen en meldingen (tegenover nog
maar 3 van de 12 provincies en 7 van de 29 omgevingsdiensten). Van de Boel ziet filevorming als een risico. “Als iedereen
tot het laatste moment wacht, komt de ondersteuningscapaciteit in het gedrang. Met aansluitslots verdeel je de druk.”
Uitvraag
Directeur business development Sander van der Merwe
van Visma Roxit trok in april al aan de bel tijdens de virtuele
gebruikersbijeenkomsten. De softwareleverancier voorziet een
paar honderd gemeenten van vergunningen- en plansoftware.
“We zagen dat een behoorlijk aantal gemeenten nog nauwelijks nieuwe software aan het verwerven was. Met nog maar
een paar maanden over voor de inwerkingtreding, zou dat een
onmogelijke opgave worden. Ook zagen we een uiteenlopende
uitvraag. Er is veel maatwerk nodig en dat maakt het lastig om
daar een systeem op te bouwen. Daar is nu meer tijd voor, al
verwacht ik dat de aanbestedingen en zeker de implementatie
nog ver na de jaarwisseling door zullen gaan. Verschillende
onderdelen van het DSO zijn pas in 2021 beschikbaar, dus een
vol jaar oefenen is onwaarschijnlijk.”
Als pluspunt constateert Van der Merwe dat de rol van de
leveranciers van omgevingssoftware meer onderkend wordt
door de DSO-organisatie bij BZK. “We hebben de afgelopen
jaren te veel los van elkaar ontwikkeld. Nu wordt ons nadrukkelijk gevraagd om mee te denken. Men ziet in dat we elkaar
nodig hebben. De gezamenlijke interbestuurlijke roadmap zal
daarbij helpen. Daarmee kunnen we elkaar aan de planning
houden.”
STOP-standaard
Om koppelingen tussen lokale systemen en het DSO te
maken, zijn uitwisselingsstandaarden nodig. Een obstakel
voor de voortgang van het DSO is de vertraagde oplevering van
de STOP-TPOD-standaard (STandaard Officiële Publicaties met
ToepassingsProfiel voor OmgevingsDocumenten): de software-
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technische standaards nodig voor het publiceren en wijzigen
van omgevingsplannen en verordeningen. Overheden moeten
hiervoor een aansluiting krijgen op de landelijke voorziening
voor bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). De LVBB
fungeert als postbode om de plandocumenten naar het DSO te
ontsluiten. In maart oordeelde de Gateway Review van het DSO
dat de STOP-standaard een ‘enorme innovatieve opgave’ met
zich meebrengt en de implementatie van het DSO flink onder
druk zet.
Ook directeur Lieuwe Koopmans van Tercera schetst een
kritisch beeld van de ontwikkeling van de STOP-standaard. De
leverancier van plansoftware begeleidt alle provincies, drie
waterschappen en een honderdtal gemeentelijke klanten bij
hun aansluiting op de LVBB. “De STOP-TPOD is een belediging
voor het woord ‘standaard’. Gebruikers en leveranciers hebben
te veel vrijheid en dat leidt tot een wildgroei van ingewikkelde
en dure software-oplossingen. De LVBB moet alle vrijheidsgraden binnen de standaard aankunnen en dat kost veel tijd
en geld. In de tussentijd zijn er al vier versies geweest en met
elke nieuwe versie ging de standaard op zijn kop. We hebben
onze systemen voor de provincies driemaal opnieuw op moeten
bouwen.” Volgens Koopmans is de standaard nog altijd niet
compleet. “Het aanbieden en ontsluiten van plannen is niet
voldoende, je wilt ze ook kunnen updaten. De mutatiefunctionaliteit is nog amper uitgewerkt. Ik heb nog geen technisch
concept gezien en dat geeft mij weinig vertrouwen dat het nog
goed komt.”
Ook stelt Koopmans dat er nog geen moment geweest is dat
alle onderdelen van het DSO-LV op hetzelfde moment dezelfde
versie van de standaard werkend hadden. “Er is dus ook nog
geen mogelijkheid geweest om met de hele keten te oefenen.
Onthutsend. Het laatste nieuws is dat het in oktober gaat lukken, maar ik heb daar een hard hoofd in.”
Gruwelijke standaard
De enige oplossing is een ingrijpende vereenvoudiging
van de standaard, stelt Koopmans. “Deze standaard is redelijk
dichtgetimmerd en een echte standaard om software op te bouwen. En ook veel goedkoper. Een oplossing zou zijn deze standaard te pimpen, maar de informatiearchitecten van het DSO
namen destijds niet de moeite zich in deze standaard te verdiepen. Ze wilden iets geweldig moois maken, maar de ambities
zijn te hoog gegrepen. De vurige wens achter de Omgevingswet
is álles te digitaliseren. Maar je kunt regelgeving op papier wel
simpel maken; dat wil nog niet zeggen dat je alle regels ook zo
eenvoudig kunt digitaliseren. De vraag hoeveel tijd en geld dat
allemaal kost, is niet aan de orde gekomen. Leveranciers zijn
lange tijd buiten de deur gehouden.” Koopmans geeft het niet

op. “Ondanks deze gruwelijke standaard is het voor ons een
uitdaging om een gebruiksvriendelijke oplossing te bouwen.”
Informatieanalist Remco Koenders van leverancier Visma
Roxit wijt de vertraging van de STOP-TPOD-standaard aan de
agile aanpak van het DSO-programma. “Men wilde onderweg
bijsturen en dat is gebeurd. Een aantal leveranciers moest
dan helemaal opnieuw beginnen. Vooral bij de provincies, die
eerder klaar moesten zijn met hun plansoftware. Wij hebben dat anders aangepakt, want we wilden meer duidelijkheid en gemeenten en waterschappen hoeven pas later hun
plandocumenten te publiceren. Wij hebben dan ook minder
snel gebouwd. Kwalijk is wel dat wij als leverancier geen eigen
testomgeving hebben. We moeten via onze gemeentelijke klanten werken. Niet handig, want er moet veel getoetst en getest

voorbarig. “Op papier is de standaard nu stabiel en kunnen
leveranciers er hun software op ontwikkelen. Op basis van de
ervaringen zullen er ongetwijfeld nog verdere aanpassingen
volgen. Zo’n standaard moet zich nog uittrillen. Dat gebeurt
door er veel mee te oefenen. Vergeet niet dat we een compleet
nieuwe softwareomgeving opbouwen. We werken toe naar een
startmoment. Op 1 januari 2022 zijn we in staat digitaal te werken op een voldoende basisniveau. Wat er nog niet is, zullen
we verder ontwikkelen. Dat geldt ook voor de mutatiefunctionaliteit. Eerst moet de basis goed zijn.”
Eerst zien, dan geloven, stelt Koopmans. Volgens de Tercera-directeur is er fundamenteel iets mis bij de DSO-organisatie.
Naast de haperingen met de TPOD-standaard bespeurt hij een
tweespalt tussen het Kadaster (belast met het digitaliseren van

De STOPTPOD is een
belediging
voor het woord
‘standaard’
worden. Sowieso liggen er nog flink wat kluiven, niet alleen
het mutatiedeel maar ook de ‘overal performance’ van zo’n
enorm systeem als het DSO.”
Eerst de basis
Van de Boel snapt de worsteling bij leveranciers. “De STOPTOPD is een complexe standaard. Bij een leverancier voor een
van de waterschappen hebben we echter gezien dat een aansluiting met dit koppelvlak technisch mogelijk is, zij het met
de nodige inspanning. Soms moet je je werk opnieuw doen. Die
keus is aan de leverancier. Of zo’n inspanning van een leverancier verwacht mag worden, daar heb ik geen oordeel over. Ik
zie wel dat de DSO-organisatie zeer ontvankelijk is om samen
met de markt een oplossing te zoeken.”
Bij de VNG vindt Van Brunschot de kritiek van Tercera

Nummer 36, oktober 2020

ruimtelijke plannen) en het Kennis- en exploitatiecentrum
Officiële Overheids Publicaties (KOOP), de organisatie achter de
publicatie van overheidsinformatie via onder meer www.overheid.nl. “Er wordt geen regie gevoerd, dus de kans op mislukking is levensgroot. Intussen wil men in één keer van de vloer
op de kast springen. Dat gaat niet lukken.” Het advies uit 2017
van het Bureau ICT Toetsing (BIT) was daar volgens Koopmans
glashelder in: ontwikkel het DSO stap voor stap. “Maar de ontwikkelaars van het DSO zijn ook degenen die met dit advies aan
de slag moeten. Zo werkt het niet. Dat aanpassen moet onafhankelijk gebeuren. Je praat over een ICT-project van 200 miljoen. Dat moet straks allemaal met belastinggeld weer worden
gelijmd, voorzie ik. Het jaar uitstel zal weinig opleveren. De
wet nog een keer uitstellen, zal hem niet worden. Vermoedelijk
zal men het Omgevingsloket pas veel later opleveren.”
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