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De meest betreurde ‘helaas gemist’-sessies waren die van de
CIO’s. Vandaar in de Congres-review in dit magazine een reprise: ‘de I-Strategie in vijf
bedrijven’. De ruim 900 deelnemers waardeerden het iBestuur Congres 2013 met een
8-. De sessies van de Nationale Politie en het CIO Café werden als meest inspirerend
beoordeeld. De in de vorige iBestuur door minister Blok neergezette ambitie dat
in 2017 burgers en bedrijven alle communicatie met de overheid digitaal kunnen
afhandelen, kwam veelvuldig langs in de sessies. Marijke van Hees (Enschede) en Bertine
Steenbergen (BZK) bijvoorbeeld wezen de gemeenten de weg richting die iSamenleving.
“Het gaat niet om de gemeente, maar om de gemeenschap!” Nederland beweegt van een

IMAC opleidingen

stelt ﬂinke eisen aan de bedrijfsvoering van de gemeenten, met minder geld.

‘Opschalen dus’, zei het regeerakkoord, ‘naar gemeenten met minimaal

De Informatiemanagement Academie (IMAC) van PBLQ HEC
biedt diverse opleidingen en masterclasses voor informatiemanagers, CIO(-adviseurs) en opdrachtgevers in de publieke
sector.

100.000 inwoners’. De schrik sloeg de lokale bestuurders om het hart. Recent gestarte
samenwerkings-initiatieven werden koud gezet. Op het Kladblok (ibestuur.nl) kwamen

– Verbindersopleiding voor informatiemanagers
– Start 19e Verbindersopleiding in november

redactie en lezers op de vraag ‘Hoe groter, hoe beter?’ met een waaier aan antwoorden:

– TopSeminars Beleid en ICT
– Incompany voor bestuurders en (beleids)directeuren

sommige taken is 100.000+ misschien nog wel te klein, andere taken kunnen beter lokaal

niet per se; schaalvergroting garandeert geen kwaliteit, wel hogere kosten; voor

– Geaccrediteerde opleiding
– Master of Public Information
Management

Strategie

aangepakt; en 100.000 is een volstrekt ﬁctief getal: 40.000 lijkt beter onderbouwd.

Opdrachtgevers

Technologie

Communis opinio: ﬂuïde samenwerkingsverbanden hebben de toekomst. De
Informatiemanagement

– Masterclasses
– Inrichting van de CIO-functie
– Politiek handelen binnen Informatiemanagement
– Business en IT-alignment
– Risicomanagement
– Business Cases

Business

Schakelen
tussen beleid,
uitvoering
en ICT?

gecentraliseerde verzorgingsstaat naar een lokaal uitgevoerde verzorgingsstaat. Dat

Drechtsteden bijvoorbeeld pionieren in hun ‘organisatienetwerk’. Drie Regionale
Uitvoeringsdiensten (RUD’s) kozen voor een ‘netwerksamenwerking’ in plaats van een
organisatorische versmelting zoals de overige 25, en dat lijkt te werken. Minister Plasterk
las mee op het Kladblok en maakte half maart bekend dat de soep niet zo heet wordt
gegeten. Het gaat niet om schaal, maar om schaalbaarheid. Als gemeenten menen dat

Structuur

Uitvoering

Verbinders

hun omvang voldoende is om, al dan niet in samenwerkingsverbanden, hun taken uit
te kunnen voeren, dan hebben ze zijn zegen. En die van iBestuur. Voorspelling voor het
iBestuur Congres 2014: heel veel samenwerking!

IMAC is partner in de iBestuur academie

Kijk voor het actuele aanbod en data op www.pblq.nl/imac
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Cloud niet langer taboe bij banken

Leuk: programmeren!

i N

R E A L

G-Cloud: Britse
angst voor nieuwsgierige Uncle Sam

L I F E

beschikbaar zijn voor alle overheidsorganisaties. De internet-

Bij overheden is het nog taboe, maar de

lende internationale cloud service-providers.

Elk jaar komen er in de Europese Unie

eerste Nederlandse ﬁnanciële instellingen

Dit heeft ertoe geleid dat Microsoft het

100.000 ICT-banen bij, maar er zijn niet

mogen in zee met publieke cloudproviders.

onderzoeksrecht voor DNB heeft opgenomen

genoeg ICT’ers voor deze vacatures. In

ING gaat Ofﬁce365 van Microsoft gebrui-

in overeenkomsten voor Ofﬁce365-clouddien-

Nederland zijn er in 2015 door vergrijzing en

ken. De Nederlandsche Bank en Microsoft

sten bij Nederlandse ﬁnanciële instellingen.

te weinig ICT-studenten 13.000 onvervul-

Britse parlementsleden tonen zich bezorgd over

legd om in 2015 de helft van de nieuwe

bare vacatures, verwacht Nederland ICT.

het cloud computing-programma van hun over-

IT-uitgaven via clouddiensten tee laten

namen eind november een belangrijke hob-

winkel voor de publieke sector
zou de overheidsdiensten enorme
me
besparingen moeten opleveren..
Bij de start werd de ambitie vastgetge-

bel daarvoor weg door de toezichthouder

DNB ziet cloud computing als een vorm van

Dat vraagt om actie, vindt de Europese

heid: gevoelige informatie van Britse burgers

verlopen. De CloudStore is nu ruim
uim een

‘toegangsrecht’ te verlenen tot de in de cloud

uitbesteden. De cloudprovider dient dan ook

Commissie. Ze riep begin maart op tot een

wordt daarmee op een presenteerblaadje aange-

jaar in de lucht. Tot nu toe werd slechts

opgeslagen informatie. DNB voert ook onder-

te voldoen aan dezelfde wettelijke vereisten

‘brede coalitie’ van overheid, onderwijs en

boden aan Amerikaanse opsporingsdiensten.

voor 7,4 miljoen pond aan clouddiensten
ddiensten

handelingen met andere internationale cloud

als gelden bij outsourcing. De toezichthouder

ICT-bedrijven. Opleidingen moeten beter

Dat kan zo niet doorgaan, zeggen parlementsle-

afgenomen via de internetwinkel,
el, een

service-providers.

ziet wel additionele risico’s en uitdagingen,

aansluiten op de arbeidsmarkt, eenduidige

den van beide regeringspartijen.

fractie van de totale ICT-uitgaven
en van de

Volgens DNB willen

want: ‘Waar zijn uw data fysiek? Wie hebben

certiﬁceringen moeten het makkelijker

veel ﬁnanciële instel-

toegang tot uw gegevens? Hoe controleert

lingen ‘outsourcen in de cloud’. Tot

Britse overheid.

maken voor ICT’ers om elders aan de slag te

G-Cloud is de naam van het ambitieuze cloud

Of dit in dit stadium veel of weinig is, daar-

zijn voor leveranciers om clouddiensten

u dat? Hoe vergewist u zich ervan

gaan en men wil meer mensen verleiden tot

computing-programma van de Britse overheid.

over variëren de meningen in de Britse pers.

gecertiﬁceerd te krijgen. De winkelca-

dat uw cloud service-provider uw

een ICT-studie. In de VS speelt hetzelfde:

Vanaf 2011 wordt er gewerkt aan het opbou-

Duidelijk is wel dat er serieuze kinderziekten

talogus bevat nu weliswaar een kleine

gegevens conform uw vereisten

daar verwacht men in 2020 één miljoen

wen van een catalogus van clouddiensten die

zijn. Het zou een bureaucratische nachtmerrie

3000 diensten en producten van ruim

verwerkt? Hoe krijgt u uw data

ICT’ers tekort te komen. Scholen spelen daar

terug bij beëindiging van de over-

onvoldoende op in; nog geen tien procent

eenkomst?’ (Uit de DNB-circulaire

van alle scholen programmeerles. Een groep

cloud computing.)

Amerikaanse (ICT-)ondernemers, artiesten

450 leveranciers. Maar vanwege een

Wetteloos patiëntendossier

complex systeem van veiligheidsniveaus
is toelating tot de winkel pas de eerste
stap van een traag en moeizaam accredi-

kort geleden mocht dat wettelijk niet,

DNB stelt als algemene voorwaarde dat

en politici wil daar wat aan doen en startte

Organisaties van artsen, tandartsen, apothekers, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en verpleeg-

tatieproces. Ook op het afrekensysteem

omdat DNB als toezichthouder geen moge-

inzichtelijk moet zijn ‘op welke locatie

Code.org, een campagne met (online) trai-

kundigen keren zich tegen het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van

en de toegankelijkheid voor kleinere

lijkheid had om onderzoek uit te voeren bij

bedrijfsdata worden opgeslagen en ver-

ningen om meer mensen te leren program-

gegevens. Dat beoogt de privacy van patiënten te beschermen als zorgaanbieders medische

leveranciers is kritiek.

de cloud service-provider (het ‘right to exa-

werkt’. De overeenkomst tussen Microsoft en

meren. De boodschap: wil je iets begrijpen

gegevens uitwisselen en is een reactie op het afschieten van het Elektronisch Patiëntendos-

Nu vallen deze en andere problemen wel-

mine’). Om dat probleem onder de aandacht

DNB, namens ITSG en de in die landen aan-

van ICT, dan moet je leren programmeren

te brengen is DNB vorig jaar, mede namens de

wezige instellingen, betekent concreet dat de

– en Python, Javascript, een 3D-game,

gezamenlijke internationale IT-toezichthou-

toezichthouder bij Microsoft een ‘right to

robotbesturing zijn gewoon leuk! Misschien

Tweede Kamer wel opdracht patiëntenrechten steviger

de kern van het systeem: de Britse over-

examine’ mag effectueren. (FvdM)

een idee voor de EU? (MV)

te verankeren. Het voorstel richt zich niet alleen op het

heid kan niet garanderen dat privacyge-

ders (ITSG), in gesprek gegaan met verschil-

sier (EPD) door de Eerste Kamer in 2011. Minister Schippers (VWS) moest

licht nog onder de noemer opstartpro-

haar handen daarvan aftrekken, maar kreeg van Eerste en
h

blemen. De nieuwe kritiek raakt echter

EPD, dat momenteel een doorstart maakt, maar op alle
Tijdens een commissievergadering op 27 februari heb-

‘Geen korting voor Kroes!’

een motie ingediend voor verhoging van Kroes’ budget,

Kroes (Digitale Agenda) voor haar kiezen heeft gekregen.

gens de indieners van de motie veel te veel geld naar

De Nederlandse EU-Commissaris wil dat iedere Euro-

landbouwsubsidies en versterking van achtergebleven regio’s met subsidies voor milieu en vervoer, de

pese burger toegang krijgt tot breedband, ook in

zogenaamde cohesiefondsen.

afgelegen gebieden waarvoor geen commerciële intekoestert ook ambitieuze plannen voor cloudcomputing. De EU

Genoemde organisaties menen dat het wetsvoorstel ‘te ver voorG

desnoods ten koste van andere posten. Zo gaat er vol-

ging uitspreekt over de ‘disproportionele korting’ die Neelie

Rutte moet volgens de motie uitdrukkelijk het Europees Parlement (EP) steunen in zijn pogingen om bij de onderhandelingen met

voelige informatie van haar burgers veilig is voor buitenlandse mogendheden.
Zoals bekend mogen Amerikaanse

ben Pechtold (D66), Verheijen (CDA) en Servaes (PvdA)

De Tweede Kamer wil dat het kabinet in Brussel zijn verontwaardi-

resse is. Daar had ze 7 miljard euro in willen steken. Kroes

medische-gegevensuitwisseling.

uit [loopt] op wat op korte termijn praktisch, technisch en qua
kosten haalbaar is’, schrijven ze aan de Tweede Kamer. Zelf hebben
kost
ze drie
dri jaar gewerkt aan de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Daaraan gaat het voorstel volstrekt voorbij. Ze
wisselin

opsporings- en inlichtingendiensten sinds 2001 (Patriot Act) zonder
gerechtelijke goedkeuring gegevens van
niet-Amerikanen opvragen bij Amerikaanse bedrijven of zelfs bedrijven met

vinden dat
d die code het wetsvoorstel zou moeten vervangen.

Amerikaanse dochterondernemingen.

Tijdens eeen hoorzitting van de Tweede Kamer begin maart klonk ook

Daar vallen dus alle grote cloudleveran-

kritiek, maar juist dat het wetsvoorstel te weinig regelt. Zo moet het

ciers onder. Sommige parlementsleden

zou een Europese cloud moeten ontwikkelen om het bed te spreiden

de Raad de begroting voor de Digitale Agenda weer op te krikken ‘in

onbevoegde gegevenstoegang tegengaan, waarbij het zich vooral
onbevo

suggereren al met G-Cloud te stoppen of

voor innovaties van eigen bodem. Kroes denkt dat een Europese cloud

de richting van het niveau van het oorspronkelijke Commissievoor-

verzekeraars richt, maar volgens door de Kamer uitgenodigde
op ver

zelfs de samenwerking tussen de inlich-

de komende zeven jaar zeker 2,5 miljoen nieuwe banen in de Unie

stel (9 miljard euro)’, ten koste van de uitgaven voor landbouw en

experts bestaat van meer onbevoegde kanten interesse. En wat te
exper

tingendiensten van beide landen op een

kan opleveren. Het Europese ‘nationaal’ product zou jaarlijks worden

cohesie.

gespekt met 150 miljard euro.

Op 13 maart heeft het EP het begrotingsakkoord van februari

Kroes zag het budget voor haar programma, dat aanvankelijk door

afgekeurd. EP-voorzitter Schulz stelde dat er geen bezwaar is tegen

in een Algemene Maatregel van Bestuur regelen. Dat bemoeilijkt parlementaire controle. Via een

moeten wel beseffen wie hun bondge-

de EU-Commissie op 9 miljard euro was begroot, al in november 2012

de omvang van de begroting (liefst 960 miljard euro armer dan de

achterdeur, aldus sommige deskundigen, kan gebruik van het EPD nieuwe stijl, nu vrijwillig, zo

noten zijn, en wie hun vijanden”, aldus

dalen met 2 miljard euro. Van die 7 miljard euro bleef bij de sloton-

lopende meerjarenbegroting), maar wel tegen de verdeling van het

alsnog verplicht worden. (PM)

de conservatieve MP David Davis in The

derhandelingen in februari nog een schamele 1 miljard euro over.

geld. (CvR)
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doen met huisartsen die bijklussen als verzekeringsarts? Schippers wil
essentiële zaken, zoals functionele, technische en organisatorische eisen,

Zie ook artikel ‘In dubio abstine’ op pagina 16
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laag pitje te zetten als de Amerikanen
hun wetgeving niet aanpassen. “Ze

Independent. (FvdM)

7

Gemeenten krijgen
het voor de kiezen de
komende jaren. Het
kabinet wil bestuurlijk
opschalen. KINGdirecteur Tof Thissen
gelooft eerder in
schaalvergroting via de
informatiehuishouding.

H

et Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) is aan zijn
vierde werkjaar begonnen. De opdracht is onveranderd: het meten van
de tactische en operationele bestuurlijke kracht van gemeenten en helpen bij
het verder ontwikkelen van de gemeentelijke informatietechnologie. Laatste
product: de Informatiebeveiligingsdienst. Directeur Tof Thissen is nog even
enthousiast als bij de start, maar heeft moeite met het tempo waarin voornemens ook kunnen worden verwezenlijkt.

‘Ik wil dat de gemeentelijke wereld over een paar jaar gestandaardiseerde informatiesystemen heeft waardoor men onderling kan communiceren en waarmee ook communicatie mogelijk is met belangrijke ZBO’s.’
Uw woorden in een interview bij uw aantreden als directeur van KING in
oktober 2009. En?
“Goed hè. Ik ben wel wat illusies armer voor wat betreft de snelheid die je
kunt bereiken op dit punt. Je komt heel veel adhesiebetuigingen tegen als je
het hebt over dat ene ‘ICT-gemeentehuis’ dat sustainable, compatible en veiliger is en dat beter is toegerust voor de toekomst. Iedereen vindt het prachtig
als je het hebt over een gezamenlijke ‘bodemplaat’ en over de ‘basisgemeente’.
Daar is iedereen het hartstikke mee eens, maar als je dichter bij het gaatje
komt, dan zie je dat daar heel veel belangen in meespelen. Dat heel veel
gemeenten langdurige contracten hebben met allerlei leveranciers. Dat leveranciers allerlei belangen hebben om de markt van gemeenten niet zomaar los te
laten of achter zich te laten. Ik ben ook een illusie armer vanwege het rapport
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over ‘ICT en overheid’.

Even enthousiast, enkele illusies
armer
Door Bas Linders
Beeld Lex Draaijer - De Beeldredaktie

8
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Dat maakt pijnlijk duidelijk dat het nog niet goed gaat in overheidsland. Het
is nog niet goed georganiseerd.”

Gemeenten krijgen er de komende jaren een hele berg taken bij als
gevolg van de decentralisatie. Nieuwe taken met minder geld dan de
rijksoverheid daar nu zelf aan uitgeeft. Wat betekent dat voor de inrichting van de informatisering?
“Dat is inderdaad het verwarrende van dit moment. Je moet nadenken over
wat er allemaal op je afkomt en welke diensten je dan het best kunt leveren
en dan moet je dus ook weten hoe je dat met een goede informatiehuishouding kunt faciliteren. Moet je dat in je eentje doen als gemeente of juist in
regioverband of juist op nationale schaal? Wij hebben al een tijdje een plan
klaar waarin we een soort basisgemeente schetsen; een ICT-gemeentehuis
met 408 kamers is het ook wel genoemd. Een bodemplaat zoals je die in de
auto-industrie kent waarop je met standaarden verder verschillende dingen
kunt bouwen. Allemaal om die bedrijfsvoering zo goed en efﬁciënt mogelijk
te organiseren, waardoor gemeenten verlost worden van de kopzorgen die ze
zich anders moeten maken als iedereen het 408 keer zelf gaat doen. We zijn op
weg van een totaal gecentraliseerde verzorgingsstaat naar een door de lokale
overheid uitgevoerde verzorgingsstaat en die overgang stelt andere eisen aan
je bedrijfsvoering en alsjeblieft: organiseer dat dan op het niveau van 408
gemeenten. Daar kan de rijksoverheid aan bijdragen door juist dáár wat over te
zeggen in plaats van over herindeling, want dan frustreer je dat proces alleen
maar.”

Focus nou niet op de bestuurlijke
schaalvergroting die noodzakelijk is
Ligt de aandacht te veel bij de wens van Plasterk om binnen vier jaar
naar 300 gemeenten te gaan?
“Dat proces dat kunnen we als gemeenten prima zelf. Minister hou daar
alsjeblieft je mond over, want elke zin die je daar als kabinet over spreekt, levert
zo veel vertraging op in het proces dat moet leiden tot een beter acterende
overheid. Had nou maar wél iets gezegd over hoe je die gemeenten gaat helpen
om schaalvergroting van de hele informatiekundige huishouding te realiseren,
want daar moet het gebeuren. Dáár had hij zich als coördinerend minister voor
de lokale overheden sterk voor moeten maken. Dat heb ik hem in een lunchgesprek ook gezegd. Focus nou niet op de bestuurlijke schaalvergroting, focus
op de schaalvergroting die noodzakelijk is in faciliterende zin. Te beginnen met
informatiehuishouding en ICT. We hebben de plannen, we hebben de ideeën.
Daarvoor is heel veel adhesie bij de gemeenten. ‘Jij kunt het verschil maken’,
heb ik hem gezegd, ‘jij kunt de zaak in beweging zetten door als rijksoverheid
te zeggen: naar analogie van één ICT Rijksdienst willen we ook één ICT gemeentelijke dienst. En ergens moeten die twee ook eens een keer in elkaar worden
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geschoven.’ Ik zou het erg goed vinden als dit kabinet een verleidingsbudget zou
neerleggen en zou zeggen: luister eens, wij willen de lokale overheid stimuleren
om met zijn 408-en die bodemplaat met gestandaardiseerde stelsels te implementeren en te laten maken door de markt, zodat er heel veel energie vrijkomt
voor het werk aan de frontofﬁce, want daar kom je de burgers tegen.”

Die worden in toenemende mate ook naar de gemeente gestúúrd. Van
jeugdzorg en Wajong tot en met de Wet werken naar vermogen. Het wordt
druk aan het loket.
“Ik maak me daar ook grote zorgen over. Zorgen, omdat er nu tegelijkertijd
heel veel dingen moeten gebeuren. Bovendien zijn er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk is er in abstracte zin altijd continuïteit van
bestuur, maar er is straks natuurlijk sprake van discontinuïteit omdat volgend
jaar vanaf half maart tot mogelijkerwijs maanden later allerlei formatiebesprekingen gaan plaatsvinden en colleges van samenstelling zullen veranderen. Natuurlijk is dat de wet van de democratie, maar in deze transitieperiode
van allerlei decentralisaties kan het leiden tot een enorme vertraging van het
proces en dan ben je straks gewoon niet klaar voor de nieuwe taken die inmiddels bij gemeenten worden binnengeschoven. We moeten straks wel mensen
helpen, met een goede dienstverlening en met de bedrijfsvoering die bij die
nieuwe taken hoort. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Ik laat ook
geen gelegenheid voorbijgaan om duidelijk te maken dat KING niet alleen een
club is die gemeenten helpt om hun bedrijfsvoering zo efﬁciënt mogelijk te
organiseren. We zijn er ook om gemeenten te ondersteunen om een zo betrokken mogelijke overheid te zijn die vragen van mensen als uitgangspunt neemt
voor het handelen.”

schaalvergroting, focus op de
in facilitérende zin
Doet het kabinet dat dan niet; de vragen van mensen tot uitgangspunt
nemen bij het handelen?
“Ja, daar kun je twee antwoorden op geven. Je kunt zeggen ja hoor, de
rijksoverheid is heel erg begaan met de noden van burgers en vindt oprecht
dat de lokale en meest nabije overheid dat het best kan oplossen. Je kunt
ook als antwoord geven: de rijksoverheid heeft een bloedhekel aan open-eindﬁnanciering waarbij mensen op basis van een onvervreemdbaar recht een
beroep kunnen doen op faciliteiten waardoor de rijksbegroting steeds verder
in de problemen raakt. De rijksoverheid wil dat gat dichtschroeien en niet
meer worden opgezadeld met tegenvallers. Daarom leggen ze die taken bij de
gemeenten met een ﬁnanciering daarbij en zeggen ze: dit is het, daar moet je
het mee doen en zo komen we niet meer voor verrassingen te staan! Laat ik
maar veiligheidshalve zeggen dat ik het op een mix van deze twee antwoorden
hou.”
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V a n

Er is kritiek op de wijze waarop het nieuwe kabinet de ICT governance
heeft geregeld. Minister Blok van Wonen is coördinerend minister voor
alleen de rijksoverheid, terwijl Plasterk als minister van Binnenlandse
Zaken meer voor de hand had gelegen vanwege zijn beleidsverbondenheid met de gemeenten. Juist daar moet de komende jaren de slag worden gemaakt bij de overheidsinformatisering.

De enige
die dat kan
doorbreken
is de premier
Ik roep
hem daartoe
ook op

“Met die kritiek ben ik het eens. De enige die dat kan doorbreken is de
premier. Ik roep hem daartoe ook op. Pak nou eens door! Net zo goed als dat
je zegt dat je maar één coördinerende minister hebt voor de rijksﬁnanciën,
zou je één coördinerende minister moeten hebben voor de hele ICT binnen de
overheid. En als je nou echt goed kijkt wat in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid staat, dan is de tijd echt rijp, méér dan
rijp, om het nu eindelijk eens een keer te doen; om door te pakken en meters
te maken. Volgens mij willen Jaap Uilenbroek (DGOBR) en Maarten Hillenaar
(Rijks CIO) ook niks anders. Door het bestuurlijk heel gecoördineerd ook in
één hand te leggen met ook de doorzettingsmacht naar collega-overheden om
door te pakken als het moet. De ICT van de overheid houdt natuurlijk niet op
bij de grens van de rijksoverheid. Het grootste deel zit daar nou juist buiten.
In die zin waren Diginotar en Lektober natuurlijk incidenten waaraan je kunt
zien hoe verweven het allemaal is en hoe krakkemikkig we het in ons land
georganiseerd hebben. Hoe gemakkelijk wil je het buitenlandse hackers eigenlijk maken om in Nederland aan cybercrime te doen? De noodzaak is er om het
gewoon veel beter gebundeld te doen. Zoals we recentelijk hebben gedaan met
het opstarten van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), waarmee we proberen
een gemeentelijk antwoord te geven op de problemen rondom veiligheid van
gemeentelijke informatiesystemen. We hebben gemeenten voorgelegd: dit is
ons plan, zo kan het gaan werken, zo willen we het operationeel hebben en
het kost zoveel. En met de vraag erbij: moeten we jaarlijks bij 408 gemeenten
langsgaan voor hun deel van de betaling of mogen we het ex ante ﬁnancieren
via het gemeentefonds?”

Minister Blok heeft op het iBestuur Congres aangekondigd dat de Nederlandse overheid in 2017 volledig digitaal is. Toen dacht ik: nou bij KING
laten ze nu alles uit hun handen vallen om dat te gaan regelen, want
anders halen ze het niet.
“Het probleem is dat wij de 408 gemeenten niet aan een touwtje hebben
hangen. De VNG ook niet. VNG en KING samen zullen het moeten doen via
overtuiging en met goeie initiatieven waarvan je moet hopen dat de gemeenten zeggen: oké, zo gaan we het doen. Het zal vaker moeten gebeuren dat
gemeenten zich vast gaan leggen op wat vanuit VGN en KING is bedacht en
dat men zich vastlegt op de ﬁnanciering; hetzij 408 keer of via het gemeentefonds. Naarmate het beter lukt om te laten zien dat het voor het collectief
het meeste oplevert zal de ﬁnanciering vanuit het gemeentefonds steeds vaker
gebeuren. Dat is overigens iets wat gemeenten niet graag willen, maar als ze
zien dat het de beste manier is om van de nodige zorgen te worden verlost,
dan zijn ze altijd bereid om het toch te doen. Dus alles digitaal in 2017? Wij
doen ons best, maar ik hoop niet dat ik in 2017 aan iBestuur moet uitleggen
dat ik weer een paar illusies armer ben.”
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H e e s

Samen
spinnen
Samen spinnen van
een netwerk
een abstract verhaal heb je
“Watgehouden,
Marijke!” Dat was

afgelopen week de reactie van enkele collega’s die waren uitgenodigd om te praten
over de informatiekundige vraagstukken
bij de drie aanstaande decentralisaties.
“Natuurlijk moeten we samenwerken en
ook nadenken over bouwstenen voor de
noodzakelijke ICT-infrastructuur, maar
laten we nu maar eerst de i-NUP-bouwstenen implementeren.” Gemeenten zijn
nog erg druk met het implementeren van
deze ICT-bouwstenen voor de eigen werkprocessen. Natuurlijk laten we dat doel
niet los; in 2015 moet het allemaal af
zijn. Maar, zo stelde ik, “de volgende ICTuitdaging is inmiddels onafwendbaar. De
complexiteit van de drie decentralisaties
(3D’s) wordt immers niet minder als je de
bijbehorende informatiekundige kwesties gaat uitstellen. De domeinen van de
Wet op de jeugdzorg, de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de
Participatiewet bevatten een kluwen aan
informatie en een veelheid van systemen.
Bij de decentralisaties moeten we die
kluwen ontwarren en nieuw garen spinnen; anders is het onmogelijk om de bij
de decentralisaties opgedragen taakstellingen te realiseren.”

Marijke van Hees
Wethouder in Enschede en
voorzitter van Stedenlink
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De 3D’s bevatten een informatiekundige uitdaging die qua complexiteit nog
een graadje erger is dan de uitdaging van
de implementatie van i-NUP. Het netwerk van professionals en cliënten die
samenwerken, strekt zich ver buiten de
gemeente uit. Zorgverzekeraars, bedrijven, instellingen en cliënten genereren op de betrokken taakgebieden een

veelheid van data. Data die soms primair
vragen om dossiervorming en meestal
ook gedeeld moeten kunnen worden met
anderen. Maar ook managementdata,
verantwoordingsdata en declaratieverkeer
gaan veranderen. De toegang tot informatie moet geregeld zijn op basis van rollen
en verantwoordelijkheden. Als de organisatie van de jeugdzorg, de AWBZ en het
arbeidsmarktbeleid verandert (en dat is
toch de bedoeling), veranderen de standaarden en de netwerken. De integrale
aanpak op wijkniveau, het uitgangspunt
van één gezin, één plan, één regisseur
geeft wel een helder vertrekpunt voor de
functionele architectuur. Maar ook het
efﬁciënt en effectief vormgeven van de
‘enkelvoudige’ of eenvoudige dienstverlening is zo’n vertrekpunt. De inrichting
van de informatienetwerken moeten we
daarop aanpassen.
Urgentie dus, maar laten we als
gemeenten vooral samenwerken en niet
allemaal het wiel uitvinden. Hoopgevend is de bottom-upbenadering in het
gezamenlijke project voor de 3D’s zoals
opgestart door KING, VNG en BZK, samen
met vakdepartementen en de twaalf
pilotgemeenten. Zij buigen zich op basis
van de praktijk in die gemeenten over
de inrichting van de standaarden voor
de functionele bouwstenen voor de 3D’s
en andere onderdelen voor de informatievoorziening. In juli 2013 liggen die
op tafel. Een mooi vertrekpunt voor de
verdere inrichting van de regionale informatienetwerken. Laten we samenwerken
aan het spinnen van die netwerken en de
komende tijd goed benutten!
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p a r t n e r

C e n t r i c

SightSeer, een app die culturele en historische informatie over Leeuwarden toont, was het winnende concept
op het Open Innovatiefestival 2012 in Leeuwarden.

Friese voorlopers
Het verleden onder je vingers, terwijl
je door de straten slentert. Met hun idee
voor een virtuele stadsgids wonnen Gino
van der Baan en zijn team de Hackathon
tijdens het Open Innovatiefestival 2012
in Leeuwarden. Op zoek naar een nieuwe
kijk op bestaande problemen.
“De gemeente heeft een beperkt budget om toeristen door
de stad rond te leiden. Rondleidingen kosten veel mankracht.
Dat kan natuurlijk efﬁciënter”, vertelt Gino van der Baan, student Communicatie en Multimedia Design aan de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden. Met vijf teamleden deed Van der Baan
tijdens het Open Innovatiefestival 2012 in Leeuwarden mee aan
de Hackathon, een ‘open data challenge’ waarin de deelnemers
binnen 24 uur slimme toepassingen moesten bedenken voor
openbare gegevensbronnen die de gemeente Leeuwarden en de
provincie Friesland ter gelegenheid van het festival beschikbaar
hebben gesteld. Hun mobiele applicatie SightSeer, die culturele
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De snel veranderende samenleving vraagt echter om een overheid die meer faciliterend te werk gaat. Tijdens het festival hebben we daarom nadrukkelijk de verbinding gezocht met partijen
in de samenleving, buiten onze eigen organisatie.”
Participatie was daarbij het thema: niet meer de overheid
die alles oppakt, maar de samenleving als verantwoordelijke.
Centric, partner van het festival, opende de challenge daarom
met een presentatie over de Burgerschouw-app, waarmee
burgers zelf hun omgeving kunnen beoordelen. Oplossingen
moeten vooral praktisch zijn en eenvoudig toepasbaar. Matthijs Numan: “Een mooi voorbeeld was de workshop Maklukzat,
over een alom geprezen antialcoholcampagne voor jongeren in

Niet meer de overheid die alles
oppakt, maar de samenleving als
verantwoordelijke.
en historische informatie over Leeuwarden toont, bleek het winnende concept.
OIF2012
De Hackathon is een programmaonderdeel van het Open
Innovatiefestival 2012, een landelijk festival waarbij diverse
overheidsorganisaties workshops, lezingen en andere activiteiten organiseren om elkaar te inspireren en te informeren
over innovatieve manieren van samenwerken. Vorig jaar werd
het voor de vijfde maal georganiseerd, van 26 tot en met 30
november. Leeuwarden doet samen met de Provincie Friesland
mee onder de naam OIF058. Organisator Matthijs Numan, projectleider bij de gemeente Leeuwarden, vertelt waarom: “Op dit
moment is de overheid voornamelijk dienstverlenend ingericht.

Drenthe. De gedachte daarachter is dat jongeren de campagne
aanjagen. De doelgroep als ambassadeur van de boodschap.
Naar aanleiding van de ervaringen daar zijn we hier onder de
naam #wijdoenhetzelf! een vergelijkbaar initiatief gestart. Het
doel van die campagne is het terugdringen van uitkeringen
onder jongeren. Wij dagen hen uit te bedenken hoe ze snel weer
uit hun uitkering komen en een opleiding gaan volgen of een
baan zoeken. Dit initiatief is een rechtstreeks gevolg van het
Open Innovatiefestival en daar zijn we trots op.”
Hackathon
Ook de app SightSeer vloeit voort uit het festival. Het idee
ontstond tijdens de Hackathon, die – anders dan het woord
misschien doet vermoeden – niet draaide om computers hac-
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ken, maar om het bedenken van innovatieve toepassingen voor
bestaande middelen. Iedereen mocht meedoen. Doel van de
open data challenge was om ambtenaren, ondernemers, kunstenaars, studenten en professionals bijeen te brengen en in teams
te laten werken aan slimme nieuwe toepassingen voor open
data, zoals geograﬁsche gegevens en openbare fotoarchieven.
Van der Baan: “Met de technologie Layar leggen we een
informatielaag over het beeld van de ingebouwde camera. Door
beschikbare data te combineren met moderne technologie creeer je een ‘augmented reality’, waarin je allerlei informatie over
je directe omgeving te zien krijgt terwijl je door de stad loopt.
Afhankelijk van hun interesses zouden gebruikers informatiepakketten kunnen downloaden over bijvoorbeeld kunst of oude
gebouwen.”
Culturele Hoofdstad
De jury, met daarin onder meer gemeentesecretaris Reindert
Hoek, raadslid Gert-Jaap van Ulzen en programmamanager Sander de Graaf van Centric, koos voor de virtuele stadsgids, omdat
die aansluit bij de culturele ambities van de Friese hoofdstad.
Juryvoorzitter Hoek: “We willen Leeuwarden graag internationaal presenteren op weg naar de verkiezing van de Culturele
Hoofdstad 2018. Dit concept is een fantastische manier om ons
te proﬁleren.”
Volgens organisator Matthijs Numan is de app ook in commerciële zin een aanwinst voor de stad. “Dit is een mooie vorm
van city marketing. We kunnen het straks combineren met het
nieuwe winkelen, waarbij winkels via social media met elkaar
verbonden zijn en gezamenlijk acties starten. Dat is goed voor
het imago van de stad.” Binnenkort gaan de teamleden met
elkaar om de tafel voor de verdere plannen met het concept.
De app zelf moet gratis zijn, vinden ze. Van der Baan: “Om de
ontwikkeling te bekostigen zou je advertenties in de app kunnen
tonen. Voor de ondernemers in Leeuwarden is het natuurlijk
interessant om gericht te adverteren en zo meer klanten te trekken. En dat is weer interessant voor de stad.”
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EPD nieuwe
stijl: bij twijfel
niets doen

‘In dubio abstine’
“Je kunt niet alles in
de praatgroep gooien. Dat
is ook niet gedaan toen
voor 220 volt is gekozen.
Consensus is mooi maar
niet heilig.” Veelzeggend
citaat. Inderdaad
dendert de introductie
van het Elektronisch
Patiëntendossier (EPD)
door en is van consensus
allerminst sprake.
Door Peter Mom
Beeld Stockfresh
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H

et EPD heeft al enige tijd een nieuwe opzet en andere naam.
Daarover bestaat geen consensus. In veel teksten staat ‘(voorheen
EPD)’, maar wat is er nu wat voorheen EPD heette? Volgens de Vereniging
van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de ene keer ‘Landelijk
Schakelpunt’, de andere keer ‘zorginfrastructuur’. Een detail, lijkt het,
maar het illustreert een zekere smoezeligheid die rond het onderwerp
hangt. Veel betrokkenen, pro en contra, veel belangen, veel percepties.
Het ontbreekt aan eenduidigheid, er zijn nogal wat rafelrandjes. Genoemde
VZVZ is (door)ontwikkelaar en beheerder van wat voorheen heel helder
Elektronisch Patiëntendossier heette. En niet de enige die ‘(voorheen
EPD)’ achter verschillende zaken zet. Overigens, het citaat in de inleiding
is van de projectleider van een proef in dit domein en dateert van
maart 2000. Het sleept al een tijd, dat EPD. Het is met recht een
hoofdpijndossier.
“Doordat artsen de juiste informatie hebben over
de patiënt, kunnen zij fouten voorkomen. Zo kunnen
bijvoorbeeld alleen al 90.000 ziekenhuisopnamen
per jaar worden voorkomen, die nu het gevolg zijn
van medicatiefouten.” Aldus een argument proEPD op de website waarneemdossierhuisartsen.nl.
Dit onthutsende cijfer (‘met 300 miljoen euro aan
directe kosten’) noemden in 2004 organisaties van
artsen, specialisten, ziekenhuizen en apothekers in
het manifest ‘Veilige medicatie en ICT – De voordelen van
een goed functionerend landelijk elektronisch medicatiedossier’. In 2006 hield nieuw onderzoek het aantal vermijdbare
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DEELNAME AAN ZORGINFRASTRUCTUUR (01-03-2013)
Zorgaanbieder
Huisartsenpraktijken
Huisartsenposten
Apotheken
Ziekenhuizen

Totaal
4090
122
1997
91
6300

Aangesloten
#
%
2657 66,0
107 87,7
951 47,6
13 14,3
3728 59,2
(Bron: VZVZ, VHN)

Sinds 2012 is
het ‘opt-in’ en
worden alleen
gegevens
uitgewisseld
van wie
toestemming
geeft
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ziekenhuisopnamen op 19.000 (86,7 miljoen euro). Later is dat bijgesteld
naar 16.000. En een rapport van oktober 2012 zegt: “Volgens onze bepaling waren er in Nederland 8000 respectievelijk 7000 geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen in 2005 en 2008 mogelijk vermijdbaar.” Maar
op die waarneemwebsite heeft de Huisartsenpost Apeldoorn het onder ‘Wat
zijn de voordelen van een elektronisch patiëntendossier?’ nog stellig over
90.000 vermijdbare opnamen.
Als de informatie zo veel kanten opgaat, dringt de vraag zich op waar
men ja tegen zegt als men instemt met uitwisseling van zijn medische
gegevens. Want dat is een essentieel verschil tussen het EPD nieuwe stijl
en een eerdere poging een landelijk elektronisch patiëntendossier te realiseren. Toen zou iedereen erin komen behalve wie aangaf dat niet te willen
(‘opt-out’). Sinds begin 2012 is het ‘opt-in’ en worden alleen gegevens
uitgewisseld van wie toestemming geeft. Wie dat van sommige gegevens
niet wil, kan die dan weer laten afschermen, een soort partiële opt-out na
initiële opt-in.
Aanloop
Maar eerst nog wat voorgeschiedenis. Met SP, PVV en Partij voor de
Dieren tegen ging de Tweede Kamer februari 2009 met dat eerste EPD
akkoord. In april 2011 hield de voltallige Eerste Kamer het echter alsnog
tegen. De minister van VWS mocht er althans geen directe bemoeienis
meer mee hebben. De Eerste Kamer vond het complexe megaproject te risicovol voor de gevoelige gegevens die erin omgingen. VWS had er toen zo’n
300 miljoen ingestoken.
Inspanningen van voorstanders resulteerden eind 2011 in een doorstart. Toen ontstond op initiatief van koepels van huisartsen (LHV),
huisartsenposten (VHN), ziekenhuizen (NVZ) en apotheken (KNMP) de
genoemde VZVZ. Deze nam de EPD-boedel over van het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz), een door VWS gesubsidieerde stichting die het
patiëntendossier had ontwikkeld. De operationele exploitatie van wat nu
doorgaans ‘zorginfrastructuur’ moet heten, doet het Servicecentrum Zorgcommunicatie. Dat is een afdeling van Nictiz, die daaruit wordt losgemaakt
en dan als naam ‘Stichting VZVZ Servicecentrum’ krijgt.
Begin november 2012 tekenden negentien organisaties het ‘Convenant
gebruik landelijke zorginfrastructuur 2013-2016’. Convenantpartijen zijn
allereerst de genoemde vier koepels van zorgaanbieders. Verder doen mee
zorgverzekeraars (ZN) en patiëntenorganisaties (NPCF), VZVZ en Nictiz en
een reeks leveranciers van zorginformatiesystemen. Voorlieden van convenantpartijen tekenden de overeenkomst onder voorbehoud van goedkeuring door besturen/directies/ledenraden. Die goedkeuring is er inmiddels
van alle partijen, zij het niet altijd overtuigend. Zo gingen begin februari
maar 16 van de 23 LHV-huisartsenkringen akkoord (5 tegen, 2 onthoudingen). En een aangekondigde rechtszaak van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen tegen VZVZ over de rechtmatigheid van de aansluiting
op de zorginfrastructuur en bijbehorende toestemming van patiënten
werd tot begin maart door bijna 500 huisartsen en andere zorgaanbieders
gesteund. De VPH vindt de infrastructuur niet veilig genoeg en vreest voor
het medisch beroepsgeheim.

Toch niet verplicht
Over de aansluiting ontstond eind
vorig jaar tumult na het bericht dat
zorgverzekeraars alleen nog contracten
wilden met huisartsen die meedoen. Maar
het bleek om oude teksten te gaan. Het
convenant is leidend en daarin stellen
zorgverzekeraars geen aanleiding te zien
voor verplichtstelling, althans ‘vooralsnog’
niet. Toch is er ook nu al stevige druk. Zo
ﬁnancieren zorgverzekeraars het Landelijk
Schakelpunt (zie voor opbouw en werking van de infrastructuur het kader ‘Goed
beheerd zorgsysteem’), maar dan moet
eind 2013 70 procent van de huisartsen
zijn aangesloten en eind 2014 90 procent
van de apotheken. En dat huisartsen en
apothekers een bedrag krijgen per patiënt
die instemt, door VZVZ een niet-kostendekkende vergoeding genoemd, zien critici
weer als perverse prikkel.
Eind 2012 bevatte het LSP volgens
VZVZ ruim 7,4 miljoen patiënten. Daarvan
zaten er ruim 7 miljoen zonder toestemming in. Zij hadden bij de eerste EPDversie geen bezwaar gemaakt en moesten
er op 31 december uit. VZVZ had ze er een
half jaar langer in willen houden, maar
daar stak het College Bescherming Persoonsgegevens een stokje voor. Ruim 7,4
miljoen minus ruim 7 miljoen is ‘tussen de
300.000 en de 400.000 patiënten’, die volgens een schatting van VZVZ tot 1 januari
toestemming hadden gegeven. Begin
maart waren het er ‘450.000-500.000’.
Opt-insystematiek
De manier waarop die toestemming
wordt verkregen, is zeer divers. Huisartsen en apothekers vragen hun patiënten
een formulier in te vullen als ze op het
spreekuur of aan de balie verschijnen, of
hebben er een op hun website. De meeste
verwijzen naar een informatiebrochure.
Deze verslaggever kreeg zo’n formulier bij
zijn apotheek voorgelegd, maar de brochures waren op. Toch tekent bijna iedereen,
aldus de ervaring daar. Op internet is een
grote variëteit in voorlichting en formulie-
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Goed beheerd zorgsysteem
Zorgaanbieders houden gegevens over hun patiënten bij in zorginformatiesystemen. Momenteel zijn huisarts(groeps)praktijken, apotheken, huisartsenposten (voor als de eigen huisarts niet beschikbaar is) en ziekenhuizen
gegevensuitwisselende partijen in de zorginfrastructuur. Daarbij gaat het
primair om ‘waarneemgegevens’ van huisartsen voor huisartsenposten en
om medicatiegegevens van apotheken. Huisartsinformatiesystemen maken
daartoe automatisch een ‘professionele samenvatting’ aan met basisgegevens
over de actuele gezondheidstoestand, medicatie, allergieën, recente contacten
met de huisarts en voor waarneming relevante ‘bijzonderheden’. Apotheeksystemen genereren automatisch een verstrekkingenoverzicht, dat kan worden
opgevraagd door huisarts, huisartsenpost, andere apotheek en specialist in
het ziekenhuis.
Opvragen mag alleen als gegevens nodig zijn voor de behandeling van
de patiënt in kwestie en gebeurt via het Landelijk Schakelpunt. Dit LSP is
een verwijsindex, alleen toegankelijk met een UZI-pas (Unieke Zorgverleners
Identiﬁcatie), waarin van personen die hun huisarts en/of apotheek hebben
gemachtigd gegevens uit te wisselen, is vastgelegd welke zorginformatiesystemen die gegevens bevatten. Het LSP haalt ze daar op en presenteert ze aan
de opvrager. Als een waarnemer de professionele samenvatting bekijkt, gaat
een seintje naar de huisarts. Dit ‘waarneemretourbericht’ wordt ook wel ‘snuffelbericht’ genoemd.
Het ‘Convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur 2013-2016’ stelt de
infrastructuur open voor nieuwe zorgaanbieders en nieuwe toepassingen.
Voor nieuwe gebruikerscategorieën bestaan nog geen concrete plannen. Voor
nieuwe toepassingen wel: gegevensuitwisseling over contra-indicaties en een
signaalfunctie (naar de apotheek als iemand elders medicatie krijgt), allebei
gepland voor 2013, en later uitwisseling van medicijnvoorschriften, laboratoriumuitslagen en spoedgegevens.
Zorginformatiesystemen moeten voldoen aan door Nictiz vastgestelde
eisen. Nictiz verleent typekwaliﬁcaties aan systemen en bij aansluiting van
elk systeem op de zorginfrastructuur doet het Servicecentrum Zorgcommunicatie een acceptatietest. Een goedgekeurd zorginformatiesysteem in zijn
organisatorische context moet ook aan zekere eisen voldoen en dat geheel
heet dan ‘Goed beheerd zorgsysteem’ (GBZ). Het voldoen aan de extra eisen
voor implementatie en organisatie wordt niet door derden getoetst, maar aangenomen op eigen verklaring van de gebruiker. Begin maart waren er tegen
de 3600 toegelaten GBZ’en.
Communicatie tussen zorginformatiesysteem en LSP gaat via een ‘zorgserviceprovider’ (ZSP). Nictiz verleent ZSP-kwaliﬁcaties als de aanbieder een
positief auditrapport kan overleggen, waarna het Servicecentrum Zorgcommunicatie bij aansluiting op de zorginfrastructuur een acceptatietest uitvoert. Er
zijn 27 toegelaten ZSP’s.
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Regionale schotten
voor vertrouwen in
landelijk systeem
Op aandrang van de Eerste en Tweede
Kamer krijgt de landelijke zorginfrastructuur een ‘regionaal karakter’. Huisartsen en

ren, die soms wel en vaak ook niet ondertekend moeten worden. Informaticus en beveiligingsexpert Guido van ’t Noordende noemde het in een
hoorzitting in de Tweede Kamer begin maart ‘onduidelijk hoe de opt-insystematiek werkt’ en is dus niet de enige met fundamentele bedenkingen.
Aan de andere kant zei op diezelfde hoorzitting directeur Renie Heerbaart
van IZIT (regelt al vijf jaar gegevensuitwisseling in EPD-koploperregio
Twente): “Onze zorgaanbieders zijn erg gemotiveerd opt-ins binnen te
halen.”

apothekers wilden ook ‘een overzichtelijke
kleinschalige structuur in plaats van een
landelijke en anonieme infrastructuur’, zoals
het convenant stelt. Het Landelijk Schakelpunt krijgt ‘regionale schotten’, aldus VZVZ,
die vijftig regio’s creëren rond huisartsendienstenstructuren (verzameling huisartsenposten) en dienstapotheken (waarnemer
voor aantal apotheken als deze dicht zijn).
Gegevensuitwisseling gebeurt alleen binnen
de regio. Alleen ziekenhuizen kunnen uit
enkele regio’s gegevens opvragen.
Regionalisering ontneemt voorstanders
wel een argument voor invoering van de
zorginfrastructuur. Wie buiten zijn regio bij
een huisartsenpost terechtkomt of ver buiten
zijn regio op de spoedeisende hulp van een

In 2010 schreef Bettine Pluut in de studie ‘Het landelijk EPD als blackbox’ (in het kader van het iOverheid-onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) dat EPD-discussies ‘voornamelijk zijn
gebaseerd op aannames en individuele voorspellingen’. En: “Uit de huidige
discussie blijkt dat de diverse actoren zich zelden op concrete onderzoeksresultaten (kunnen) baseren. Voorts zijn de discussies zeer algemeen: er
wordt gesproken over ‘betere kwaliteit van zorg’ en ‘dé positie van dé patient en dé arts’. Door dergelijke abstracties is al lang niet meer duidelijk
voor wie dit grote project nu eigenlijk is bedoeld.”
Volgens Eerste Kamerlid Heleen Dupuis (VVD) geldt dat nog steeds. Op
de vraag hoe een elektronisch patiëntendossier door de één kan worden
gezien als dé oplossing voor een groot kwaliteitsprobleem in de zorg en
door de ander als een minstens zo grote bedreiging, zegt zij: “Omdat de
feiten ter discussie staan. Er is veel te veel nog onbekend. Als een probleem leidt tot zulke tegengestelde opvattingen, ontbreekt het aan consensus over de feiten. Wanneer je daarover niet zeker bent: niets doen. In
dubio abstine.”

Op een inspirerende wijze worden taaie i-vraagstukken toegankelijk
gemaakt in een juiste balans tussen theorie en praktijk. Aanrader!*
Dirk-Jan de Bruijn is vanuit I-Interim Rijk actief als verkenner IV bij DG Uitvoering (EZ).

Mastercourse

Succesvolle ICT-projecten
op veler verzoek herhaald

Een geactualiseerde editie ditmaal centraal in het land.

U bent bestuurder, beslisser of professional op het snijvlak van beleid en ICT.
Bij departement, uitvoeringsorganisatie of gemeente.
En u wilt grip hebben en houden op uw ICT-project!
Vier avonden, vier masters, vier cases en Arre Zuurmond.
Elke avond start met een inleiding van een toonaangevend hoogleraar. Daarna wordt
onder leiding van Arre Zuurmond een concrete casus besproken. U discussieert met de
andere deelnemers over hoe de ervaringen uit de case doorvertaald kunnen worden naar
uw eigen organisatie en projecten.

ziekenhuis, moet het personeel zelf informeren over medicatie en gezondheidstoestand,
want de zorginfrastructuur biedt daarvoor
dan geen soelaas.
Het convenant kondigt voor patiënten
nieuwe functies aan ter bestrijding van het
anonieme karakter, zoals een signaal dat
gegevens zijn ingezien. Als dergelijke uitbreidingen er zijn, wordt bekeken ‘in hoeverre de
ingevoerde regionalisatie nog noodzakelijk
is voor het creëren van vertrouwen in de
infrastructuur’.

Religieus
Dupuis zag rond het onderwerp ‘een religieuze twist’ ontstaan. “Je
hebt gelovigen en niet-gelovigen, compleet met onderlinge verketterij.”
Intussen zegt ze mails te ontvangen van huisartsen die zich door hun
koepel zwaar geprest voelen om mee te doen. Minister Schippers (VWS,
ook VVD) is zo’n gelovige. In 2008 schreef ze, Kamerlid nog, met Anouchka
van Miltenburg, inmiddels Tweede Kamervoorzitter, voor haar partij een
‘Nieuwe visie op gezondheidszorg’ met daarin een warm EPD-pleidooi: “De
minister van VWS moet vertraging van invoering van het EPD niet accepteren en zijn regierol veel sterker oppakken. […] Uitstel van een volop
functionerend EPD zou een regelrechte blamage zijn.”
Nu ze zelf minister is, mag ze alleen maar randvoorwaarden formuleren. Misschien niet zo gek dat SP en GroenLinks de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie in Kamervragen zagen als mogelijke
‘dekmantel om het elektronisch patiëntendossier/landelijk schakelpunt
(EPD/LSP) er alsnog vanuit het ministerie door te drukken’. Onwaar, antwoordde Schippers.
De EPD-twist is nog niet uitgewoed.
Op ibestuur.nl een aantal voorbeelden van hoe zorgaanbieders op websites
toestemming vragen voor de uitwisseling van medische gegevens.
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Van 17.00u tot 20.00u, met halverwege een klein buffet en borrel na.
Locatie: Locatie: de stad Utrecht (precieze locatie vindt u binnenkort op ibestuur.nl)

Woensdag 5 juni

Beleid en wetgeving
Belang van kennis van de uitvoering tijdens
beleidsvorming en wetgevingstraject
Prof. dr. Tom van Engers, Universiteit van
Amsterdam.
Dinsdag 11 juni

Vormen van aanbesteden
Van Brussel mag u meer dan u denkt; nieuwe
vormen van aanbesteding, precompetitief
Prof. dr. Jan Telgen, Universiteit van Twente
Woensdag 19 juni

Duidelijk een brug tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.
Past helemaal in de tijdgeest voor strategisch (door)ontwikkelen! *
Bob van Graft, directeur Gem.Dienstencentrum ICT, min. van Veiligheid en Justitie.

Zeer interessant en illustratief voor informatiseringstrajecten
zoals die ook in gemeenteland spelen. En bovendien interessant
als netwerkbijeenkomst! *
Richard Vrieling, afdeling Advies & Ondersteuning, afdelingshoofd. Gemeente Teylingen.

iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie
van PBLQ/HEC. Kennispartners: Accenture, Be Informed.

Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse (4
bijeenkomsten) bedragen 950 euro. Deelname is
vrijgesteld van BTW.

Publiek-privaat
samenwerken
Belang van heldere rollen en goed
opdrachtgeverschap
Prof. dr. ir. Rik Maes, Universiteit van
Amsterdam.
Dinsdag 25 juni

Public value/
strategisch management
Vergroot de publieke waarde van
ICT-projecten
Prof. dr. Marcel Thaens, Erasmus Universiteit
Rotterdam

* Deelnemers over mastercourse
‘Succesvolle ICT-projecten’

Inschrijven en informatie over de praktijkcases op ibestuur.nl

V e r h o e f

Uitnodiging

iPoort-debat

11 april 2013, 16-18u
Benut internationale ervaring bij grote ICT-projecten

Het parlementair onderzoek ‘ICT-projecten

Op 11 april debatteren een panel en de zaal

bij de overheid’ kijkt naar het verleden: wat

onder leiding van iPoort-voorzitter Frits

zijn de kosten en de misgelopen maatschap-

Bussemaker over deze en andere onderwer-

pelijke winsten, en naar de toekomst: wat is

pen. Het panel van dienst:

de optimale inrichting van de informatieprocessen en -stromen?

• Tom Holsøe, advocaat-partner bij de

Niet alleen de Nederlandse overheid wil

Deense landsadvocaat en auteur van het

lering trekken uit moeizaam verlopen grote

nieuwe modelcontract voor grote ICT-pro-

ICT-projecten. De Deense overheid bijvoor-

jecten van de Deense overheid;

Ucloud
Unox-cloud
M

beeld besteedt tegenwoordig expliciet
aandacht aan de technische kwaliteit van de

• Marietje Schaake, lid Europees Parlement

softwareprojecten die ze aanbesteedt.

(D66), Governor European Internet Foundation en ‘Europe’s most wired politician’

Hoe kan de Nederlandse overheid de belang-

volgens Wall Street Journal;

rijkste onderliggende oorzaken van het
falen van ICT-projecten wegnemen? Wat

• Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombuds-

kan Nederland leren van deze internatio-

man, pleitbezorger van het ‘burgerper-

nale ervaring? Zijn maatregelen op Europees

spectief’ en luisterend oor voor burgers bij

niveau denkbaar? Welke rol heeft het parle-

problemen met de (digitale) overheid.

ment? Tegen welke problemen lopen burgers aan bij de digitale overheid?

Over iPoort
iPoort wil een bijdrage leveren aan begrip van de maatschappelijke meerwaarde die ICT biedt. Daarnaast wil iPoort actuele vraagstukken behandelen met
de verschillende stakeholders: de politiek, (branche)organisaties, uitvoerend management van organisaties, (top)ambtenaren, wetenschap, politici, journalisten, persvoorlichters, belangenbehartigers, belangenorganisaties en werkgevers die zich bezighouden met ICT.
iPoort is onderdeel van Nieuwspoort, het internationale perscentrum van de Tweede Kamer in Den Haag. Achter iPoort staan het BPM-Forum, CIONET,
iBestuur magazine, ECP, NGI, NVB, NVBA, NWO, PBLQ en de SIG. Zij willen dat de politiek een reëel vertrouwen heeft in de toepassing en het gebruik van
ICT in een maatschappelijke, ethische, juridische, economische en sociale context.

Prof. dr. Chris Verhoef
Hoogleraar informatica en
wetenschappelijk adviseur
voor overheid en bedrijfsleven. Hij is bereikbaar
via x@cs.vu.nl

Meer informatie over iPoort of direct aanmelden via www.ipoort.nl, of stuur een e-mail naar info@ipoort.nl. Algemene informatie: www.nieuwspoort.nl.
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ail afhandelen, gegevensopslag,
data versleutelen, spam ﬁlteren,
CPU-power leveren, wordprocessing, boekhouding, back-ups. Cloud services zijn
typisch niemands core business behalve
die van de dienstverlener.
Schaalvoordeel zorgt voor een goede
prijs/prestatieverhouding. De voordelen
zijn evident, maar er is twijfel. Is het wel
veilig? Kan ik er wel altijd bij? Gaan ze
niet in onze gegevens neuzen? Inderdaad,
in het recht zit een addertje onder het
gras.
Toenmalig minister van Binnenlandse
Zaken Donner zag wel mogelijkheden
voor het Rijk in de cloud, maar hij vond
de argumenten tegen een ‘open’ cloud
toch zwaarder wegen dan de voordelen.
Waarbij ‘open’ staat voor zaken doen met
al die partijen op internet.
De problemen zitten hem onder meer
in de privacybescherming die te wensen
overlaat. De FISA (Foreign Intelligence
Surveillance Act) en de Patriot Act maken
dat de Amerikaanse overheid gemakkelijk
kan meekijken. En dat blijft niet beperkt
tot Amerikaanse bedrijven. Als er maar
ergens een Amerikaans luchtje aan zit,
valt het onder die regelgeving. En dat is
nogal snel. Het EPD bijvoorbeeld wordt
door een Amerikaans bedrijf beheerd, dus
daar kunnen de Amerikanen in kijken op
basis van de Patriot Act.
De Nederlandsche Bank heeft er nog
een probleem bij: het recht op audit is
standaard afwezig bij clouddiensten.
Daarom was het banken, pensioenfondsen
en andere onder de DNB vallende organisaties verboden om clouddiensten af te
nemen van dergelijke partijen. Microsoft

is nu door de knieën gegaan voor DNB,
dus de ontzegging van het auditrecht is
weggenomen voor instellingen die onder
toezicht van DNB staan. Dit laat zien wat
voor powerplay er nodig is om die cloudleveranciers tot aanpassing te krijgen.
The ‘right to examine’ staat nog los
van de vraag of je überhaupt wel wilt dat
bankgegevens gemakkelijk inzichtelijk
worden voor de Amerikanen. Dan hebben
ze naast de medische gegevens ook nog
de ﬁnanciële gegevens namelijk. Maar
ja: daar gaat DNB niet over, denk ik dan
maar.
En dan is er nog je eigen recht op
audit in de cloud. Je wilt natuurlijk wel
kunnen laten vaststellen dat men geen
ﬂauwekul uithaalt met je gegevens. Worden die niet doorverkocht aan derden? En
je wilt laten vaststellen dat de geleverde
diensten van voldoende kwaliteit zijn.
Bijvoorbeeld of die dienst voldoet aan de
code voor informatiebeveiliging of de Wet
bescherming persoonsgegevens.
De Minister van BZK had wel een
oplossing: “Het kabinet kiest er daarom
voor een gesloten rijkscloud in eigen
beheer in te richten als een voorziening
die generieke diensten levert binnen de
rijksdienst. Deze voorziening wordt ingericht binnen een eigen beveiligd netwerk
en beheerd door een eigen, rijksbrede
organisatie.”
Dus geen fratsen maar gewoon alles
van eigen bodem. Dienstverleners,
machines, lijnen, locatie, software. Alles
volgens oer-Hollands recept. Kortom, de
Unox-cloud.
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Fijn op Facebook
T

echnologie heeft een jonge geschiedenis. We gingen van de typemachine naar tekstverwerking.
WordPerfect kwam, gevolgd door Word en in
het kielzog Excel en PowerPoint voor ondersteuning van
cijferwerk en presentaties. Tekstverwerking werd beter,
het rekenwerk ook, maar kregen we sublieme presentaties
dankzij PowerPoint? Kijk eens op TedX.com.
Communicatie over de lijn kon veel efﬁciënter. We gingen bellen. Dat bracht veel meer welvaart en welzijn. Bellen ging ook mobiel, is er altijd en wordt ook altijd ingezet. Kijk en luister om je heen hoe het wordt gebruikt.
Er kwam e-mail, een fantastisch middel. Hoeveel
berichten ontvangt u? Veel te veel om geconcentreerd te
werken aan excellente resultaten. IT-kanjer Atos kwam
met een oplossing: zero mail, alles de deur uit. “Ons werk
wordt overvoerd met data en ons persoonlijk leven erdoor
verziekt. Net als industrievervuiling is aangepakt, moeten
we de trend van datavervuiling aanpakken”, zegt CEO
Thierry Breton.

Om te beginnen Twitter. Een chef van Ambtenaar 2.0
stuurde zo’n 36.000 tweets de wereld in, bij een minuut
schrijf- en denkwerk per tweet zeshonderd uur of drie maanden werk. Inhoudelijk heeft het ongetwijfeld veel opgeleverd,
en goed zichtbaar is: de luie ambtenaar is een mythe, wat een
publiceerdrift!
Ik vind: ambtenaren moeten niet zakelijk twitteren. Het is
een opgelegde vorm, met een enorme versnippering van aandacht die ook voortdurend wordt opgeëist. Vraag je Twitterarchief maar eens op (Settings-Account onderin), en daarna je
Facebook-archief (via Account).
Het systeem wordt de baas over de mensen. Een Rathenaustudie spreekt van ‘voorgeprogrammeerd’. De studie is gebaseerd op ‘Captology’, een concept van BJ Fogg van Stanford,
dat tot in detail blootlegt hoe machines en software ons
vormen van communicatie en gedrag opdringen. Geen format
is zo dwingend – en inmiddels ook dringend – als Twitter. Om
die reden is het ook zo goed. Nog veel erger dan PowerPoint,
waar iedereen die moet presenteren automatisch naar grijpt.

Kind en badwater
Weg gemiddeld 200 mails per dag, maar wat dan? Sociale media, zei Atos, dat zal ons de dataheilstaat brengen!
Nog even afgezien van het marketingelement – Atos kreeg
ongeëvenaard veel media-aandacht – lijkt me dit nog een
graadje erger dan een kind-badwatergeval. Om in de analogie van Breton te blijven: we hakken de schoorstenen
van de industrie om, dan zien we de rook niet meer.
Sociale Media dus, en dan zeg je vandaag de dag Twitter en Facebook, want Hyves stierf af. Overigens: nog wel
eens teruggekeken naar wat u daar achterliet? Enig idee
wat er met dit postmoderne zwerfvuil is gebeurd?

Alles kan
Zo beperkt als Twitter is, zo rijk aan mogelijkheden is
Facebook. Je kunt er werkelijk van alles doen wat ook op
het open internet mogelijk was, maar dan veel eenvoudiger,
rijker aan functionaliteit en goed geïntegreerd. Stap-voor-stap
neemt Facebook internet over, momenteel al met 7 procent
van het verkeer.
En dat allemaal met ‘real names’, echte namen en foto’s,
want Facebook duldt geen anonimiteit, noch pseudoniemen.
Mark Zuckerberg vindt onderscheid in identiteiten van één
persoon een ‘gebrek aan integriteit’. Dus een ambtenaar moet
er privé en met werk uniform op acteren. Dat is op Twitter
anders, maar daar nemen ambtenaren nauwelijks de moeite
hun rollen te scheiden. Trouwens, niet de ambtenaar maar
de instantie treedt naar buiten. Objectiviteit en het publiek
van de ambtenaar – louter zijn volgers en vrienden – kun je
immers niet waarborgen.

en Twitter
Dit dreigt een wat
zuur, om niet te
zeggen cynisch
verhaal te worden.
Dat past wellicht
niet in het tijdperk
van Leuk & Like.
Toch is de bedoeling
goed: bespaar u
de spijt van al te
gretige omarming
van sociale media.
Door Peter Olsthoorn
Beeld Blinkerd

Facebook is veiliger dan het open internet. Je gebruikt het
zonder betaling, maar het is niet gratis. Wij en al onze uitin-
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Gezellig is het wel, en dat is ook wat
waard, vooral als je thuis werkt
gen zijn de producten voor de machine die bediend wordt
door marketeers. Ook overheden zijn op Facebook onderworpen aan de exploitatie door de Amerikaanse machine. Die
produceert reclame, gericht op personen. Burgers krijgen
Tena Lady, Date Je Onenight Stand en Unox-rookworst met
de gemeente-informatie mee.
Ook het ‘leuken’ en commentaar geven dragen bij aan de
machine, dat alles op naam. Er is veel te zeggen voor het
uitbannen van anonimiteit en daarmee van de meeste vuiligheid online. Maar Facebook is de grootste onlinepaspoortuitgever, met een commercieel doel. Overheden moeten daar
eens over nadenken.
Facebook ging immers voor ruim 100 miljard dollar naar
de beurs, de koers kelderde en nu moeten aandeelhouders
als de wiedeweerga tevreden worden gesteld met hogere
winsten. Dus verschijnen er steeds meer commercieel getinte
boodschappen in de News Feeds.
‘Volledig digitaal’
Nu dan, ben ik faliekant tegen sociale media? Nee,
zolang ze echt ‘sociaal’ gebruikt worden of effect sorteren.
Ik schrijf soms een paar uur aan een brief alvorens die van
een postzegel te voorzien, doe m’n 83-jarige moeder geen
groter plezier dan haar elke twee dagen even te bellen of
Skypen, en kijk met mijn gezin urenlang met groot genoegen naar de natuurﬁlms van de BBC of de EO. Maar Twitter is
vooral egocasting en Facebook aapjes kijken en wat kletsen.
Samengevat: tegen Facebook voor overheden zijn ten
minste drie bezwaren in te brengen: ten eerste begeven
organisaties, diensten en individuele ambtenaren zich in
een omgeving waar ze privé en zakelijk actief zijn met hun
‘vriendschappen’ die ertoe dienen om met reclame opbrengsten te maximaliseren.
Je bent ook de controle kwijt zoals je die op een eigen
website wel hebt en je moet je schikken naar de geboden
middelen. Je kunt het dus benutten om mensen zo veel
mogelijk naar je eigen website te sturen en daar sociale mid-
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delen in te zetten.
Ten derde laat je je dwingen tot een formaat dat is
bedacht door slimme jongens die nimmer tot doel hadden
om de ambtenarij te verbeteren. Ook al komen er nog zulke
prachtige apps bij.
Het moet andersom: hoe kom ik tot betere ambtenarij,
dat wil zeggen minder ambtenaren die betere kwaliteit leveren? Gelukkig gaat de discussie meer die kant op, ook bij
Ambtenaar 2.0. Maar ik heb er een hard hoofd in zolang een
minister nog voor op dit prachtblad roept: ‘Rijksoverheid in
2017 volledig digitaal’.
Alsof dat een prijzenswaardig doel op zich is. Nee,
minister Blok, digitalisering is een middel en sociale media
vormen een middel. Facebook is in de huidige vorm geen
sociaal medium. Twitter is dat wellicht meer, maar helpt ons
nauwelijks vooruit. Gezellig is het wel, en dat is ook wat
waard, vooral als je thuis werkt.
Bezigheidstherapie
Wat dragen sociale media werkelijk bij aan betere communicatie en dienstverlening? Die vraag wordt vaak vergeten. Recent meldde Salesforce.com dat er gedurende het
World Economic Forum in Davos zo goed was getwitterd
en gefacebookt. Mijn vraag: wat droeg het kwalitatief bij
aan de inhoud? De woordvoerster: “Een interessante vraag,
alleen heeft Salesforce.com hier niet naar gekeken. Zij
hebben alleen de data van de sociale media-conversaties
gemonitord.”
Recent bracht onderzoeksbureau Gartner een bevestiging
van het bange vermoeden dat we als de bekende kippen
zonder kop ons in sociale media storten: 80 procent van de
inspanningen van organisaties met sociale media leiden niet
tot zinnig resultaat en vormen louter bezigheidstherapie die
vooral ‘leuk’ is. Dat blijft nog een paar jaar zo, alvorens kaf
en koren worden gescheiden. Dan gaan we ontdekken hoe
het werkt, wat het op kan leveren en hoe we het vooral niet
moeten inzetten.

Uw klanten rekenen op u.
U kunt op ons rekenen.
Bij CGI werken meer dan 71.000 professionals
in 40 landen dagelijks zij aan zij met
opdrachtgevers om hen te helpen hun klanten
tevreden te stellen, risico’s te minimaliseren en
onderscheidende resultaten neer te zetten.
Wij staan klaar om uw meest complexe
IT-vraagstukken zo aan te pakken dat ze uw
business doelen optimaal ondersteunen.
Uw resultaten komen bij ons op de eerste
plaats. Daarom scoort onze gemiddelde
klanttevredenheid al tien jaar lang steeds
hoger dan een 9. Bezoek cgi.com en ervaar
ons commitment.
*Logica maakt onderdeel uit van CGI.

h e t

Groningen beeft
Fotografie Kees van de Veen/De beeldredaktie
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De boerderij van Martha en Jan Bos in Fraamklap, bij
Middelstum, heeft ﬂink te lijden gehad van de recente aardbevingen in Groningen, die het gevolg zijn van de aardgaswinning. Een afdoende schaderegeling is nog niet getroffen. Daniëlla Blanken (rechts op de foto) is als bestuurslid
van de Groninger Bodem Beweging begaan met hun lot. Ook
bij haar thuis zijn de scheuren fors. “In Middelstum heeft
bijna iedereen ermee te maken.”
De vereniging maakt zich sterk voor de gedupeerden en
wil intensiever met overheden en de NAM in gesprek. Dan
helpt het als je goede informatie hebt en die toegankelijk
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maakt. De ‘aardbevingskaart’ die de vereniging op zijn
site zette bleek een voltreffer. “De server kon het bijna niet
aan.” De kaart is gebaseerd op bevingsgegevens van het
KNMI en wordt elke 15 minuten automatisch bijgewerkt.
Maar er is meer mogelijk, want de relevante gegevens
worden steeds toegankelijker. Een heus ‘gasbevingsportaal’
is in de maak met extra informatie, zoals de ligging van gasvelden en boorgaten, bodemdalingskaarten, breuklijnen,
risicogebieden en adreslocaties uit de BAG. Dan is bijvoorbeeld meteen te zien waar mensen een nieuwe beving moeten hebben gevoeld.
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S A P

De ambtenaar van de toekomst werkt niet alleen
steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk; hij
doet zijn werk ook op een nieuwe manier. Het
Nieuwe Werken kan daarbij niet zonder goed
beveiligde en beheerde mobiele devices.

H

et Nieuwe Werken betekent in de praktijk nog vaak het
doen van hetzelfde werk, maar dan tijd- en plaatsonafhankelijk. Doen wat je moet doen, maar dan in een voor de
individuele ambtenaar wat handiger setting. “Maar Het Nieuwe
Werken is meer dan op afstand inloggen op de Haagse Ring”,
stelt Marcel Bouhof, director public services SAP Nederland. “De
medewerker vraagt ook om nieuwe technologie en applicaties of
brengt die zelf mee.” En afgezien van dat verschijnsel (bringyour-own-device; BYOD) voorziet Bouhof een verdere ontwikkeling van Het Nieuwe Werken. “Écht ﬂexibiliseren is de volgende
fase. Dan is het ook de medewerker zelf die veel ﬂexibeler
ingezet gaat worden. Werk je dan als rijksambtenaar bijvoorbeeld nog altijd voor dat ene ministerie? Er zijn veel mensen die
expertise hebben die voor meer overheden ingezet kan worden.
Zeker met het optimaliseren van de inzet van kennis kan het zijn
dat een ambtenaar voor meerdere projecten werkt op verschillende ministeries. En dat vraagt dan vervolgens veel meer van
de beveiliging, ook in de koppeling met de bedrijfssystemen.”
Angry birds
Kopzorgen dus voor werkgevers en hun IT-afdelingen. De
ﬂexibele medewerker die even thuis op de bank wat mailtjes
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verwerkt en wat digitale paraafjes zet voor een budgetgoedkeuring, wil zelf ook niet dat zijn Angry Birds-verslaafde dochtertje
per ongeluk ﬁnanciële transacties in de war stuurt als vader
even kofﬁe zet. Maar hoe zorg je ervoor dat dat echt onmogelijk
wordt? “Met een tablet wordt dat probleem ontegenzeggelijk
nijpender en dus moet je meer eisen stellen aan je securitylagen”, zegt Bouhof. “Er zijn grote partijen, zoals SAP, die dat ook
kunnen waarborgen. We doen dit al bij multinationals.” Zo werkt
SAP, die voor veel van zijn backofﬁceapplicaties al kleine mobiele verlengstukken heeft ontwikkeld, momenteel aan ‘3D-authenticatie’ – inloggen met vingerafdruk, irisscan en wachtwoord
tegelijk. Daarnaast heeft SAP als platformleverancier ook een
aantal producten in huis waarmee mobiele apparaten op afstand
te beheren zijn. “Overheidsmensen reizen veel per trein, dus je
moet zeker weten dat gegevens op een verloren iPad meteen
geblokkeerd kunnen worden. Dat is een standaardmogelijkheid
in onze software.” Daarnaast biedt SAP zogeheten mobile device
management (MDM) voor het beheer van tablets en smartphones. Verloren of gestolen apparaten zijn op afstand te wissen en
apps zijn er ook op afstand mee te beheren.
Anders inrichten
SAP past als applicatieleverancier zijn eigen applicatielandschap ook aan voor mobiele devices, omdat steeds meer
medewerkers op een mobiele manier gebruik zullen maken van
de backofﬁcegerichte applicaties waar SAP bedrijfsprocessen
mee ondersteunt. En daarmee komt Bouhof op de kern van zijn
betoog: Het Nieuwe Werken gaat niet alleen over de werkplek,
maar ook over een andere inrichting van het werk. Het volstaat
niet de traditionele ICT-werkplek naar een andere locatie te
verplaatsen, vanwaar je moet inloggen op het VPN, het bedrijfs-

Stockfresh

Het Nieuwe Werken
draait om meer
dan tijd en plaats
Hoe gebruik je mobiele devices?
‘De werkplek ontsluiten’ op afstand gebeurt nu vaak via Citrix.
Maar daar moet je een tablet of mobiel, met een hele andere
interface, natuurlijk niet voor gebruiken, stelt Bouhof. “Die
mobiele devices gebruik je vanuit het principe dat je alleen die
taken krijgt aangeboden die je moet verrichten vanuit je rol.”
Ideaal zijn doorgaans kleine apps die een tussenstap in een
workﬂow afhandelen. Voorbeelden zijn:
• het goedkeuren van facturen;
•het goedkeuren van een inkooptransactie;
• het bestellen van producten uit een dienstencatalogus;
• tijdschrijven;
• het doen/accepteren van een vakantieaanvraag;
• ziek- en betermeldingen;

netwerk. Bouhof: “Want dat helpt niet echt als je onderweg een
paar workﬂows moet goedkeuren. En hoe ga je in Het Nieuwe
Werken je medewerkers controleren: achteraf, of gedurende
het proces? Applicaties worden steeds meer workﬂowgericht
en krijgen ingebouwde transparantie, waardoor je als manager kunt zien of de juiste dingen wel gebeuren. Je moet een
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• het bekijken van managementinformatie en
rapportages;
• het melden van storingen;
• declaraties.
Over die laatste mogelijkheid zegt Bouhof: “Declareren is
altijd een administratief proces dat veel werk vergt. SAP heeft
een app waarmee je met je mobiel een foto kunt maken van je
bonnetjes en die met dezelfde app rechtstreeks kunt doorsturen naar het declaratiesysteem van je werkgever. En zo maken
we het werk niet alleen efﬁciënter maar ook gemakkelijker en
leuker en dat is precies waar SAP voor staat.”

governancestructuur bedenken in de manier van werken, maar
dat moeten die applicaties wel ondersteunen. Daar zetten wij
als SAP op in: transparantie in werkprocessen, de status van
aanvragen en taken kunnen weergeven, in combinatie met een
bruikbare beveiliging.”
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In de marge vindt u enkele vragen en antwoorden die in de discussie rond dit artikel
een rol hebben gespeeld. De volledige vragen en antwoorden vindt op de website.

De ideale schaal
Dit kabinet gelooft in opschaling:
grotere gemeenten en landsdelen in
plaats van provincies. Maar is groot
wel beter? En past zo’n streven naar
schaalvergroting nog wel in deze netwerksamenleving? iBestuur ging samen
met lezers op onderzoek uit.
Door Marieke Vos in samenwerking met lezers van iBestuur.nl/kladblok

Steven de Waal:
“Je moet per functie bekijken wat de
beste schaal is. Pas op voor het liefdevol omarmen van kleinschaligheid.
Netwerkvormen zijn de grote trend.
Je zou het politiek en juridisch kader
daar op moeten afstemmen.”
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De komende jaren worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg,
werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen, in de zogeheten decentralisaties. Een fors pakket aan nieuwe taken, dat volgens het kabinet vraagt
om “… medeoverheden die op een passende schaal zijn georganiseerd.
Voor de lange termijn hebben wij het perspectief van vijf landsdelen met
een gesloten huishouding en gemeenten van ten minste honderdduizend
inwoners voor ogen.” Zo staat te lezen in het Regeerakkoord. Provincies
krijgen weliswaar geen nieuwe taken, maar hun schaal sluit volgens dit
kabinet niet meer aan bij de huidige vraagstukken en daarom moeten zij
opgaan in grotere landsdelen. Het voornemen slaat niet bepaald aan bij
het lokaal en regionaal bestuur. Provincies zien de noodzaak van opschaling niet en gemeenten geloven niet dat een grotere schaal per deﬁnitie
meer kwaliteit oplevert. “Decentralisaties moet je vanuit de inhoud vormgeven, de bestuurlijke schaal moet daarbij niet leidend zijn”, stelt de VNG
in haar reactie op de Decentralisatiebrief die minister Plasterk in februari
aan de Tweede Kamer stuurde.
Onderbuikgevoelens
Wat wil het kabinet met de opschaling oplossen? Die vraag stelt menig
bestuurder zichzelf. Plasterk noemt meer kwaliteit en efﬁciency, maar
onderbouwt dat niet verder. Steven de Waal, oprichter en voorzitter van
denktank de Public SPACE Foundation en onder meer bestuurslid van de
Vereniging voor Bestuurskunde: “Er zit een beerput van motieven ach-

bestaat niet
ter.” Zoals een onderbuikgevoel bij veel politici en economen dat grotere
gemeenten beter functioneren. Wat overigens niet is bewezen, stelt hij.
“Soms is dat juist andersom, dat zag je onder meer bij hoe gemeenten de
Wet maatschappelijke ondersteuning uitvoerden.” Er is wel iets te zeggen
voor een grotere gemeentelijke schaal, want vooral kleine gemeenten zijn
kwetsbaar. Het is niet voor niets dat gemeenten als Ten Boer en Aalsmeer
hun uitvoering bij een grote buurgemeente onderbrengen. “Maar er zijn
grenzen aan deze opschaling. De kwaliteit
van een gemeente hangt bovendien niet af
van de schaal, maar vooral van de kwaliteit
van haar bestuurders”, zegt Marcel Boogers, professor aan de Universiteit Twente en
werkzaam voor BMC. Schaalgrootte garandeert geen kwaliteit, maar wel hogere kosten.
Dat geldt ook voor provincies. Mark Huijben,
directeur Kenniscentrum Bedrijfsvoering bij
Berenschot, stelt dat het optimum qua kosten in de bedrijfsvoering ligt bij organisaties
met 300 arbeidsplaatsen. Omgerekend naar
gemeenten is dat 40.000 inwoners. Groter
dan dat betekent meer overhead, dus meer
kosten. Uit CBS-cijfers blijkt bovendien dat
grote organisaties een hoger ziekteverzuim hebben en hogere salarislasten
per arbeidsplaats. Daartegenover is nooit duidelijk bewezen dat groot meer
kwaliteit betekent, stelt Huijben: “Dat groot beter is, is een breed gedragen geloof dat berust op een wijdverbreid misverstand. Het wordt meestal
zwak onderbouwd en al helemaal niet geëvalueerd.”

Bedrijfskosten

% Overhead

Marieke Vos werkte de afgelopen weken in het KLADBLOK op
www.iBestuur.nl met uw input
aan dit artikel voor iBestuur magazine.

Kwaliteit?
Bieden gemeenten van 100.000+ inwoners meer kwaliteit? Boogers
vindt dat zeer twijfelachtig: “Misschien is 100.000+ nog wel te klein. De
decentralisaties brengen ﬁnanciële risico’s met zich mee die nog volstrekt
onduidelijk zijn. Dat in combinatie met de nieuwe taken vraagt om een
uitvoering in een groter verband. Je ziet al dat 100.000+ gemeenten zich
in regionale verbanden gaan organiseren, om de taken straks goed uit te
voeren.” Arjan van den Born, hoogleraar in Tilburg en gespecialiseerd in
netwerksamenwerkingsmodellen, noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat dit kabinet
inzet op schaalvergroting: “De overheid voert heel veel verschillende taken
uit en elke taak kent zijn eigen, optimale schaalgrootte. Dezelfde schaal
willen opleggen is oud denken.” Wat is dan de juiste schaal? Van den Born
noemt het model van David Maister, emeritus hoogleraar aan de Harvard
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in theorie

in praktijk

verwachting
van managers

300
arbeidsplaatsen

Omvang organisatie

Bron: ‘Doen wij wel aan alle hypes mee?’, Mark Huijben en Johan
Posseth, Managementsite.

Vraag:
Opschaling voor meer kwaliteit, of zit er meer
achter?

Harrie Custers:
“Als hier niet meer achter zit, dan is
het onkunde.”

33

Davied van Berlo:
“Het gaat om een schaalbare overheid. Per maatschappelijke uitdaging,
publieke taak, casus (…) willen we als
overheid de juiste mensen bij elkaar
kunnen brengen. Soms is de juiste
schaal het individuele niveau van de
professional, soms het wijkniveau,
soms het nationaal of Europees niveau.”

Vraag:
Functioneert een grote organisatie beter dan
een kleine?

Willem Eise Jongsma:
“Er is geen aantoonbaar verband tussen bestuurskracht en schaal.”
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Business School, over de optimale schaal voor dienstverlening. Kort gezegd
komt het erop neer dat taken waarvoor veel klantcontact nodig is, vragen
om een kleine schaal. Standaardproducten en -diensten kunnen op grote
schaal worden uitgevoerd. Niet alleen kiest de overheid verkeerd als ze
inzet op schaalvergroting, ook verliest ze het contact met medewerkers en
burgers, waarschuwt Van den Born. “In een netwerksamenleving is identiteit heel belangrijk. Mensen willen zich verbonden voelen. Dat bereik je
niet met grote gemeenten en landsdelen.”
Schaalbare overheid
Dat gemeenten voldoende kwaliteit in huis moeten hebben voor de
nieuwe taken, staat niet ter discussie. Lezers van het Kladblok en de
geïnterviewden dragen alleen andere oplossingen aan. Gemeenten werken
al volop samen, in diverse verbanden. Dat kan ook voor de nieuwe taken.
Davied van Berlo wijst er in zijn reactie op dat de overheid inmiddels een
complex is van allerlei samenwerkingsverbanden en tussenlagen. Het gaat
zijns inziens om een ‘schaalbare overheid’, die per taak kan kiezen voor de
optimale schaal. “Die werkwijze vraagt om een ﬂexibele overheid die kan
samenwerken over de grenzen van bestaande organisaties heen”, stelt hij.
Robert Grijseels schetst in zijn reactie op het Kladblok twee alternatieven: publiek-private samenwerking voor specialistische diensten met een
lange looptijd, zoals ICT-beheer. En het inrichten van regionale kennis- en
expertisecentra, waar gemeenten benodigde capaciteit kunnen inkopen.
Een voorbeeld daarvan is de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg
Noord. De RUD’s zijn opgericht voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving van het omgevingsrecht (nu nog vooral milieu). Op 1 januari
van dit jaar zijn de 28 RUD’s van start gegaan, op drie na allemaal in een
nieuwe, fysieke organisatie. Drie RUD’s kozen voor een netwerksamenwerking, overigens tegen de zin van toenmalig verantwoordelijk staatssecretaris Joop Atsma. Zij krijgen de kans om te bewijzen dat een netwerkorganisatie net zo goed werkt als een fysieke organisatie. Rob Juurlink, manager
en kwartiermaker van de RUD Limburg Noord: “Doel van de RUD is meer
grip op risicovolle bedrijven en samenwerking in de keten. Daar hoef
je geen fysieke organisatie voor op te richten.” Limburg Noord besloot
tot de inrichting van een ‘continue projectorganisatie’, op basis van een
bestuursovereenkomst die alle betrokken overheden tekenden. De medewerkers bleven waar ze waren, bij de provincie en zestien gemeenten. “De
loketten blijven bij de gemeenten, wat wel zo handig is voor ondernemers.
Als bijvoorbeeld de gemeente Venlo nu een aanvraag binnenkrijgt, dan
gaat die daar in behandeling en kijkt de specialist uit Peel en Maas mee.”
De gemeenten blijven opdrachtgever en leveren de medewerkers. Het
resultaat: een per 1 januari volledig operationele RUD met een gezamenlijke producten- en dienstencatalogus en een uniforme werkwijze. Eén
informatiesysteem is er niet: men werkt met de zestien gemeentelijke
systemen. “Qua beheer is dat lastig, maar we wilden niet meteen fors
investeren in één systeem. Op den duur groeien we daar misschien wel
naartoe. Nu hebben we het zo geregeld dat we elkaars systemen kunnen
gebruiken. Dat kostte een paar uur training per medewerker.” Door deze
opzet heeft Limburg Noord desintegratie- en oprichtingskosten bespaard

en was de organisatie snel operationeel, terwijl collega-RUD’s elders in het
land volgens Juurlink nog volop bezig zijn met inrichten.
Is deze manier van samenwerken ook geschikt voor de nieuwe taken
van gemeenten? Boogers plaatst hier een kanttekening bij: “Inspelen op
lokale wensen wordt door regionale samenwerking steeds lastiger. Zeker
voor de nieuwe taken is dat van belang: die gaan over wat mensen echt
raakt. Inwoners en gemeenteraad willen hier invloed op uitoefenen.” Hij
zegt dat dat een belangrijke reden voor opschaling kan zijn. De Drechtsteden laten zien hoe je die invloed borgt in een regionale samenwerking. Zes
gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht) werken samen in wat ze zelf een organisatienetwerk noemen. Er is een algemeen en een dagelijks bestuur en zes
dochters die voor de zes gemeenten werken, onder meer een regionale
sociale dienst. Raadsleden van alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in de
Drechtraad, die beslist over regionaal uitgevoerde taken. “Inhoud stuurt
de beweging, dat is hoe wij werken. Soms is de regio de juiste schaal,
soms een gemeente die taken voor de anderen uitvoert, soms lokaal”, zegt
Marcel van Bijnen, algemeen directeur van de Drechtsteden. Belangrijk
is dat deze samenwerking in een vaste setting tussen de zes gemeenten
plaatsvindt. “Als je in constant wisselende verbanden samenwerkt, wordt
de aansturing en verantwoording erg lastig.” Daarom is de structuur van
de Drechtsteden zo belangrijk, stelt hij. Een structuur die overigens aan
verandering onderhevig is, want de zes gemeenten bekijken hoe ze hun
samenwerking kunnen verbeteren. Onderzocht wordt bijvoorbeeld of men
regiowethouders wil inzetten, die in de zes gemeenteraden verantwoording gaan aﬂeggen. Samengaan is voor de gemeenten geen optie. “In deze
samenwerking behouden gemeenten hun zelfstandigheid en kunnen ze op
lokaal niveau verschillend blijven in hun uitvoering. Die nabijheid tot de
inwoners blijft en dat vinden we belangrijk.” In de Drechtsteden noemen
ze dat ‘kleinschalige verankering en grootschalige oriëntatie’.
Eerst samenwerken
Ook Van Bijnen pleit voor schaalbaarheid: “100.000+ is voor veel
vraagstukken nog steeds te klein. Soms is de provinciale schaal te groot
en de gemeentelijke schaal te klein. Steeds meer vraagstukken vragen om
een schaal daar tussenin, zeker als de provincies worden opgeschaald tot
landsdelen.” “Drechtsteden zijn een succesverhaal als het gaat om regionale
samenwerking”, zegt Boogers. De democratische legitimiteit is er geborgd,
“maar als meer gemeenten het zo gaan doen, dan krijg je overal regioraden
en ik denk niet dat het kabinet enthousiast is over een extra bestuurslaag.”
Naar verwachting krijgen gemeenten in 2014 de eerste nieuwe taken.
De opschaling is dan nog lang niet voltooid en daarom spoort minister Plasterk gemeenten aan om nu alvast samen te werken. De eis van
100.000+ liet hij half maart al los. Als gemeenten straks aantonen dat
ze voldoende kwaliteit en bestuurskracht hebben, dan hoeven ze geen
100.000+ inwoners te hebben. Opschalen tot minder dan 100.000+ of
samenwerken mag van de minister ook. Het gaat immers niet om de
schaal, maar om schaalbaarheid.
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Vraag:
Welke alternatieven zijn er?

Ton Sonneveldt:
“Juist de toenemende mogelijkheden
binnen de ICT kunnen ervoor zorgen
dat lokaal bestuur dicht bij de burger
kan staan en dat die burger tegelijkertijd zicht heeft en invloed krijgt op
zaken die beter op regionaal niveau
kunnen worden afgehandeld.”

Rob Juurlink:
“Er zijn legio bedrijven die in netwerken opereren. Waarom zou de overheid
daar niet van leren?”
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Uniform kwaliﬁcatiestelsel voor informatiebeveiligers in de maak

Hoe houden we Nederland
Organisaties moeten steeds
meer en steeds waardevollere
informatie beschermen tegen steeds
geavanceerdere dreigingen. Hiervoor
zijn goed opgeleide en ervaren
professionals nodig. Maar hoe weet
je zeker dat die mensen voldoende op
hun taken berekend zijn? Een uniform
kwaliﬁcatiestelsel moet hier uitkomst
bieden.
Door Fred Teunissen
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ls er één ding duidelijk is geworden nadat ook de laatste naschokken van het grote DigiNotar-incident waren
weggeëbd, dan is het wel dat bestuurders meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de informatiebeveiliging binnen hun
organisaties.
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die het DigiNotarincident diepgaand onderzocht, laat hier geen enkel misverstand
over bestaan. Geen van de betrokken partijen was voorbereid op
dit incident, concludeert de Raad in zijn rapportage. “Het risico,
en de mogelijke gevolgen van het gecompromitteerd raken van
alle certiﬁcaten en daarmee van de certiﬁcaatdienstverlener zelf,
waren niet voorzien. Niemand had zich gerealiseerd dat dit kon
leiden tot het stilvallen van belangrijke gegevensstromen met en
tussen overheidsorganisaties, met ingrijpende maatschappelijke
gevolgen.” De belangrijkste aanbeveling aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties luidde dan ook: zorg
ervoor dat bestuurders van alle overheidsorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen voor het beheersen van digitale veiligheid.
Een prima uitgangspunt uiteraard, alleen: hoe doe je dat? Van
bestuurders mag niet in ernst worden verwacht dat zij vakopleidingen in informatiebeveiliging gaan volgen. Wat wel kan, is
dat zij zich laten bijstaan door professionals die dat wel hebben

digitaal droog?
gedaan en die tevens over de benodigde praktische ervaring
en bewezen bekwaamheden beschikken. In dit verband klinkt
in toenemende mate de roep om de komst van Chief Information Security Ofﬁcers, ofwel CISO’s. Daarmee kan de benodigde
verantwoordelijkheid op hoog niveau in de organisatie worden
belegd.

Er gaapt een ﬂink gat
tussen de nerds
en de notabelen
Nummer 6 - april 2013

Brugfuncties
Ook de Cyber Security Raad (CSR) zoekt oplossingen in deze
richting. Deze raad heeft als taak de regering gevraagd en
ongevraagd van advies te dienen over ontwikkelingen op het
gebied van de digitale veiligheid. Doel daarvan: bijdragen aan
een open, veilige en betrouwbare digitale samenleving.
De Raad voerde, mede naar aanleiding van het DigiNotarincident, diepgaande gesprekken met een reeks topbestuurders
en concludeerde daaruit dat er een forse communicatiekloof
bestaat tussen topmanagers en technische IT’ers. Gerben Klein
Baltink, secretaris van de Raad: “Simpel gesteld en met een
beetje alliteratie verwoord gaat het om het probleem van de
nerds en de notabelen. Er gaapt een ﬂink gat tussen deze twee
groepen. Beide staan op hun gebied hun mannetje, maar ze
spreken elkaars taal niet. Bestuurders beschikken meestal niet
over echt technische IT-kennis. En zelfs CIO’s hebben meestal
geen technische IT-achtergrond. Dat maakt het gesprek met de
techneuten lastig. Omgekeerd kun je van de puur technische
IT’ers – het type mensen dat zich in de donkere krochten van
het web in zijn element voelt en precies weet heeft van wat zich
daar afspeelt – eigenlijk niet verwachten dat zij de taal van het
management gaan spreken. Dit leidt tot een belangrijke con-
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clusie, namelijk dat je de verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging niet in handen zou moeten leggen van iemand
binnen het technische domein, maar in die van iemand die de
techniek tot in de diepte begrijpt en bovendien in staat is om op
bestuurlijk niveau helder te communiceren. Dat zou bijvoorbeeld
een functionaris kunnen zijn met een technisch-bedrijfskundige
achtergrond.”
Klein Baltink schat in dat er op het vlak van de kwaliteit
van de IT-opleidingen in ons land weinig of geen uitdagingen
bestaan. Op het vlak van het vormgeven van de beoogde brugfunctie en de kwaliﬁcatie van deze functionarissen binnen een
nieuw op te zetten kwaliﬁcatiestelsel ziet hij echter des te meer
uitdagingen. “We staan hier nog helemaal aan het begin. We
zullen met vallen en opstaan moeten leren hoe hier vorm aan te
geven.”
Hogesnelheidstrein
Hoe belangrijk het ontwikkelen van brugfuncties ook is, de
vraag blijft wel of dat afdoende zal blijken. Ook hier is immers
weer de vraag: hoe stel je vast dat deze chiefs en deze technisch
door de wol geverfde bedrijfskundigen voldoende op hun taken
zijn berekend? En hoe stellen deze functionarissen dat op hun
beurt weer vast met betrekking tot het personeel dat onder hun
hoede de meer uitvoerende werkzaamheden verricht?
Natuurlijk zijn er certiﬁcaten en diploma’s in overvloed,
zoals CISSP, CISA, CISM, xBCI, MISM of MSIT, maar veel houvast
bieden die niet. En wel om twee redenen. Allereerst gaan de
ontwikkelingen in de werelden van cybercrime en cyberspionage
razendsnel. Wie in dit praktijkveld actief is, bevindt zich in een
hogesnelheidstrein. Het is niet altijd even duidelijk of de opleidingen in dit vakgebied deze high-speed modus in voldoende
mate bijbenen.
Een tweede factor in dit verband – en één die de nachtrust
van bestuurders minstens even sterk kan aantasten – is dat deze
opleidingen nauwelijks uitwisselbaar, lees: gestandaardiseerd,
zijn. In de praktijk betekent dit dat hrm-verantwoordelijken
niet kunnen bepalen wat het gewicht is van de papieren die een
kandidaat voor een informatiebeveiligingsfunctie overlegt. Laat
staan dat deze verantwoordelijken kunnen vaststellen waar de
lacunes zitten die bijscholing vereisen voor de goede uitoefening van een speciﬁek takenpakket binnen een functie.
Tegen deze achtergrond voerde het bij TNO ondergebrachte
CPNI.NL (Centre for Protection of the National Infrastructure)
een onderzoek uit naar wenselijkheid en haalbaarheid van een
uniform kwaliﬁcatiestelsel voor informatiebeveiliging. De uitkomst van dit onderzoek, dat in 2011 werd gepresenteerd, was
positief. Het CPNI.NL achtte een dergelijk stelsel vooral zinvol
voor de volgende beroepen: informatierisicomanagers op strategisch en tactisch niveau, ICT-beveiligers op strategisch, tactisch
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en operationeel niveau en relatief grootschalige specialistische
beroepen op het gebied van informatierisicomanagement en
ICT-beveiliging. Sommige van deze beroepen zoals IT-auditor en
digitaal forensisch onderzoeker, werken al met kwaliﬁcatie en
certiﬁcatie. De onderzoekers pleitten voor een goede afstemming met de beroepspraktijk en een goede waardering van de
kennis en ervaring van de professionals die, soms al vele jaren,
werkzaam zijn in deze praktijk. Om die redenen zou de trekkersrol van het nieuwe stelsel bij de beroepsorganisaties moeten
liggen, bij voorkeur bij het Platform voor Informatiebeveiliging
(PvIB).
EZ heeft het onderwerp ‘aangepakt’ binnen het publiekprivate programma Digivaardig & Digiveilig, waarvan het programmabureau is belegd bij ECP. PvIB is gevraagd om in nauwe
samenspraak met ECP voorstellen te doen die de weg banen voor
een uniform kwaliﬁcatiestelsel dat aansluit op Europese initiatieven op dit gebied.

ben om het kwaliﬁcatiestelsel binnen hun eigen organisatie,
respectievelijk branche, in te zetten voor werving en selectie
van professionals informatiebeveiliging. Ook verklaren ze te
zullen bevorderen dat organisaties waaraan zij gelieerd zijn,
zoals ketenpartners, leveranciers en afnemers, het kwaliﬁcatiestelsel ook toe zullen gaan passen en zo op hun beurt zullen
bijdragen aan een brede acceptatie ervan.
“Zover is het nog niet”, vertelt Van Noord. “Omdat het
convenant net opgesteld is, zijn er nog geen handtekeningen
geplaatst, maar er zijn wel al organisaties die hebben aangegeven dat ze het willen ondertekenen. Tijdens een voorbespreking met stakeholders en early adopters, half april, zullen
we de vervolgstappen bespreken.” Tot de deelnemers behoren onder meer vertegenwoordigers van diverse ministeries,
ZBO’s (zoals UWV), organisaties uit de vitale infrastructuur
van Nederland, enkele grote banken en een aantal in ons land
gevestigde multinationale ondernemingen.

Frans Haverkamp: “Het
collectieve leervermogen
versterken”

Convenant
Fred van Noord, voorzitter van het PvIB, legt uit hoe zijn
organisatie deze handschoen heeft opgepakt: “We werken over
twee sporen. Aan de ene kant zijn we in juli 2012 gestart met
een werkgroep die uniforme beroeps- en competentieproﬁelen
ontwikkelt, die aansluiten bij het e-CF, het European e-Competence Framework. Tegelijkertijd zijn we over een tweede spoor
bezig draagvlak te organiseren voor het nieuwe kwaliﬁcatiestelsel, door organisaties die deel uitmaken van de vitale infrastructuur van ons land samen te brengen rondom ons convenant.”
In dit convenant worden acht vereisten omschreven waaraan het beoogde uniforme kwaliﬁcatiestelsel moet voldoen,
waaronder een overgangsregeling voor professionals die al in
de informatiebeveiliging werkzaam zijn. Met ondertekening van
het convenant bevestigen organisaties dat zij de intentie heb-

Onafhankelijk instituut
Onderwijl werken Van Noord en zijn werkgroepleden samen
met Marcel Spruit, lector Cybersecurity aan de Haagse Hogeschool, aan de inhoudelijke aspecten van het nieuwe stelsel.
Zij nemen de vraagkant daarbij als uitgangspunt, verduidelijkt
hij: “We gaan uit van wat er in de praktijk aan competenties
wordt gevraagd. We vertalen dit vervolgens naar beroeps- en
competentieproﬁelen. Aan de hand daarvan kunnen opleiders
hun opleidingen ontwikkelen. En wij kunnen zo zien of zij een
adequaat opleidingsaanbod hebben.”
Het is belangrijk, aldus Van Noord, dat er uniformiteit
komt in de beroeps- en competentieproﬁelen. “Er moet een
onafhankelijk instituut komen dat deze uniformiteit borgt
en bewaakt.” Een moeilijkheid is nog wel dat het e-CF 23 ICTgerelateerde beroepsproﬁelen onderkent, maar daarin ontbreekt onder meer het proﬁel van de eerdergenoemde CISO.
Van Noord: “De rol van de CIO is duidelijk binnen het e-CF.
Die rol zit tegen het businessmanagement aan. Voor de CISO
zou dat ook moeten gelden, in een strategische, adviserende
rol naar de bestuurders toe. Er vinden nu dan ook discussies
plaats om een dergelijk beroepsproﬁel toe te voegen aan de
nieuwe 3.0-versie van het e-CF.”
Een andere moeilijkheid is dat er nog geen besluit is genomen over wie de ‘eigenaar’ van het nieuwe kwaliﬁcatiestelsel
gaat worden. Dit is een van de discussiepunten voor de werkconferentie van april.
Wanneer het kwaliﬁcatiestelsel operationeel kan zijn?
Van Noord: ”Ondanks de drempels die we nog moeten nemen,
verwacht ik dat het stelsel halverwege 2014 operationeel kan
zijn. Stakeholders kunnen eenvoudig aansluiten bij dit initiatief, hierover informeren wij hen graag.

“Een heilloze missie” noemt Frans Haverkamp, CIO van
UWV, het extern werven van goede informatiebeveiligers.
“Echte specialisten, die bijvoorbeeld pentesten kunnen uitvoeren, zijn bijzonder duur en erg moeilijk vast te
houden.”
UWV maakt daarom gebruik van externe deskundigen
van beveiligingsbedrijven als Fox IT en Madison Gurkha.
Daarnaast wil deze uitvoeringsorganisatie uit eigen personeel een kern vormen van eigen informatiebeveiligers,
die samen met externen op vergelijkbaar hoog niveau
kunnen opereren. Bovendien legt UWV een strategische
prioriteit bij het versterken van de samenwerking met
collega-uitvoerings- en overheidsorganisaties.
“We willen al die expertise bundelen”, zegt Haverkamp. “Daarom hebben wij het initiatief genomen voor
het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Verder moet er een stelsel van afspraken komen
met betrekking tot leveranciers, onder meer op het
punt van secure software development. Ook denk ik aan
een referentiekader in de vorm van een maturitymodel
voor de security. Organisaties zouden zich dan jaarlijks
aan een assessment op basis van zo’n model kunnen
onderwerpen.”
Ook het onderling delen van informatie over veiligheidsincidenten staat hoog op zijn prioriteitenlijst. “Het
vakgebied van de informatiebeveiliging is relatief jong en
ontwikkelt zich in een zeer hoog tempo. Om die ontwikkelingen bij te benen moet je niet alleen maatregelen
nemen voor je eigen organisatie, maar ook generieke
stappen zetten om het collectieve leervermogen van de
betrokken ketenpartners te versterken.”

Wie in dit praktijkveld
actief is, bevindt zich in
een hogesnelheidstrein
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Minder blauw, meer ogen
I

n de donkere dagen voor kerst was het dag en nacht licht in het
stadhuis van Enschede. Een van de zaaltjes was ingericht als zenuwcentrum, waar de openbare orde en veiligheid werd gemonitord van de half
miljoen mensen die afkwamen op het Glazen Huis. Daar kwamen alle denkbare soorten informatie bij elkaar, van analyses van tweets en tellingen van
het aantal smartphones in de massa tot de locaties van agenten met een
transponder op zak. Gerke Spaling, informatiemanager bij de Veiligheidsregio Twente, troonde bezoekers uit het openbaar bestuur en journalistiek
steevast mee naar deze moderne controlekamer.

Crowd control kreeg in
een moderne invulling.
Twente wil nog verder
van het ‘meer blauw op
het Rijk

Enschede in december al
Maar de Veiligheidsregio
innoveren ter vervanging
straat’ – ten minste als
meehelpt.

Geen sjoege
De Provincie Overijssel en Regio Twente hebben anderhalf miljoen gereserveerd voor Tec4se. De industrie steekt er eenzelfde bedrag in. Samen
is dat genoeg voor de eerste fase. In de tweede fase wordt het systeem
technisch verﬁjnd. Ook het midden- en kleinbedrijf wordt benaderd om
aan te haken. “Wij verwachten dat daar slimme mensen opstaan die mogelijkheden zien waaraan wij nog niet hadden gedacht”, zegt Spaling. Die
fase vergt ook een investering van drie miljoen. De partners hebben hun
hoop gevestigd op het Rijk, maar Den Haag geeft geen sjoege. “Het Rijk
is van mening dat Tec4se een regionaal feestje is”, verzucht Balm. Probleem is volgens hem dat alle regio’s hun eigen innovaties proberen uit te
vinden. Innovaties die uiteindelijk vastlopen door geldgebrek. Balm: “Als
Rotterdam zegt: ik wil graat dit en dit, wil Amsterdam juist iets anders.
Helaas bestaat er voor het veiligheidsveld niet één centrale inkooporganisatie, zoals die voor de verschillende krijgsmachtsonderdelen bestaat. De
verschillende domeinen zijn bovendien geneigd om op hun eigen informatie te blijven zitten. Ik denk dat dat een manier is om zich belangrijk te
voelen.”

Dashboard
Maar de regio heeft nog iets veel moderners in petto: een elektronische variant op dit informatieknooppunt waarop alle spelers in de veiligheidssector zijn aangesloten. “De kroon op dat werk zal een elektronisch
dashboard zijn dat alle relevante informatie overzichtelijk samenbrengt”,
vertelt Spaling. Het project om dat voor elkaar te krijgen heet Tec4se, wat
staat voor Twente Experimental Command, Control & Communication Centre for Secure Environments. Tec4se wordt gedragen door een consortium
van onder meer de Veiligheidsregio Twente, TU Twente en het defensiebedrijf Thales.
Vaak is er al heel veel informatie, maar wringt de schoen bij het ontsluiten en delen van die informatie. “Een goed voorbeeld is de crash van
het toestel van Turkish Airlines in 2009”, zeg Mike Balm van Thales, “Vrijwel direct was bekend via Twitter dat het vliegtuig op een akker was neergestort, maar de ambulances reden aanvankelijk door naar Schiphol zelf.
Was die informatie gedeeld, dan waren ze sneller ter plaatse geweest.”
Duizenden ogen
Het is niet alleen bij rampen of evenementen belangrijk dat men zo
veel mogelijk informatie bij de hand heeft. Juist in de dagelijkse routine
is er volgens Balm een wereld te winnen. “Denk aan de ambulancebroeders die op weg zijn naar een adres waarvan de politie weet dat er iemand
woont die veroordeeld is voor geweldpleging. Parkeerwachters lezen dag in
dag uit kentekens: waarom wordt die informatie niet doorgesluisd naar de
politie? Dan hoeft de politie veel minder van die tijdrovende fuiken uit te
zetten.”
Tec4se gaat ook in het particuliere domein op zoek naar informatie die
gedeeld mag en kan worden. Balm: “Waarom worden bijvoorbeeld de surveillances van particuliere beveiligers en politiepatrouilles niet op elkaar
afgestemd? Dan kun je toch een veel groter gebied bestrijken?” Particu-
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liere beveiligingscamera’s worden nu uitgelezen in een eigen controlekamer, terwijl de beelden ook direct naar de politie zouden kunnen worden
gestuurd. Dan heeft de politie er opeens duizenden ogen bij. Camera’s
worden ook steeds slimmer: ze kunnen bij wijze van spreken in de gaten
houden of er iemand in beeld komt die voldoet aan een signalement.

Fifty-ﬁfty
Het zou volgens hem veel beter zijn als er één voorbeeldproject zou
worden aangewezen. “Zeker nu de vorming van een nationale politie in
gang is gezet. Tec4se is een ideale proeftuin, dat moeten wij het Rijk zien
duidelijk te maken.”
Spaling is gematigd positief: “Wat wij hier bedenken mag zo landelijk
worden uitgerold. Harmonisatie en stroomlijning van informatiestromen
is hard nodig. Maar Den Haag is nu nog vooral op organisatorisch niveau
bezig met de veiligheidsketen. Ik denk dat het Rijk eerst wil zien en dan
pas geloven.”
De rijksoverheid blijft volgens Balm te veel hangen in het mantra van
meer blauw op straat. “In Nederland gaat 90 procent van het veiligheidsbudget op aan personeel en 10 procent aan technologie. In de VS is de verhouding al ﬁfty-ﬁfty. Meer blauw op straat is aantoonbaar minder efﬁciënt
dan technologische maatregelen die de politie meer ogen en oren geven.”

Door Cyriel van Rossum
Beeld Stockfresh
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Wij zijn degenen die uw

technologiekeuzes
omzetten in

resultaat.
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Wilde
Westen
Cyberspace is niet
het Wilde Westen
B

egin februari lanceerde de Europese Commissie een Europese
cybersecuritystrategie, voor een ‘open,
veilig en beveiligd internet.’ Maar de
focus ontbreekt volledig. Het is geen strategie, maar een cyberratjetoe waarin de
Commissie alle digitale problematiek op
een hoop gooit: van identiteitsfraude tot
kinderporno tot militaire cyberaanvallen
op publieke systemen. Activisten, hacktivisten en terroristen worden te lichtvaardig in één adem genoemd. Nauwkeurige
deﬁnities van de begrippen cybercriminaliteit en cybersecurity ontbreken, en
daarmee ook de proportionele instrumenten om deze nieuwe vorm van criminaliteit aan te pakken. We begeven ons op
een hellend vlak waar de principes van de
rechtsstaat en de fundamentele rechten
van internetgebruikers in gevaar zijn, als
we alle principes uit de ofﬂine wereld in
paniek overboord gooien. Het WWW staat
voor World Wide Web niet voor Wild Wild
West.

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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Opsporingsdiensten hebben een huiszoekingsbevel nodig om zonder toestemming een huis binnen te gaan; fouilleren
mag alleen bij verdenking van een strafbaar feit. Ook voor de digitale omgeving
moet een wettelijk kader met de juiste
waarborgen worden ontwikkeld. Het mag
niet zo zijn dat opsporingsdiensten lukraak kunnen overgaan tot het hacken van
computersystemen of digitaal fouilleren.
Daarbij is het van belang om onderscheid
te maken tussen de verschillende vormen
van cybercriminaliteit en bij de opsporing
en bestrijding ervan het juiste instrument in te zetten. We zetten in de ofﬂine
wereld ook niet het leger in om een krui-

meldief van zijn bed te lichten.
De Commissie stelt in een conceptrichtlijn voor dat de lidstaten een nationale cybersecuritystrategie ontwikkelen
en een nieuwe cybersecurityautoriteit
oprichten. Maar de Commissie zou prioriteit moeten geven aan preventie. De eerste stap moet zijn een verbeterde beveiliging van IT-systemen en de bescherming
van cruciale infrastructuur tegen mogelijke cyberaanvallen. Dan is het ook niet
langer verleidelijk om disproportionele
bevoegdheden te creëren.
Het voorstel van minister Opstelten
om bij ernstige misdrijven op afstand een
computer te kunnen binnendringen is
zo’n voorbeeld van disproportionaliteit
dat ook bij de Nederlandse Cyber Security Raad op kritiek stuitte. De minister
wil ongemerkt spyware kunnen installeren, maar de vraag is of deze vergaande
bevoegdheid correct zal worden toegepast. Volgens de leden van de adviesraad
moet de overheid bijvoorbeeld oppassen
de strijd tegen kinderporno niet te pas
en te onpas te gebruiken om excessieve
bevoegdheden te creëren, net zoals de
afgelopen tien jaar terrorisme als onderbouwing diende.
Het maakt duidelijk dat de overheid
zich niet kan inspannen voor grotere
cyberveiligheid zonder ook voor het eigen
handelen kaders te stellen en de fundamentele rechten van internetgebruikers
te handhaven. Vertrouwen is cruciaal.
In een rechtsstaat wordt de burger niet
alleen beschermd door, maar ook tegen
de overheid.

43

p a r t n e r

gens terugvertaald te worden naar incrementele en daardoor
beheersbare stappen en deelprogramma’s waarin verandering
een constante is. Daarvoor is een degelijke Business Application
Modernization-aanpak nodig, waarin kernbegrippen als Application Rationalization, Portfolio Assessment en Portfolio
Management centraal staan. Omdat de wereld waarin de
applicatiebeheerder leeft een dynamische is, zeker binnen de overheid, zal een dergelijke aanpak een cyclisch
karakter hebben, waarbij een goede Application
Decomissioning (het uitzetten van applicaties) leidt
tot een overzichtelijker applicatielandschap.

Nut en noodzaak van applicatierationalisatie

Minder is méér

H

et lijkt erop dat men het opruimen van applicaties bij
(overheids)organisaties als minder interessant ziet dan
echt innoveren. En dat terwijl het resultaat van gericht handelen juist ruimte geeft voor innovatie. Applicatierationalisatie is
een complexe zaak. Een ding is echter duidelijk: uitstel maakt
het niet eenvoudiger.
Er zijn nog ICT’ers en bestuurders van ICT-afdelingen die
niets liever willen dan ICT-componenten vasthouden. Zij spreken
van middelen, binnen een infrastructuur. En zeker is dat dergelijke componenten tot de kernelementen van een ICT-omgeving
gerekend kunnen worden. Maar een speciﬁeke taak uitvoeren,
een bedrijfs- of organisatiefunctie leveren, dat doen ze niet. Dat
doet de applicatie.
Applicaties zijn dan ook gekoesterde elementen: zij zijn
de dragers van de bedrijfsprocessen, leveren daarmee het
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bestaansrecht van de organisatie, van afdelingen binnen de
organisatie en van personen die daarbij betrokken zijn. De
kennis van dergelijke specialisten ‘zit’ in de applicatie. Daarom
zijn mensen aan applicaties gehecht. Applicaties vormen de
spiegel van de deskundigheid van de betrokkenen bij primaire
bedrijfsprocessen en generieke bedrijfsvoeringsprocessen. Die
deskundigheid is met name nodig voor maatwerkapplicaties, of
voor maatwerktoevoegingen aan de standaardapplicaties die
van marktpartijen worden verkregen.
Keerzijde
Deze betrokkenheid heeft een keerzijde. Het is lastig om
applicaties van de hand te doen of het nut en de effectiviteit
ervan zakelijk te beoordelen. Het beheren van een applicatieportfolio is geen technische aangelegenheid. Zelfs geen aangelegenheid van te volgen protocollen. Nee, applicatierationalisatie is een kwestie van de ratio, waarbij hersenen en hart elkaar
regelmatig tegenkomen.
Behalve het opschonen of bijhouden van applicaties in de
tijd, een noodzaak op zich, zijn er tal van andere aanleidingen
om goed naar het applicatielandschap te kijken. Wat te zeggen van het samengaan van organisaties, waarbij van verschillende kanten applicaties worden ‘ingebracht’? Of het door een
Shared Services Centre bedienen van (per deﬁnitie) meerdere
cliënten? De kans is groot dat er dan overlappende applicatiefunctionaliteiten ontstaan, wellicht zelfs applicaties die elkaar
regelrecht bijten. Als de nieuwe organisatie zijn eigen standaarden deﬁnieert, zal een deel van de inkomende applicaties daar
waarschijnlijk niet aan voldoen. Los van deze dynamiek vormen
maatwerktoevoegingen aan applicaties binnen één organisatie
al een uitdaging voor de applicatiebeheerder, functioneel en
technisch. Het resultaat zijn hoge beheerkosten, stammenstrijd

Gestructureerde aanpak
Om tot een goede beoordeling te komen van de
aanwezige applicaties is een gestructureerde analyse
vanuit verschillende gezichtspunten nodig. Deze aanpak
wordt in het volgende plaatje inzichtelijk gemaakt:

Stockfresh/Blinkerd

Er bevindt zich een enorm
besparingspotentieel in de rationalisatie
van de bedrijfsapplicaties van de
(rijks)overheid. Maar het ontdubbelen,
uitzetten en strategisch ontwikkelen
is een strijd tussen hoofd en hart. Een
gestructureerde analyse is nodig.

I B M

binnen de organisatie en een zeer ongeruste
directeur Financiën. Die ziet de kosten van de
ICT-organisatie oplopen, waarbij al dat geld naar
het beheer van de bestaande applicaties gaat, niet
naar nieuwe, broodnodige, functionaliteiten. Met als
gevolg een CIO die niet voor zijn/haar taak berekend lijkt.
Perspectief
Het probleem is hiermee afdoende geschetst. Maar er is wel
degelijk een wenkend perspectief: een betere ‘grip’ op de benodigde functionaliteiten en een kans om substantieel kosten te
besparen. Maar ook om de eindgebruikerservaringen te optimaliseren. En last but
not least: een kans om een leverancierswalhalla te voorkomen door
risico’s met de uitvoerder van
de applicatiemodernisering te
delen. Een goede dienstenpartner is in staat om deze
exercitie in een ’no cure
no pay’-aanbieding te
gieten.
Een uitgangspunt
voor een geslaagde aanpak is de gezamenlijke
visie binnen de organisatie op het eindresultaat.
Die visie dient vervol-
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IBM hanteert dit model met veel succes. Daarbij is
een aantal uitgangspunten van groot belang:
• een belangrijk hoogbestuurlijk commitment;
• een (vroeg)tijdige betrokkenheid van
‘de business’;
• het sterk samen optrekken met de
beheerafdeling(en);
• het uitvoeren van Application
Rationalization vaststellen als een
organisatiebrede langetermijn-KPI.
IBM heeft de nodige grote overheidsorganisaties, in het binnen- en nabijgelegen
buitenland, geassisteerd met het op gang
brengen van de geschetste applicatiemanagementcyclus. De kostenbesparingen zijn aantoonbaar en goed gedocumenteerd. Van groot
belang is het gegeven dat (ook) binnen overheidsorganisaties, en de omgeving daarvan,
een dergelijke aanpak zeer succesvol kan
zijn als er op basis van ervaring en inzicht
terdege rekening wordt gehouden met het
complexe stakeholderveld en de dynamiek
die de (huidige) overheidswereld eigen is.

Rob Nijman, George van Duyneveldt, Patrick
van den Bos
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André Timmermans,
directeur van UWV WERKbedrijf.

110 vestigingen blijven er dertig over. Voor werkzoekenden zet UWV zwaar
in op e-dienstverlening, met Werk.nl als de digitale plek waar alles samenkomt: het plaatsen van cv’s en vacatures, het zoeken naar vacatures, leren
solliciteren, informatie vinden over de arbeidsmarkt en de begeleiding van
werkzoekenden door de werkcoaches van UWV. De werkzoekende houdt in
zijn eigen werkmap zijn sollicitaties bij, zodat zijn werkcoach dat kan volgen. “We kiezen bewust voor zo veel mogelijk onlineselfservice. Dat wordt
min of meer afgedwongen, ja. Het is de keuze die wij maken en waartoe
wij ons door de bezuinigingen genoodzaakt zien.”

E-dienstverlening
uit noodzaak

Wat doe je als je
budget voor grofweg
de helft wordt gekort?
Dan zet je volledig in
op e-dienstverlening.
UWV WERKbedrijf
ontwikkelt Werk.nl als
onlineplatform voor al
zijn dienstverlening.
Geheel probleemloos
gaat dat niet.

W

erk.nl hapert, zoveel werd vorig jaar duidelijk uit de mediaaandacht van onder meer RTL Nieuws. Ook iBestuur besteedde
aandacht aan de problemen, in het Kladblok in iBestuur 4. UWV wilde daar
graag op reageren en daarom schoof iBestuur aan bij André Timmermans,
directeur van UWV WERKbedrijf.

Door Marieke Vos
Beeld Cor Mooij
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Dat is de divisie van UWV die verantwoordelijk is voor alles wat met
werk te maken heeft. De halvering van het budget van UWV, door het
vorige kabinet besloten, betekent voor UWV WERKbedrijf dat het jaarlijks 240 miljoen euro krijgt voor zijn dienstverlening, in plaats van 490
miljoen euro. Bovendien is er sinds 1 januari geen geld meer voor reintegratie van mensen uit de WW. “Dat betekent dat we ons dienstverleningsconcept fundamenteel moeten wijzigen. Je kunt zo’n bezuiniging
niet opvangen met overal een beetje van afhalen”, zegt Timmermans. Die
fundamentele herziening betekent onder meer dat de divisie tussen 2012
en 2015 afscheid neemt van de helft van haar 5000 medewerkers. Van de

UWV gebruikt Werk.nl al enige jaren voor het verbinden van vraag
en aanbod, werkzoekenden plaatsen er hun cv’s en er worden vacatures
getoond van vacaturesites, social media, werkgevers en uitzendbureaus.
Werk.nl wordt nu fors uitgebreid met verschillende nieuwe functies en met
de zogeheten Werkmap als persoonlijke pagina voor de werkzoekende. Het
tempo waarin de website wordt aangepast en de omvang van de veranderingen veroorzaken de nodige haperingen. Timmermans: “Wat wij willen
realiseren kost meer tijd dan ons gegund is, we moeten dus verbouwen
terwijl de site in gebruik is. Wat wij doen is vergelijkbaar met wat de banken deden toen die overgingen op internetbankieren, alleen deden zij daar
minstens zeven jaar over.” Het betekent in de praktijk dat Werk.nl regelmatig in de nacht en eens in de twee tot drie weken een weekend onbereikbaar is omdat men veranderingen moet doorvoeren. “Daarover communiceren we nu duidelijker, dat hebben we eerlijk gezegd wel geleerd.”
Breed matchen
Los van dat ‘groot onderhoud’ was en is er behoorlijk wat kritiek op
Werk.nl. Timmermans wil daar graag op reageren. De uitzending van RTL
Nieuws vorig jaar juni ging over de slechte matchresultaten bij het zoeken
naar vacatures. “Afgelopen december hebben we de matchfunctionaliteit
helemaal vervangen door een zoekfunctionaliteit die semantisch werkt.
Je vult zelf steekwoorden in. De komende maanden wordt dit systeem
verﬁjnd.” Het moet voorkomen dat iemand die zoekt op ‘projectleider ICT’
ook vacatures te zien krijgt van bijvoorbeeld een projectleider in de autotechniek. Overigens wil Timmermans hier wel een kanttekening plaatsen:
“Private vacaturesites matchen heel precies op de zoekwoorden die iemand
gebruikt. Onze taak is anders: wij willen mensen aan de slag krijgen. Daar
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UWV nieuwe stijl

Toen lezers van iBestuur in het
Kladblok ‘UWV nieuwe stijl, gaat
dat werken?’ ideeën aandroegen ter
verbetering van Werk.nl, reageerde
UWV terughoudend. Daarmee is het
verkeerde beeld gewekt dat men
niet openstaat voor suggesties,
zegt Timmermans. “We nodigen
mensen graag uit om met ons mee
te denken. Na de uitzending van
RTL Nieuws zijn we bijvoorbeeld met
enkele mensen die kritiek hadden
aan de slag gegaan om Werk.nl te
verbeteren.” Hij nodigt eenieder die
een voorstel heeft voor een (al dan
niet technische) verbetering van de
website uit om contact op te nemen.
Een idee doorgeven kan via het
contactformulier op Werk.nl, actief
meedenken kan via bijvoorbeeld de
Cliëntenraad. “Ook organiseren we
regelmatig usability-onderzoeken
en klantenpanels.” Meer informatie
over het doorgeven van ideeën staat
op Werk.nl, rechtsonder bij het
kopje ‘Klantenservice’:
https://www.werk.nl/werk_nl/
werknemer/contact/Idee-doorgeven.
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hoort ook bij dat we een breder spectrum van relevante vacatures aanbieden dan waarop iemand strikt genomen zoekt.”
Een ander punt van kritiek op Werk.nl is dat het soms lastig werken
is met de Werkmap. Timmermans: “Men heeft gelijk als men zegt dat de
Werkmap toegankelijker en overzichtelijker moet worden. Daar werken
we hard aan.” Gezien de omvang van de veranderingen gaat dit stap voor
stap. “Onze eerste prioriteit is beveiliging, tweede is stabiliteit. Sinds
begin december hebben we in totaal 45 minuten storing gehad. Dat is 45
minuten te veel, maar het is wel beter dan het was.”
E-dienstverlening betekent voor UWV zo veel mogelijk selfservice en
coaching op afstand. De Werkmap is daarvoor het belangrijkste instrument. Opvallend is dat UWV die map steeds minder vult met de geijkte
teksten met bijvoorbeeld sollicitatietips; men gaat in plaats daarvan steeds
vaker e-learning en webinars gebruiken. “We organiseerden bij wijze van
proef een webinar voor twintig deelnemers, over het starten van een eigen
bedrijf. De werkcoach was de moderator. We kijken nu of webinars ook succesvol zijn met grotere groepen, tot tweehonderd deelnemers.”
E-learning zet men in voor bijvoorbeeld leren solliciteren. Speciaal voor
jonge werkzoekenden ontwikkelde UWV vorig jaar de game Expedition
Work, waarin ﬁlmpjes duidelijk maken wat je wel en niet moet doen als je
solliciteert. “Als we dit in een workshop zouden vertellen, zou de boodschap veel minder goed overkomen.” Volgens Timmermans is dit de trend
in e-dienstverlening: “Onze dienstverlening moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. We weten dat veel laagopgeleiden moeite hebben met het lezen
van teksten. Daarom vervangen we zo veel mogelijk teksten door ﬁlmpjes en animaties.” De homepage van Werk.nl werd onlangs aangepast en
begrijpelijker gemaakt en bevat nu onder meer een virtuele rondleiding,
waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe de Werkmap werkt.
Digibeten
Niet alleen voor werkzoekenden, ook voor de eigen medewerkers is de
omslag die UWV doormaakt ingrijpend. Medewerkers kunnen in een speciaal daarvoor ingericht ‘Werkbedrijf van de Toekomst’ ervaren wat het is om
voornamelijk digitaal te werken. “Want ook al blijft er wel enig persoonlijk
contact, de basis is altijd de Werkmap en die is digitaal.”
Voor werkzoekenden die niet digitaal vaardig zijn, blijft er straks de
mogelijkheid om langs te gaan bij een werkcoach op één van de dertig vestigingen. Daarover wil Timmermans echter nog wel wat zeggen, met name
tegen bestuurders die zich bezighouden met e-dienstverlening: “Onderschat niet de mogelijkheid van burgers om met internet om te gaan. Bijna
90 procent van alle WW-aanvragen gebeurt inmiddels digitaal, 10 tot 15
procent van de werkzoekenden heeft persoonlijke ondersteuning nodig.”
Medewerkers en bestuurders denken vaak dat veel mensen zich niet online
kunnen redden, terwijl die groep digibeten in feite niet zo groot is, is zijn
ervaring. Als mensen de keuze krijgen, kiezen ze vaak voor het fysieke
kanaal, ook als ze digitaal vaardig zijn. “Wij zijn genoodzaakt om fors in
te zetten op digitale dienstverlening. Door het op deze manier te doen
houden we menskracht over voor diegenen die echt persoonlijke begeleiding nodig hebben.”
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B e I n f o r m e d

Overheid moet
processen loslaten
De netwerksamenleving is onontkoombaar.
Dat betekent dat de dienstverlenende overheid
haar aloude hiërarchie en vaste processen
veelal moet loslaten en zich op de regels moet
concentreren.

D

e rol van de overheid in de samenleving verandert.
Omdat maatschappelijke kwesties de bestuursgrenzen
overstijgen, moeten er steeds meer overheidspartijen samenwerken, al of niet met burgers en bedrijven. De reﬂex van de
overheid is vaak schaalvergroting en centralisatie, maar dat is
de verkeerde aanpak, vinden Jan Willem Boissevain, managing
director van Be Informed, en Jeroen van Grondelle, research
director bij hetzelfde bedrijf. “De overheid zal echt een transformatie moeten ondergaan en dat betekent een andere manier
van denken”, zegt Boissevain. “Want blijven denken in een
hiërarchisch model en je eigen processen daarin centraal stellen
en verder standaardiseren is niet de juiste aanpak. Je moet de
burger juist maatwerk bieden.”
Dat inzicht raakt meteen de huidige discussie over de minimale grootte van een gemeente, die steeds meer hét loket van
de overheid wordt. Dat is een onzindiscussie, vindt Boissevain.
“Je moet de gemeente klein houden. Wat er achter het fysieke
loket gebeurt, kun je wel op een andere manier organiseren.”
Overheid als netwerk
Van Grondelle legt uit hoe. “Een eigenschap van zo’n
netwerksamenleving tegenover een hiërarchie is dat je dienstenmodel en je organisatiemodel uit elkaar kunnen gaan
lopen. Gemeenten hoeven daardoor niet allemaal een volledige
boom op te tuigen. Een overheid als netwerk maakt het juist
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Jeroen van Grondelle, research director bij Be
Informed: “Een overheid als netwerk maakt het
juist mogelijk op elke plek te zitten, maar daar
niet alles te hoeven leveren“.

Jan Willem Boissevain, managing director
Benelux van Be Informed: “Je moet de burger juist maatwerk bieden.”

mogelijk op elke plek te zitten, maar daar niet alles te hoeven
leveren.” Samenwerkende diensten kunnen het volledige palet
aan dienstverlening overeind houden voor de burger, zonder
dat je daarvoor die gemeenten groot hoeft te maken, stelt
Van Grondelle. Om die diensten te kunnen laten samenwerken
moeten ze wel hun regels eenduidig beschrijven en technisch
(digitaal) toegankelijk en uitwisselbaar maken. Dat maakt allerlei nieuwe verbanden mogelijk die veel meer ﬂexibiliteit bieden
– en dus mogelijkheden voor maatwerk. Milieu Centraal (zie
kader) is daarvan een voorbeeld.
Free ﬂight
Die ﬂexibiliteit kun je volgens Van Grondelle vergelijken met
het ‘free ﬂight’-concept in de luchtvaart. In de luchtverkeerscontrole werkt men nu met gecoördineerde corridors, een soort
‘luchtsnelwegen’ boven Europa, waar vliegtuigen doorheen
worden gedirigeerd. Bij free ﬂight kiest de piloot echter zijn
eigen route, waarbij hij zich wel aan beperkingen moet houden,
bijvoorbeeld een minimale afstand tot andere vliegtuigen en
een minimum- en maximumhoogte. Resultaat: vluchten worden

Milieu Centraal

korter en de luchtcapaciteit neemt toe. “Het is een prachtige
metafoor voor onze huidige processen. We hebben die processen ingericht met het ﬂowgeloof. En wat blijkt? Je wordt als
burger vaak langs ﬂows geleid waar je eigenlijk niet hoeft te
zijn. Maar bij regelgebaseerd werken ‘vlieg’ je waar je heen wilt,
met inachtneming van regels en conﬂicthantering. Het is geen
triviale chaos, de regels regelen precies genoeg.”
Zo bestrijd je dus ook administratieve overlast. “Bij de overheid gaat heel veel regelgeving over ‘samenloop’, bijvoorbeeld
in de jeugdzorg. Samen een casus afhandelen doe je integraal
waar het moet, maar autonoom en dus efﬁciënt waar het kan.
Traditionele procesﬂows pakken dat slecht aan. Een regelgebaseerde aanpak schaalt veel beter mee met de casus.”
Het traditionele onderscheid tussen proces- en zaakgericht
werken is overigens onnodig vindt hij. “Er kan een fase in een
op zich vrij standaardproces zijn waar de expert tijdelijk even de
ruimte nodig heeft.”
Vergunningen
In ieder geval moeten overheden hun regels omzetten in
‘executeerbare kennis’ en die uitwisselbaar maken, stelt Boissevain. “Overheden moeten hun processen loslaten en zich richten
naar hun klant.” En dan kan dienstverlening ook iets ‘van de
markt’ worden, zoals de aannemer die ook de vergunning voor
de dakkapel voor zijn rekening neemt.
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Een voorbeeld van de aanpak die Be
Informed voorstaat is Milieu Centraal, een
grotendeels door de overheid geﬁnancierde
voorlichtingsorganisatie op het gebied van
duurzaamheid. Milieu Centraal kan consumenten bijvoorbeeld helpen met het
verlagen van hun energiegebruik. In plaats
van met statische informatie op de website
(of via folders of telefoongesprekken) kunnen adviezen nu op maat worden gegeven.
De regels zijn met hulp van Be Informed
in een model gestopt, dat op basis van een
aantal vragen een maatwerkadvies oplevert.
Dat model is een module geworden dat ook
gemakkelijk door anderen is te gebruiken.
“In de oude situatie konden partners
naar onze website doorlinken, maar dan
hield het wel op”, zegt Puk van Meegeren
van Milieu Centraal. “Nu hebben we de
mogelijkheid om hen twee opties te bieden:
we kunnen onze module inframen in hun
website, waarbij het ook nog mogelijk is om
kleine aanpassingen te doen. Of we stellen
de module als webservice beschikbaar. In
dat geval kan de klant zijn eigen voorkant
bouwen en wordt aan de achterkant de kennis bij ons opgevraagd.”
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I C T U
Het gaat veel en vaak over bezuinigen de laatste tijd. Maar
het draait om meer dan de begroting op orde brengen. Wat we
meemaken is een structurele verandering van de publieke sector,
volgens Jan Fraanje en Marie-José Smulders, gemeentesecretaris in
respectievelijk Boxtel en Purmerend.
Door Daniël van Geest en Raoul Schildmeijer

Over verschuivende panelen en bedrijfsvoering nieuwe stijl

is fundamenteel anders
“Hetgeworden”,
zegt Smulders.

“Het gaat om keuzes over wat we echt
belangrijk vinden. We zijn samen bezig
met de vraag: wat helpt echt? Waarmee boeken wij resultaten? Dit is hét
moment om het anders te gaan doen
en te stoppen met dingen die niet
meer werken.”
Fraanje: “Maak van minder geld een
kans. Niets spreekt meer vanzelf. Wat
ons daarbij helpt, is het nieuwe werken
en alle digitale instrumenten die je
tegenwoordig hebt. Alle medewerkers
van Boxtel hebben een iPad en gaan
papierloos werken. Als we overstappen
op een nieuw kantoorconcept, past dat
resterende pakketje papier echt wel in
dat kastje dat iedereen dan nog heeft.”
Smulders: “Voor bedrijfsvoering
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wordt het steeds belangrijker dat je
aansluit bij het primaire proces. Als
het buiten schoon, heel en veilig moet
zijn, hoe organiseer ik dan dat iedereen daaraan bijdraagt? In plaats van:
‘Ik had zo’n mooi systeem bedacht en
hoe houd ik dat overeind?’ We zien dat
informatie steeds vaker gaat over hoe
mensen in de uitvoering met elkaar
kunnen communiceren. Ga vanuit
bedrijfsvoering dan aan tafel zitten,
kruip in de huid van de gebruikers
en gebruik je expertise: jullie willen
informatie uitwisselen, hoe kan ik dat
faciliteren?”
Fraanje: “Er kan al heel veel. Vroeger was het heel veel papier. Veel gedoe
om alleen al een rapportage te maken.
Je wilt dat een professional gewoon
aan de keukentafel zaken kan doen;
ICT ondersteunt daarbij.”

Smulders: “Het zijn dus drie sporen. Welk effect wil je bereiken en wat
werkt? Waar zijn wij voor? En hoe doen
we het zo slim en efficiënt mogelijk?
En daar bedrijfsvoering op aan laten
sluiten. Goedkopere en betere bedrijfsvoering, uitgaande van het bestaande
proces, werd te veel een wereld op
zichzelf.”
Fraanje: “Alle gemeenten denken
nu na over samenwerking op allerlei
manieren. De vraag is: wat moet je
nou doen? Moet je nou boven die 408
gemeenten 100 samenwerkingsverbanden maken die operationeel samenwerken? Moet je niet nog een stap verder
gaan: één generieke voorziening om zo
lokale kracht te ontwikkelen? De drie
decentralisaties en de basisgemeente
vormen een kans om zaken nu snel,

anders
goed en efficiënt te regelen. KING is
daar al druk mee bezig. Wat we nodig
hebben, zijn gedeelde collectieve voorzieningen waarmee je het gemeenten
gemakkelijk maakt.”
Smulders: “Ook daar moeten we dus
het primaire proces centraal stellen.
Om de frontoffice in positie te brengen.
Niet meer professionals opleggen hoe
zij hun werk moeten doen. Zo van ‘Je
hebt zo veel tijd voor dit gesprek en
dan ga je door.’ Maar: maak je eigen
afweging. Voor de arena van ondersteunende mensen eromheen is dat
ingewikkeld. Zij moeten nu loslaten en
gaan geloven dat de collega in de frontoffice heel goed in staat is om naar
zijn cliënt te luisteren en een professionele afweging te maken.”
Fraanje: “In de bedrijfsvoering
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Foto: Studio Oostrum

Fundamenteel

blijft geen steen op de andere. We zijn
voortdurend aan het zoeken en aan
het aftasten hoe dat het beste kan.
Het is interessant om in tijden waarin
alles in verandering is, te zoeken naar
de beste aanpak. De meest efficiënte
manier van verbeteren is te zoeken
naar best practices. De vraag is, weet
je goed van elkaar wat de ander goed
doet? Daarom doen wij mee met Vensters voor Bedrijfsvoering. Met acht
Brabantse gemeenten en Venlo hebben
we een leerkring. Deze ondersteunt het
creatieve proces om te komen tot verdere verbetering. Als je al die indicatoren presenteert, krijg je managers op
het puntje van de stoel. En dan krijg je
het gesprek: hoe doe je dat? Het met
steun van ICTU ontwikkelde instrument
is daarbij goud waard.”
Smulders: “Sommige collega’s zijn

bang dat je discussies krijgt over cijfers
en dat je appels met peren vergelijkt.
Maar het is wel belastinggeld en daar
mag je elkaar vragen over stellen. Ook
als je de dingen niet hetzelfde hebt
geregeld, staat dat het leren van elkaar
niet in de weg.”
Fraanje: “Het is leren en ontwikkelen. Op basis van verbazing en verwondering sla je nieuwe wegen in. Met de
vensters open naar elkaar en naar de
maatschappij.”
Daniël van Geest is projectleider bij ICTU
en medeverantwoordelijk voor het project Vensters voor Bedrijfsvoering. Raoul
Schildmeijer is senior organisatieadviseur
bij adviesbureau Leeuwendaal. Zij interviewden Fraanje en Smulders in het kader
van Vensters voor Bedrijfsvoering, een
initiatief van VGS, ICTU, KING en FAMO.
www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl.
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I C T U

Het gaat om weten, niet om meten
ICTU zet beleids- en
managementtools in om
overheden beter te laten
presteren met behulp
van ICT. Hoewel deze
instrumenten veelal de
prestaties van overheden
langs de meetlat
leggen, is het meten
niet het belangrijkst,
menen Lucien Vermeer,
programmamanager, en
Jaap Korpel, adviseur
bij ICTU. “Het gaat
erom dat we met onze
tools management- en
beleidsinformatie kunnen
delen.”
door Nicole van der Steen

de managementinstru“Metmenten
die in beeld brengen

wat goed gaat en waar kansen zitten
voor verbetering, helpen we overheden
om hun doelstellingen te realiseren en
actuele vraagstukken op te lossen”,
legt Lucien Vermeer uit. Zo ontwikkelde ICTU samen met partnerorganisaties Vensters voor Bedrijfsvoering. Het
instrument laat overheden via verschillende perspectieven naar hun bedrijfsvoering kijken en ondersteunt hen om
deze slimmer aan te pakken. “We zijn
hard op weg naar honderd deelnemers.”
Lucien Vermeer: “Het helpt managers
die bezig zijn met de bedrijfsvoering
om goed zicht te krijgen op wat ze
kunnen verbeteren.”
Een ander voorbeeld is InternetSpiegel, een instrument om invulling te
geven aan goed werkgeverschap en het
meten van de tevredenheid en bevlogenheid van medewerkers. Inmiddels is
dit instrument gebruikt door bijna alle
departementen, alle provincies, meer
dan de helft van de waterschappen en
uitvoeringsorganisaties en meer dan
200 gemeenten. Daaruit is een uitgebreide database aan gegevens ontstaan.
Lucien Vermeer: “Deze database biedt
waardevolle informatie die weer nuttige
beleidsinformatie kan genereren.”
Van goede prestaties leren
Lucien Vermeer vertelt: “De deelnemers aan InternetSpiegel kunnen zich
vergelijken met anderen en bovendien
hun eigen prestaties blijvend monitoren om vast te stellen of ze op bepaalde aandachtspunten beter zijn gaan
scoren. Gemeenten zien bijvoorbeeld
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hoe ze presteren ten opzichte van hun
peers. We kijken ook naar teams die
exceptioneel presteren. We zoeken naar
de factoren die maken dat zij goed
presteren zodat andere overheden hiervan kunnen leren.”
Adviseur Jaap Korpel houdt zich
bij ICTU onder meer bezig met onderzoeksprojecten die beleidsinformatie
opleveren voor zowel ministeries als
gemeenten en andere overheden. Ook
voor deze methoden geldt volgens Korpel het streven om overheden inzicht
te bieden in hoe ze functioneren. “We
laten ze zien waar goede punten en

Strategisch

waar aandachtspunten liggen. Daardoor
kunnen zij gerichter actie ondernemen
en hun organisatie beter besturen.
Door metingen te herhalen zien zij de
historische ontwikkeling en brengen
we de baten van bepaalde maatregelen
expliciet in beeld.”
Centraal ontwikkelen
De kracht van de beleids- en
managementtools van ICTU is volgens
beide heren: ‘centraal ontwikkelen, collectief gebruik’. Korpel: “ICTU is van en
voor de overheid. We willen voorkomen
dat overheden steeds opnieuw het wiel

moeten uitvinden. Wat ICTU ontwikkelt, wordt door veel verschillende
overheden ingezet en kan altijd worden
hergebruikt.”
Vermeer: “Dat collectief gebruik
zorgt bovendien voor een groter rendement. Overheden kunnen daardoor
benchmarken, gemakkelijker informatie
delen en dat vereenvoudigt het uitwisselen van best practices.” ICTU kent
de overheid van binnenuit. “Daardoor
kunnen we snel de juiste informatie
boven tafel krijgen”, vertelt hij. Voor
de monitoring van de i-NUP-bouwstenen verzamelt ICTU bijvoorbeeld de

portfoliomanagement

DG Vreemdelingenzaken Loes Mulder (links)
heeft ICTU een applicatie laten ontwikkelen, waarmee portfoliomanagement in de
vreemdelingenketen wordt ondersteund. De
applicatie bouwt voort op het concept voor
portfoliomanagement dat werd ontwikkeld door Richard van der Kroft (rechts)
van Bureau Regie & Besturing. “ICT is een
middel en geen doel op zich. Om die reden
hebben wij portfoliomanagement opgezet
aan de hand van de doelstellingen die deze
regering wil bereiken. Daarmee biedt portfoliomanagement overzicht en ordening van
de beleidsprogramma’s en ICT-programma’s,
inclusief de onderlinge samenhang. Ook
biedt het de mogelijkheid om snel inhoudelijke veranderingen door te voeren, bijvoorbeeld bij een kabinetswisseling, waarbij
de effecten op de ICT- portefeuille direct
zichtbaar zijn.” Foto: Studio Oostrum
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gegevens bij de betreffende beheersorganisatie. Zo hoeven gemeenten niet
zelf allerlei vragenlijsten in te vullen.
Samenhang zien
Soms komt de monitoring voort uit
een verplichting van het ministerie,
denk aan i-NUP waarbij de overheid
de vorderingen in het elektronisch
zakendoen wil monitoren. Maar vaker
kiezen overheden vrijwillig voor onderzoek of monitoring met ICTU-tools.
Vermeer: “We zetten onze voelsprieten
uit. De tools ontwikkelen we op basis
van de behoefte vanuit de overheid
en in samenwerking met gebruikers.
Hun expertise is noodzakelijk voor een
goed resultaat. De tools bieden hulp bij
vraagstukken waarmee veel overheden
kampen.”
Zo ontwikkelde ICTU samen met
het DG Vreemdelingenzaken een
tool die een overzicht op strategisch
niveau geeft van alle programma’s in
de vreemdelingenketen. Korpel: “Juist
omdat dit een onderwerp is waarop de
politieke prioriteiten wel eens veranderen, is deze tool handig. De organisatie krijgt snel overzicht van de
consequenties van een maatregel voor
de verschillende programma’s. De tool
laat de samenhang van de programma’s
zien en de bijdrage aan de beleidsdoelstellingen. Die informatie maakt het
gemakkelijker om op strategisch niveau
regie te houden en keuzen te maken.”
Vermeer: “Zeker in deze tijd van meer
doen met minder is de informatie uit
onze tools waardevol voor managers en
beleidsmakers om de juiste keuzes te
kunnen maken.”
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iBestuur academie mastercourse
‘Cybersecurity voor management en bestuur’

Dit artikel is gebaseerd op de iBestuur mastercourse ‘Cybersecurity voor
management en bestuur’, van januari/
februari 2013.

Cyber~crime,
spionage,
conflicten

Een onheilspellend terra incognita

Geen dag gaat voorbij zonder mediaberichten over onheil dat
vanuit cyberspace wordt aangericht. Wat gebeurt er zoal? En wat is
ertegen te doen? Beide moeten nog goeddeels worden uitgezocht.

O

ntwikkelen is veel leuker dan beheren. Dus kan het gebeuren dat
knappe koppen een prachtig computersysteem maken en het over
de spreekwoordelijke schutting werpen, waar men dan niet weet wat men
ermee moet. Als er zo weinig aandacht is voor het beheer van de informatievoorziening, hoeft het niet te verbazen dat informatiebeveiliging als
onderdeel daarvan helemaal weinig interesse ondervindt, ook als – wanneer is dat niet? – netwerken en internetconnecties in het geding zijn,
kortom een link bestaat met cyberspace.
Door Peter Mom
Beeld Stockfresh
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Natuurlijk, ICT’ers zien dagelijks hoeveel virussen geneutraliseerd
worden en hacks verijdeld, maar omdat zij dreiging en risico niet in jip-
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en-janneketaal kunnen overbrengen aan de top en deze er zelf niet naar
vraagt, nemen verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid niet. De
mastercourse ‘Cybersecurity voor management en bestuur’ was één grote
schets van een grillig en onheilspellend terra incognita. Onbekend en door
de complexiteit van de digitale omgeving ook onbemind. Of, zoals Ronald
Prins het stelt: cyberspace is het wilde westen en zal dat blijven zolang er
geen orde is.
Bestuurlijke paniek
Wie er wat langer over nadenkt, moet erkennen dat dit uiterst merkwaardig is. Geen wekkerradio zonder ICT, om van energievoorziening,
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Daarin kwamen aan de orde:
- Wat is cybercrime en wat is cybersecurity? (Wouter Stol, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Politieacademie,
Open Universiteit).
- Wat gebeurt er als het misgaat? (Dennis de Hoog, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement).
- Wat te doen ter voorkóming dat het
misgaat? (Marcel Spruit, Haagse Hogeschool, PBLQ HEC).
- Hoe weet je of je goed bent voorbereid? (Ronald Prins, Fox-IT).
Elke bijeenkomst werd afgesloten met
een casus:
• Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (Ad Reuijl, directeur
CIP);
• Weert en het Dorifelvirus (Myriam
Meertens, locogemeentesecretaris
Weert);
• Cybersecurity op Schiphol (Kees Jans,
CIO Schiphol Group);
• Lessen van DigiNotar (Niels Smit,
Onderzoeksraad voor de Veiligheid).

iBestuur academie is een samenwerking
van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie van PBLQ/HEC.
Kennispartner: Nederland ICT.
Uitgebreid verslag op ibestuur.nl/
academie.
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betalingsverkeer, belastinghefﬁng en -inning, opsporing en
vervolging maar te zwijgen. Evenals van uitkeringsverstrekking, transport, rampenbestrijding, waterbeheer, voedselproductie, afvalverwerking en elektronische dienstverlening.
Massa’s communicatieadviseurs prediken vanuit ICTU, KING
en Logius digitalisering van bedrijfsvoering en klantcontacten en soms zelfs gaan loketten dicht omdat het via het web
ook moet kunnen. In de fysieke wereld is echter van alles
voorgeschreven of op zijn minst afgesproken. Hulpdiensten
kennen ‘aanrijtijden’, de brandweer mag zonder toestemming
een pand in, managers en bestuurders worden geacht elementaire kennis van ﬁnancieel beheer te hebben, inspectiediensten controleren van alles en nog wat en aan jaarstukken heb je pas wat met de handtekening van een externe
accountant eronder. Weinig van dat al in de virtuele wereld.
Toen in de zomer van 2011 het overheidsfunctioneren
gevaar liep door manipulaties met beveiligingscertiﬁcaten
van DigiNotar, was paniek de primaire reactie bij bestuurlijk
Nederland.
Hoe erg is het eigenlijk? Puistige pubers die een klein
ego op een anonieme zolderkamer digitaal opkrikken door
andermans computer binnen te dringen, maar ook echtelieden-in-scheiding die elkaars juridische e-mailcorrespondentie doorsnuffelen en Marktplaats-verkopers die wel
incasseren, maar niet leveren, zijn naar de letter van de wet
allemaal cybercriminelen. Simpele alledaagse zaken, kortom,
de e-boef is volgens Wouter Stol onder ons.
Complete industrieën
Maar er is ook georganiseerde cybercrime. Met name
vanuit Oost-Europa zijn complete industrieën actief met
de verspreiding van malware om inloggegevens te vergaren
van argeloze computeraars, die daaraan wellicht ongeweten

Cyberproblemen
in acht O’s

O

nzichtbaar en ontastbaar. Een
cyberincident blijft vaak (lang)
onzichtbaar en ontastbaar. Er zijn
geen fysieke, zichtbare gevolgen
(zoals slachtoffers). Hierdoor wordt de
urgentie ervan, onterecht, minder snel
gevoeld.
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zelf meedoen als onderdeel van een botnet. In 2009 werd 2
miljoen euro onbevoegd van rekeningen gehaald, in 2010
10, 2011 35 en vorig jaar naar schatting 55 miljoen. Het is
amper zichtbaar, want geen verdachte is gepakt en slachtoffers krijgen schade van de bank stilzwijgend vergoed. Door
deze industrieën ontwikkelde methoden worden inmiddels
ook ingezet voor cyberspionage en internationale cyberconﬂicten, fenomenen waarvan nog grotere dreiging uitgaat.
Spionage, vanuit China, Rusland, Iran, kan forse economische schade veroorzaken en richt zich op bedrijven en overheden, ook in Nederland. Je hoort er alleen weinig van, wat
evenmin bevorderlijk is voor de zo noodzakelijke ‘awareness’.
Van wat aan onheil dreigt vanuit cyberspace, is dus maar
een deel bekend. Een vergelijkbaar effect gaat uit van het
lage aangiftepercentage bij cybercrime, dat weer samenhangt
met kennisgebrek bij de politie. Voor dienders aan de balie
is er nu een ‘Handreiking voor delicten met een digitale
component’, maar voordat politiemensen zonder problemen
kunnen reageren op digitale criminaliteit, moet er nog veel
gebeuren.
Dreigingen identiﬁceren
Intussen moeten organisaties zelf er ook het nodige aan
doen, te beginnen met het identiﬁceren van dreigingen.
Eenzelfde dreiging is echter niet voor elke organisatie even
relevant. Hackers hacken meer banken dan buurtwinkeltjes. Behalve het inschatten van de kans dat een dreiging
zich voordoet, moet de schade worden bepaald die erdoor
zou optreden in de bedrijfsprocessen. Maar niet iedereen
schat risico’s hetzelfde in. Het management, met de grootste afstand tot de processen waar zich de risico’s effectueren, onderschat ze. De techniek, annex het systeembeheer,
zich bewust van wat dagelijks in spamﬁlters blijft hangen,

O

mvangrijk. De ervaring leert dat
de effecten van een cyberincident
echter omvangrijk zijn en de haarvezels
van een organisatie en van hele systemen raken. Juist door de aanzienlijke
afhankelijkheid van ICT en data zijn de
gevolgen snel op grote schaal merkbaar.

O

nduidelijk. Een cyberincident heeft
doorgaans een ‘modern technologisch karakter’ met een geheel eigen
vakjargon. Jargon dat niet direct
geschikt is voor bestuurstafels en ook
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minder voor externe communicatie.
Implicaties, interventies en tijdsduur
worden daardoor ook lastig te overzien.

O

pzettelijk. Moedwillig handelen
door criminelen is bij een cyberincident nooit uit te sluiten. Bovendien
kent menig incident een internationale,
vaak slecht traceerbare bron.

O

nbegrensd. Cyberincidenten zijn
per deﬁnitie grensoverschrijdend.
De effecten blijven vrijwel nooit beperkt
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overschat ze. De betrouwbaarste risicoperceptie biedt de
werkvloer. Medewerkers met dagelijkse bemoeienis met de
processen weten het best wat misgaat als een proces wordt
gefrustreerd en kunnen ook aangeven wat te doen wanneer
dat toch gebeurt. Communiceren is dus het parool, evenals
organisatiebreed aanpakken.
Het treffen van maatregelen, eenmaal geselecteerd, moet
vervolgens georganiseerd worden. Daarbij is een mix van
top-down (sturing) en bottom-up (kennis) ideaal. Die twee
bewegingen moeten dan wel bij elkaar komen. Een goede,
eventueel ingehuurde, adviseur kan dit bevorderen. Volgens
Marcel Spruit is het zelfs ‘de eerste stap bij het organiseren’. Buiten een ingehuurde adviseur kan cybersecurity
meer externe impulsen krijgen. Zo is er het Nationaal Cyber
Security Centrum (NCSC, ministerie van Veiligheid en Justitie), dat de landelijke overheid en vitale infrastructuren tot
werkgebied rekent. Het UWV heeft met ketenpartners het
Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
opgezet, met inmiddels zo’n twintig overheidsparticipanten
en rond dertig marktpartijen als kennispartner en activiteiten gericht op zbo’s annex grote uitvoeringsorganisaties. De
lokale overheid kent de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)
van KING. Zulke instanties zijn dikwijls een reactie op de
DigiNotar-affaire en (dus) nog in een fase van opbouw. Het
CIO Platform Nederland daarentegen bestaat al een jaar of
zes, telt private en publieke organisaties als lid en heeft
inmiddels een behoorlijk gevulde ‘toolbox’ ter beschikking.
Die wordt echter nog maar weinig gebruikt.

pons. Detectie moet het binnendringen van informatiesystemen zichtbaar maken, bijvoorbeeld door te monitoren welke
pakketjes gegevens tussen welke computers heen en weer
gaan en door onregelmatigheden onmiddellijk te onderzoeken. Het daarbij inzetten van SIEM-technologie (Security
Information and Event Management: centrale presentatie
van alles wat men in een netwerk meet en van indicatoren
voor onregelmatigheden) kan echter leiden tot schijnveiligheid. Het inrichten van zo’n voorziening is specialistenwerk.
Ook moet je weten welke waarnemingen een reactie nodig
maken en welke reactie dat dan moet zijn.
Een gedetecteerde inbraak verlangt een respons. Maar
wanneer? In de fysieke wereld is de inbreker snel weer
vertrokken, zeker als men hem zelf kan wegjagen. Bij een
digitale inbraak kan het meer opleveren de inbreker een
tijdje zijn gang te laten gaan en zo vast te stellen wie hij
is, waar hij vandaan komt en waarnaar hij op zoek is. Of zij,
dat weet je niet.
De mastercourse heeft pregnant duidelijk gemaakt dat
cyberspace een moeilijk grijpbare realiteit is en de dreigingen die er vandaan komen dus ook. Dat maakt het zich ertegen teweerstellen tot, om het populair positief te formuleren, een uitdaging. Die heeft evenwel meer management- en
bestuurlijke aandacht nodig dan ze tot nu toe krijgt, want
vooralsnog nemen de risico’s sneller toe dan de weerbaarheid. Anders gesteld: het is wachten op een volgende DigiNotar. En naar verwachting van een van de masters in de
mastercourse zal die groter zijn dan de vorige.

Schijnveiligheid
Maatregelen zijn veelal gericht op het voorkomen van
incidenten. Maar volledig veilige systemen zijn een illusie.
Aandacht dient zeker ook uit te gaan naar detectie en res-

tot één afdeling, één organisatie of
zelfs één land. Wat als een lokaal issue
begint, heeft al snel internationale
gevolgen.

O

ngecontroleerd. Bij een cybercrisis
is niet vanzelf duidelijk waar de
regie ligt. Het primaat van de veiligheid is niet duidelijk belegd en ligt veel
dichter bij het individu en individuele
organisaties dan bij één regulerende of
coördinerende partij.
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O

pen. Steeds meer wordt van organisaties verwacht om tot op zekere
hoogte open te zijn over cyberincidenten en -crises. Openheid van zaken
biedt de samenleving de mogelijkheid
om zich te weer te stellen, maar maakt
een organisatie ook kwetsbaar.

O

nzeker. Elke crisissituatie kenmerkt zich door onzekerheid. Wat
maakt cybercrises bijzonder? Er is nog
nauwelijks referentiemateriaal en
ervaringskennis

(Ontleend aan de presentatie van Dennis de Hoog, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement)

59

V a n

Conversations for a Smarter Planet: 21 in a Series

S c h e l v e n

Rechter
van
papier
Een rechter van papier
D

Smarter government for a smarter planet.
Lokale en nationale overheden zijn bezig om hun transport, energie,
water, telecommunicatie en andere systemen intelligenter te maken
en daarmee de economie te stimuleren en de burgers te bedienen. Dit
roept natuurlijk de vraag op of overheidsinstellingen zelf niet slimmer
kunnen worden ingericht.
Een slimmere overheid doet meer dan het reguleren van de output van
economische en sociale systemen. Het levert een geoliede machine
op die een dynamische verbinding vormt tussen burgers, groepen en
gemeenschappen, én bedrijven, waardoor realtime groei, innovatie en
vooruitgang worden gestimuleerd. Er zijn vele uitdagingen: instanties
die langs elkaar heen werken, procesvertragingen en gebrek aan
transparantie en accountability. Gelukkig boeken overheden wereldwijd
aantoonbare vooruitgang.
Een slimmere overheid betekent samenwerking tussen overheidsinstellingen onderling en tussen overheidsinstellingen enerzijds en
groepen en gemeenschappen anderzijds om méér transparantie en
accountability, een betere bedrijfsvoering en effectiever beheer van
resources te bereiken, én om burgers inzicht te geven in beslissingen
die hun leven beïnvloeden. In het Verenigd Koninkrijk richtte de
innovatieve joint venture Southwest One shared services in door
diverse functies van het gemeentebestuur, de gemeenteraad en het
politiekorps te integreren. En in Albuquerque steeg de efficiëntie van
rapportageprocessen en daardoor van de informatievoorziening aan
burgers met 2000% door een business intelligence-oplossing.
Een slimmere overheid stimuleert economische groei door omslachtige
processen te stroomlijnen en administratieve lasten – vooral lastig voor
het midden- en kleinbedrijf – te vereenvoudigen. Zo heeft de Amerikaanse
staat Maryland het mogelijk gemaakt om bedrijfsvergunningen nline
te vernieuwen en deze openbaar op geldigheid te controleren.
De Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid heeft 42 diensten voor werk-

gevers geautomatiseerd en daarbij 50 declaratieformulieren geschrapt.
Het resultaat: 23 miljoen online declaraties in 2008 – een enorme
productiviteitswinst voor Belgische bedrijven, die er jaarlijks zo’n € 1,7
miljard mee besparen.
Op het meest fundamentele niveau stroomlijnt een slimmere overheid
processen en diensten echt, met een duidelijke blik op burger,
bedrijfsleven of medeoverheden. Hogere overheden integreren hun
processen, richten afdelingen in die meerdere diensten ondersteunen
en zetten de meest gevraagde zaken online. Zo helpt het Australische
Centrelink de overheid om passende diensten aan te bieden die
gebaseerd zijn op belangrijke momenten van burgers, zoals huwelijk,
geboorte en behoefte aan ouderenzorg. De Japanse stad Kyoto
maakte een website waar iedereen toegang heeft tot stadsinformatie,
ongeacht achtergrond of moedertaal.
En er zijn natuurlijk situaties waarin het voor burgers van levensbelang is
om snel en efficiënt te handelen. Tijdens de meest recente bosbranden
in Californië gebruikten overheden Twitter om realtime updates over
de status van de branden te geven. Mensen die geen stroom hadden
maar wel mobiele apparaten, werden naar Google Maps geleid voor
informatie over evacuatie.

e Nederlandse rechtspraak
behoort tot de beste ter wereld.
Ik weet zeker dat onze rechters met grote
toewijding en deskundigheid gewetensvol werken aan de zaken die hun zijn
toevertrouwd. De rechter heeft een mooi
en uiterst verantwoordelijk ambt. Het
besef dat zijn of haar beslissing in een
zaak soms diep ingrijpende gevolgen
heeft voor de betrokken partijen, en soms
zelfs voor de hele samenleving, maakt dat
de rechter in de regel zo zorgvuldig en
eerlijk mogelijk rechtspreekt. Het grote
belang van goede rechterlijke beslissingen
staat buiten kijf. Voor de burger is het
rechtssysteem immers niet primair een
set van abstracte, soms moeilijk leesbare
regels in een ongezellig wetboek, maar
voor hem geldt puntje bij paaltje: ‘Law is
what the judges do...’
We moeten daarom de rechter koesteren. Gebeurt dat? In mijn ogen onvoldoende. Onlangs beklaagden honderden
rechters zich in een manifest over een
onaanvaardbare werk- en productiedruk.
Uiteraard hebben rechters tijd nodig om
hun dossiers te bestuderen, partijen en
getuigen te horen en nauwgezet hun
uitspraken te schrijven. Meer dan eens
komt het voor dat rechters tot in de late
uurtjes van de nacht zitten te werken.
Het aanpakken van dit probleem is, in
een tijd waarin de politiek fors bezuinigt
op het rechterlijk apparaat, zeker geen
sinecure.

Een slimmere overheid gebruikt ook Smarter Analytics, een
kostenefficiënte oplossing voor informatiebeheer die de stortvloed
aan data filtert en realtime analyses genereert. Het levert overheden
waardevolle inzichten en feiten op die efficiënt bestuur bevorderen en
bijdragen aan een compacte Rijksdienst.
Laten we een slimmere wereld bouwen. Doe met ons mee en lees wat
anderen denken op ibm.com/smarterplanet/nl.

IBM, het IBM logo, ibm.com, Smarter Planet en het planeeticoon zijn internationaal geregistreerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. Andere product- of servicenamen kunnen handels- of servicemerken van
IBM of anderen zijn. Een actuele lijst van IBM handelsmerken is op internet beschikbaar op dit adres: “Copyright and trademark information” op www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. © International Business Machines Corporation 2012.
Alle rechten voorbehouden.

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur bij
ICT~Office
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Ik kom steeds meer rechters tegen
die ervan overtuigd zijn dat de inzet van
eenvoudige ICT-middelen het werk aanzienlijk zou vereenvoudigen. In sommige
rechtszaken rijden advocaten steekkar-

retjes vol papier het gerechtsgebouw
binnen. Bijvoorbeeld bij geschillen over
grote ICT-projecten, waarin soms dozen
vol werk- en stuurgroepverslagen, testen implementatieplannen, ontelbare
e-mails en rapportages aan de rechter
worden voorgelegd. Ook in arbeidsintensieve strafzaken, onder meer in de
sfeer van witteboordencriminaliteit,
worden niet zelden karrenvrachten vol
bedrijfsadministraties op de tafel van de
rechter geplaatst. De rechter, die geacht
wordt door al dat papier te ploeteren, is
gebaat bij digitale versies van die stukken, zodat hij bijvoorbeeld doelgericht
op relevante trefwoorden kan zoeken. De
rechter die in een softwaregeschil precies
wil weten wat er tussen leverancier en
afnemer over en weer over bijvoorbeeld
de ‘acceptatietest’ is geschreven, kan met
een zoekfunctie sneller en met grotere
precisie door de stukken heen. Dat levert
uiteraard een nog hogere kwaliteit van
rechtspraak op. Ook de rechter die in het
vonnis of arrest iets uit de stukken wenst
te citeren, is met een simpele digitale
knip-en-plakfunctie ﬂink geholpen en
hoeft niet, zoals nu soms nog gebeurt (!),
met schaar en lijm te werken.
Digitale dossiers komen in de praktijk van de rechter nog te weinig voor.
Dat ligt deels aan de advocatuur, die
nog te vaak en te lang vasthoudt aan
papieren processtukken, enkele moderne
advocaten uitgezonderd. Het zou al een
forse stap vooruit zijn als advocaten hun
procesdossiers in civiele zaken eveneens
digitaal aan de rechter aanbieden. Een
eigentijdse rechter wil in zijn werk niet
langer met duizelingwekkende stapels
papier getrouwd blijven.
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Met het project Rijksincasso, onderdeel
van het programma Compacte
Rijksdienst, wil de rijksoverheid alle
vorderingen door één organisatie laten
innen. Dat zou een efﬁciencywinst van
zo’n veertig miljoen euro opleveren.
Je kunt echter ook de opbrengsten
van incasso aanzienlijk verhogen door
slimmer te incasseren.

Efﬁciencywinst
Het project Rijksincasso streeft vooral naar efﬁciencywinst.
Winst is echter ook te behalen door de effectiviteit van de
inning te vergroten. Door slim te incasseren kan de overheid de
incasso-opbrengsten met miljoenen euro’s verhogen, zo leren
voorbeelden in het buitenland. Het gaat daarbij niet alleen om
het actief innen van gelden, maar ook om het verrekenen van
vorderingen met nog lopende betalingen. CGI, waar Logica nu
deel van uitmaakt, heeft een oplossing ontwikkeld die onder
meer wordt gebruikt door het Verenigd Koninkrijk, Australië,
Canada en diverse staten in de VS. Deze overheden hebben hun
incasso-opbrengsten de afgelopen jaren met in totaal twee
miljard dollar zien toenemen.

Z

o’n 142 organisaties houden zich op rijksniveau bezig
met het incasseren van vorderingen op burgers,
bedrijven en instellingen, zoals boetes en aﬂossingen van
schulden. Het project Rijksincasso beoogt dit te bundelen in
– op termijn – één Rijksincassobureau. Een ambitieus project,
waarin een belangrijke rol is weggelegd voor harmonisatie
en standaardisatie van wet- en regelgeving. Door de grote
verscheidenheid aan wetten en regels vragen de vorderingen
van diverse overheden om een eigen aanpak. Het is bij de
verdere samenwerking en centralisatie de kunst om zowel de
voordelen van die eigen aanpak als het gemeenschappelijke
belang van een gezamenlijk incasso (zoals efﬁciencyvoordelen
en overzichtelijkheid voor de burger) in het oog te houden. In
het project gaat nu een aantal grote uitvoeringsorganisaties
stapsgewijs samen één proces consolideren. Als dit positief
uitwerkt, wordt de bundeling uitgebreid naar meer processen en
meer organisaties. Naar verwachting zijn de resultaten van dit
eerste project deze zomer bekend.
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Persoonsgericht incasso is een
uitgangspunt van het project
Rijksincasso.

Mark Hartman en Gert-Jan Schnepper, principal business
consultants Government bij CGI, leggen uit dat ‘Collections360’
een gecombineerde oplossing is van software, processen en
methoden. Data uit verschillende systemen worden verzameld
en geanalyseerd, waardoor een overzicht ontstaat van alle
openstaande vorderingen per burger, zijn betaalgedrag en zijn
ﬁnanciële situatie. Dit maakt persoonsgericht incasso mogelijk.
Dat is ook een uitgangspunt van het project Rijksincasso.

Foto: Nationale Beeldbank

Slimmer incasseren
levert de maatschappij
miljoenen op

Nu krijgt een burger bijvoorbeeld een boete voor te hard
rijden van het CJIB en lost hij studieschulden af via DUO. In de
nieuwe situatie krijgt hij een overzicht van alle openstaande
vorderingen en wordt hij benaderd op een manier die bij zijn
situatie past. Ervaringen in de VS wijzen uit dat het aantal niet
te incasseren vorderingen daardoor aantoonbaar afneemt met
10 tot 45 procent. De opbrengsten worden dus verhoogd, terwijl
de tarieven gelijk blijven of zelfs kunnen dalen.
Gedragswetenschappen
Het systeem van CGI gebruikt ook inzichten uit de
gedragswetenschappen, zodat burgers sneller en tegen
minder inningskosten betalen. “Het genereert bijvoorbeeld
begrijpelijke en vriendelijke brieven, waardoor burgers minder
vragen hebben en het aantal telefoontjes afneemt”, zegt
Hartman. Ook zorgt het systeem ervoor dat het proces zelf
effectiever verloopt. Zo blijkt dat het sturen van een tweede
aanmaning nauwelijks zin heeft. De welwillende burger heeft
tegen de tijd dat die wordt verstuurd meestal al betaald, terwijl
deze aanmaning op de niet-welwillende burger weinig effect
heeft. Met het schrappen van de tweede aanmaning is dus
direct een kostenbesparing te realiseren. Het systeem van CGI
is modulair en ﬂexibel toe te passen. De staat Californië zette
het meteen groot in voor de inning van al haar vorderingen; het
Verenigd Koninkrijk startte klein.
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“We zouden bij de Nederlandse incasso-organisaties graag een
quick scan uitvoeren”, zegt Schnepper. “Daarmee geven we
inzicht in wat nu wel en niet goed werkt, wat er beter kan en
welke winst te behalen is. Zodat je niet alleen kosten bespaart,
maar ook de resultaten van het incasso aanzienlijk verhoogt.
Maar dat is niet de enige winst: met deze oplossing verbeter je
ook de dienstverlening aan de burger. Die krijgt immers te maken
met een veel overzichtelijker en vriendelijker incassoproces.”

Californië
De staat Californië liep elk jaar een vermogen aan
incasso-inkomsten mis. De data, applicaties en
technieken waren versnipperd en de systemen waren
inﬂexibel of zelfs overbodig. CGI implementeerde
diverse onderdelen van haar geïntegreerde incassooplossing en realiseerde daarmee inmiddels extra
opbrengsten van 960 miljoen dollar. CGI koos voor een
bijzonder ﬁnancieringsmodel: men sprak met de staat
af dat die pas voor de oplossing zou gaan betalen als
extra opbrengsten werden gerealiseerd. Dat bleek in de
praktijk na negen maanden het geval.
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Door Mariëlle de Groot

OmgevingsAlert | Andersteboven
en 9
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to-5-d
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Special: Nationale App Prijs
Speciale editie over de Nationale App Prijs. Minister Blok reikte de
prijs uit tijdens het iBestuur Congres aan winnaar OmgevingsAlert.
Christiaan Rasch, initiatiefnemer: “Wij leveren een dienst aan
t om bburgers tte ontzorgen.”
t
”
gemeenten
Over de Nationale App Prijs
De Nationale App Prijs werd in 2012 voor het eerst uitgereikt, toen onder de naam Apps4NL. Initiatiefnemer is
het ministerie van Economische Zaken. Doel is meer aandacht te krijgen voor open data en goede voorbeelden
van commerciële toepassingen beschikbaar te stellen. Dit
jaar beoordeelde de jury 26 inzendingen op economische
waarde, businessmodel, originaliteit, bruikbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid. Drie apps werden genomineerd:
OmgevingsAlert, Abellife en Tijdbalk.nl. Winnaar OmgevingsAlert kreeg een cheque van 12.500 euro.
Christiaan Rasch (Andersteboven) is initiatiefnemer
van OmgevingsAlert; ontwikkelaars Susan en Tom Pesman (9-to-5-development) bouwden de app. “We bieden
informatie waar burgers recht op hebben, op een manier
waar ze wat mee kunnen.”

argument, vindt hij. “Ouderen hebben steeds vaker een
smartphone of een tablet.” Ook principiële redenen spelen een rol. Sommige gemeenten willen niet betalen om
hun eigen data beschikbaar te stellen. “Maar ruwe data
is nog geen consumentendienst”, vindt Rasch. “Wij leveren een dienst om burgers te ontzorgen. Natuurlijk kan
deze informatie ook in een pdf’je op de website, maar
dan moeten burgers zelf actief op zoek.” Ontzorgen is
daarnaast de informatiebehoefte van de burger centraal
stellen en niet het informatieaanbod van de zender. “Wat
maakt het de burger uit wíe een vergunning verleent?
OmgevingsAlert toont ook vergunningsaanvragen van
provincies en waterschappen.”
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Beschikbaar voor: iPhone en Android

Van links naar
rechts: Roger van
Boxtel, Tom Plesman,
Susan Plesman,
Christiaan Rasch en
minister Stef Blok.
Foto: Jiri Buller - De
Beeldredaktie.

Het idee voor OmgevingsAlert ontstond toen Rasch
een brief kreeg van zijn gemeente. “De volgende dag
werd gestart met de aanleg van een hangjongerenplek
naast mijn huis. Dat bleek eerder te zijn bekendgemaakt
in het huis-aan-huisblad, maar dat lees ik niet.” Dat
zette Rasch aan het denken: “Waarom moet ik voor mijn
recht op informatie gebruikmaken van negentiendeeeuws middel? Ik kan inmiddels bijna overal alerts voor
instellen, maar niet voor iets wat zo ingrijpt op mijn
leefomgeving.”
Ontzorgen
De jury van de Nationale App Prijs roemde onder
meer de gebruiksvriendelijkheid en het businessmodel.
Gemeenten betalen abonnementsgeld; voor burgers is de
app gratis. Tien gemeenten doen nu mee. Het overtuigen
van gemeenten is vaak lastig, ervaart Rasch. “Sommige
ontwikkelen een eigen app. Andere willen niet meedoen, omdat hun bevolking vergrijst.” Geen houdbaar

Om evingsAlert gebruikt data van
Omg
bekend
dmakingen die gemeenten, waterschapp
pen en provincies aanleveren bij
data.ovverheid.nl. Het geeft een over
zicht
van lop
pende omgevingsvergunningen
in de eige
e n buurt. De app werkt alleen
in gemeenten die een samenwerking
zijn
j aan
ngegaan met OmgevingsAlert. Als
A
‘pus
‘p
ushh-bberichten’ zijn ingeschakeld, kriijgen
gebruikers alerts bij nieuwe aanvrage
n. De
straal om het adres kan worden inge
stteld.
Meldingen worden op de kaart of in
eeen
lijst weergegeven. Sorteren kan op
dattum,
adres, afstand of type. Een melding
sellecteren geeft beknopte informatie, een
beeld
van Google-streetview en een deep
link
k
naar de website van de vergunningv
erleener voor uitgebreidere informatie.
Voorral
de alertfunctie en het overzicht hebb
en
n
meerwaarde: gebruikers hoeven niet
meeer
zelf op zoek naar die informatie. Zie
oook
het interview.

AbelLife | Wandelen
en Fietsen

Waarderingen en reacties zijn overgenomen uit
de appstore.
Een app aanmelden voor deze
rubriek? Dat kan. Mail naam
van de app en de initiatiefnemende organisatie naar
apps@ibestuur.nl
Een actuele iBestuur app-gids
vindt u op ibestuur.nl.

Beschikbaar voor: iPhone
en Android

Tijdbalk.nl | Trajecto
Steeds meer culturele instellingen
stellen hun digitale materiaal als open
data
beschikbaar. Tijdbalk.nl laat zien wat
er
zoal kan als culturele open-databro
nnen
gemixt worden. Gebruikers kunnen
op de
website zelf een tijdbalk samenstellen
, met
materiaal van Het Nationaal Archief
(collectie fotopersbureau Anefo), het Cent
rum
voor Beeld en Geluid (polygoonjou
rnaal), op

Het winnen van de prijs is een opsteker, vindt Rasch.
“Meer gemeenten nemen contact met ons op. Er zijn
zelfs Kamervragen over OmgevingsAlert gesteld. Dat
maakt ons extra enthousiast om met en voor gemeenten
nieuwe diensten te ontwikkelen.”
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Het nieuwe wandelen
en ﬁetsen wordt ondersteund door kaartenmateriaal van Kadaster Geo-informatie; de Basisregistratie
Topograﬁe (BRT). Deze
kaarten zijn sinds januari
2012 beschikbaar als open
data. De app biedt (vooral)
wandel- en ﬁetsroutes en
wordt ondersteund door
gps-navigatie: je krijgt
een geluid bij een afslag,
de werkelijke locatie en
de route zijn zichtbaar op
de kaart. Er staan zeven
gratis routes op. De overige
routes zijn te koop in de
webshop van de app. Routes zijn tijdens de wandeling ofﬂine beschikbaar.
De applicatie wordt ook
aangeboden aan andere
organisaties die routes
willen aanbieden. De jury:
“Overzichtelijk, mooi en
met veel potentieel.”

basis van jaartallen en/of zoekwoo
rden.
Daarnaast is het mogelijk eigen foto
’s toe te
voegen via de sociale fotosite Flick
r. Zo kan
de eigen geschiedenis in één tijdbalk
worden vervlochten met historische gebe
urtenissen. Die balk kan worden gedeeld
via een
eigen website. Genomineerd wegens
goed
gebruik van open cultuurdata en aant
rekkelijkheid voor gebruikers.
Beschikbaar via internet (webapplicat

ie)
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Traditionele sectorale indeling moet op de schop

De nieuwe lokale overheid

“De Nederlandse gemeenten bevinden zich in een veranderingsproces. Er is sprake van schaalvergroting én schaalverkleining. De druk om meer samen te werken om op kosten te
besparen, neemt sterk toe. Tegelijkertijd is er de behoefte bij
gemeenten om meer te participeren met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers. Dit zorgt voor veel dynamiek
bij gemeenten die een dubbele rol krijgen: de rol van ‘faciliterende gemeente’, die door middel van co-creatie en een nieuwe
systematiek de transities in de samenleving ondersteunt en
stimuleert, en die van ‘regiegemeente’, die processen standaardiseert, automatiseert, uitbesteedt en op hoofdlijnen bestuurt.
Deze beweging levert gemeenten de nodige kopzorgen op”, constateert Fred Doeleman, bij PinkRoccade Local Government als
programmamanager verantwoordelijk voor nieuwe vormen van
dienstverlening binnen het domein Samenlevingszaken (Jeugd
& Onderwijs, Werk & Inkomen, Zorg & Welzijn).
“De Nederlandse gemeenten bevinden zich in een veranderingsproces”, zegt hij. “Er ontstaat een nieuwe lokale overheid
die hard bezig is om de nieuwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en burgers vorm te geven.
Zelfredzaamheid en participatie zijn geen vreemde begrippen meer voor gemeentesecretarissen en hun organisatie. Dat
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betekent dat er meer te doen is voor gemeenten, maar dat moet
– door de bezuinigingen van het Rijk – met minder geld. Zij zoeken daarom naar besparingen door processen beter, slimmer en
goedkoper in te richten. ICT speelt daarin een belangrijke rol.
Technologie zorgt niet alleen voor meer efﬁciency, maar kan ook
de kloof tussen overheid en burger verkleinen.”
Integratie
De veranderingen waar gemeenten voor staan, hebben deels
een organisatiekundige achtergrond. Doeleman: “De meeste
overheden zijn nog steeds sectoraal georganiseerd in fysieke,
sociale, culturele en facilitaire takken. Dat sluit aan bij de

Het tijdperk van
het hyperindividualisme loopt
op zijn einde
moderne concernmodellen. Kijken we echter naar de maatschappij, dan zijn deze onderdelen al vergaand geïntegreerd.
Dat betekent dat de nieuwe overheid midden in de netwerksamenleving moet staan en moet samenwerken in strategische
partnerschappen op basis van gelijkwaardigheid en transparantie. Het wordt dus heel belangrijk om te laten zien wat je doet.”
Collectiviteit
Daarnaast is het volgens Doeleman goed om te kijken naar
de transitie die Nederland op dit moment doormaakt naar een
toenemende lokale worteling en meer collectiviteit. “De Nederlandse hoogleraar Jan Rotmans heeft daar interessante dingen
over gezegd. Zo zijn volgens hem veel Nederlanders de afgelopen jaren in actie gekomen. Dit heeft geleid tot een explosie van
lokale initiatieven. Nederland is nu met 7500 coöperaties koplo-

Foto: Nationale Beeldbank

De transitie naar een samenleving waarin
burgerparticipatie centraal staat, vereist
dat de gemeente afscheid neemt van de
traditionele sectorale indeling. PinkRoccade
Local Government loopt daarop vooruit en
werkt in publiek-private samenwerking met de
gemeenten aan standaardisatie van oplossingen
voor de nieuw gedeﬁnieerde aandachtsgebieden
bedrijfsvoering, publiekszaken, ruimte en
ontwikkeling en samenlevingszaken.

De gemeente Borsele telt ruim 22.000 inwoners (op de foto het dorp Ellewoutsdijk). Het gemiddelde aantal inwoners per gemeente is circa 40.000 tegen een Europees gemiddelde van 5000. Vanuit dat oogpunt is het minimum van 100.000 opmerkelijk.
per in Europa. Dat maakt de discussie over de minimumomvang
van een gemeente – die het kabinet heeft gestart – interessant.
Er zijn nu 408 gemeenten waarvan 27 met 100.000 inwoners.
Het gemiddelde aantal inwoners per gemeente is circa 40.000
tegen een Europees gemiddelde van 5000. Vanuit dat oogpunt
is het minimum van 100.000 opmerkelijk. Bovendien blijkt uit
meerjarig onderzoek van Maarten Allers, hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)
duidelijk dat grotere gemeenten niet goedkoper zijn.”
Pragmatische solidariteit
De trend van glocalisering – de (wereldwijde) hang naar
lokale worteling en de toenemende samenredzaamheid in plaats
van zelfredzaamheid – zijn volgens Doeleman geen hypes. “Jan
Rotmans wijst erop dat het tijdperk van het hyperindividualisme
op zijn einde loopt. Mensen zoeken elkaar weer meer op, vanuit
een pragmatische solidariteit. Daar waar het voordelen biedt,
ontstaan nieuwe vormen van collectiviteit. We gaan van samenleving naar een community waarin burgerparticipatie steeds
belangrijker wordt. De middelen daarvoor zijn er nu: social net-
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working, co-creatie en crowdsourcing leiden tot nieuwe sociale
structuren en samenwerkingsvormen.”
Wat betekent dit praktisch voor gemeenten? Doeleman: “In
de eerste plaats een afscheid van de traditionele sectorale indeling naar een modernere structuur, onderverdeeld in bijvoorbeeld dienstverlening, ruimtelijke ordening, openbare ruimte en
samenlevingszaken. Wij hebben als exclusief dienstverlener voor
gemeenten onze eigen structuur hier al op aangepast door onze
aandachtsgebieden op te delen in bedrijfsvoering, publiekszaken, ruimte & ontwikkeling en samenlevingszaken. Dat sluit
naadloos aan bij de trend van deze tijd.”
Bij deze ontwikkelingen is de rol van technologie niet te
onderschatten, benadrukt Doeleman. “Wij werken in dat verband hard aan standaardisatie van onze oplossingen. Dat doen
we zo veel mogelijk binnen publiek-private samenwerkingsverbanden. Onze klanten proﬁteren daardoor van oplossingen die
exact aansluiten bij wat ze nodig hebben en precies inspelen op
wat burgers en bedrijven vandaag nodig hebben. Wij proﬁteren
doordat we producten ontwikkelen die voorzien in werkelijke
behoeften bij klanten. Dat is een echte win-winsituatie.”
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FRANS HAVERKAMP
CIO UWV
Samenwerking rijk-ZBO’s
Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) moeten deelnemen aan de rationalisatie- en integratieslag voor de rijksdiensten
die in de I-strategie is uitgezet. Vindt het nieuwe kabinet. Maar hebben
clubs als UWV al niet genoeg op hun bordje?
Frans Haverkamp:
“Juist daarom is er alle reden om de mogelijkheden tot gemeenschappelijk gebruik en hergebruik te onderzoeken. Veel diensten en
onderdelen hebben een hoog generiek karakter. Dat geldt niet alleen
voor rijksdiensten onderling maar ook voor ZBO’s. Je hebt toch vaak
met dezelfde onderwerpen te maken. Toch is tot dusver het hergebruik
marginaal. Samenwerking, kennis delen en hergebruik zijn niet vanzelfsprekend. Ik vind het een hele goede zaak dat we op dit vlak zo veel
mogelijk aansluiten bij lopende initiatieven en concrete gezamenlijke
initiatieven gaan ontplooien.
IT-afdelingen hebben van nature de neiging om alles zelf te willen
doen. En leveranciers remmen dat niet af, om het eufemistisch te zeggen. Dus wordt vaak het wiel opnieuw uitgevonden. De houding moet
worden: comply or explain.
Dus kies standaard voor
Vaak wordt het wiel opnieuw
hergebruik of gemeenschapuitgevonden. De houding moet
pelijke diensten, tenzij je kunt
worden: comply or explain.
uitleggen waarom alleingang
of maatwerk noodzakelijk is.
En omgekeerd: ontwikkel zelf producten waarin de mogelijkheid tot
hergebruik zit ingebakken. Financiële sturing helpt daarbij natuurlijk.
Ik vind het een goede zaak als minister Blok de vrijblijvendheid rond
samenwerking terugdringt.
Wij kijken bij UWV bijvoorbeeld of we kunnen aansluiten bij de standaarden van de rijkswerkplek. En bij het aﬂopen van ons datacentercontract zullen we natuurlijk nagaan of het niet aantrekkelijker is over
te stappen naar een van de vier nieuwe rijkscentra.
Van belang is welke houding je aanneemt. Wacht je op dictaten uit
Den Haag of neem je zelf ook initiatieven? Ik heb daarvoor wel eens de
term ‘sturende zelfregulering’ gebruikt.
Er lopen overigens al gemeenschappelijke initiatieven. Zo hebben
SVB, de belastingdienst, DUO en UWV een gemeenschappelijk Centrum
voor Informatiebeveiliging en Privacy opgericht. Dit competence center
krijgt vanaf 2014 een eigen begroting vanuit de deelnemende partijen.
Zo ontstaat er een kenniscentrum waar alle publieke diensten hun voordeel mee kunnen doen.”
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PETER WELLING
CIO/HOOFDDIRECTEUR DIENST CONCERNSTAF EN
BEDRIJFSVOERING BZK

... in vijf
bedrijven
Het heet strategie, maar
het is werk in uitvoering.
Wat is de stand van zaken
rond de implementatie van
de I-strategie? Wat komt
ervan terecht? iBestuur
vroeg vijf betrokken CIO’s
hun visie te geven over
evenzovele actuele thema’s
in de uitvoeringspraktijk.

Door Fred van der Molen
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CIO-stelsel
Eind 2009 voerde de rijksoverheid het CIO-stelsel in, met per departement een CIO. Vervolgens ontwikkelde de Interdepartementale Commissie
van CIO’s zich onder leiding van rijks-CIO Maarten Hillenaar tot meer dan
een overleg- en onderhandelingsorgaan. In hoeverre kijken CIO’s nu voorbij
de muren van hun departement?
Peter Welling:
“Ongetwijfeld hebben incidenten met ontspoorde IT-projecten een rol
gespeeld bij de invoering van het CIO-stelsel. Maar het opwaarderen van
het IT-management tot een bestuurlijke topfunctie is toch vooral een vertaling van het toenemende strategische belang van informatietechnologie
voor de rijksoverheid. Bovendien is nu volledig duidelijk wie verantwoordelijk is. We kunnen inmiddels vaststellen dat zowel binnen als tussen de
departementen het verschijnsel CIO zich heeft geworteld. Niet toevallig
waarschijnlijk zijn er de laatste jaren geen grote ICT-projecten mislukt.
Een parallelle ontwikkeling is dat we er vanuit de
interdepartementale CIOZowel binnen als tussen de
commissie (ICCIO) steeds
departementen heeft het verschijnsel
meer naartoe groeien taken
CIO zich geworteld.
te delen. In deze commissie is ook een werkverdeling
afgesproken, waarin de meeste CIO’s tevens rijksbrede thema’s trekken.
We zijn geen heiligen natuurlijk, maar je kunt vaststellen dat er steeds
meer afspraken worden gemaakt die goed uitpakken voor de rijksdienst
als geheel. Ook als die voor een speciﬁek departement minder proﬁjtelijk
uitpakken.
De basishouding ten opzichte van samenwerking wordt positiever. Het
is ook zonneklaar dat het voor individuele departementen te complex of te
duur wordt om het alleen te doen. Zeker op IT-gebied zijn er veel generieke
componenten.
Het regeerakkoord vergroot de noodzaak tot samenwerking. Daarin is
bovendien als doelstelling opgenomen dat burger en ondernemer in 2017
volledig digitaal kunnen communiceren met de overheid. Dat kan alleen
maar via harmonisatie en standaardisatie van ICT-systemen. En dan niet
alleen binnen de rijksdiensten, maar ook met uitvoeringsorganisaties,
provincies, gemeenten en waterschappen. Die ontwikkeling is nu bezig.
Duidelijk is dat daar een hoop valt te winnen, ook in letterlijke zin. Er zitten
grote organisaties bij waardoor je dankzij de schaalgrootte gezamenlijk
grote kostenvoordelen kunt realiseren.”
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HANS VAN DER STELT

De I-strategie

CIO/DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING, ORGANISATIE- EN INFORMATIEBELEID MINISTERIE I&M
Aanbodstructurering
Het delen van generieke ICT, het
opzetten van gemeenschappelijke voorzieningen en het terugbrengen van het
aantal ICT-afdelingen. ‘Aanbodstructurering’ is een rode draad in opeenvolgende
hervormingsagenda’s. Hoe staat het
ermee?
Hans van der Stelt:
“Wat betreft de consolidatie van datacenters zijn de aanbestedingen afgerond.
De fysieke verhuizing naar
de vier nieuwe centers
zal dit jaar grotendeels
zijn beslag krijgen. Die
concentratie zal vervolgens uitnodigen tot een
efﬁciëntere afstemming

We spreken nu af wie wat gaat doen
en wie wat niet meer gaat doen.

van hardware en software. In dat proces zit
een interessante spanning tussen sturen en
verleiden.
De uniforme rijkswerkplek is grotendeels uitgerold. Op het gebied van shared
services hebben we ﬂink wat stappen
gezet. We willen van veertig naar tien
interne dienstverleners voor de generieke
ICT-diensten. We zitten nu op het niveau
van het creëren van een gemeenschappelijke productcatalogus. Daarbij horen
afspraken over wie wat gaat doen en wie
wat niet meer gaat doen. Let wel: het gaat
niet primair om het terugbrengen van het
aantal ICT-afdelingen, want veel van die
clubs doen behalve het generieke werk
ook dingen die speciﬁek zijn toegespitst
op hun organisatie. Dat blijft. Er ontstaat
een praktijk dat per verzorgingsgebied een
specialist – zoals de DICTU voor de inspecties – het voortouw neemt. [DICTU is de
Dienst ICT Uitvoering binnen het Ministerie
van LNV, nvdr]. De volgende stap is het

PETER BLOM
CIO OC&W EN PLV. DIRECTEUR FMICT
Samenwerking met de markt
De I-strategie heeft een apart spoor voor het verbeteren
van de samenwerking met de markt. Daarmee was en is een
wereld te winnen. Financieel gezien, maar ook in de kwaliteit
en de doorlooptijd van projecten.
Peter Blom:
“Voor een productieve samenwerking zijn twee partijen nodig. Professionalisering van het opdrachtgever- en
opdrachtnemerschap is de eerste stap naar een productieve
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RON ROOZENDAAL
CIO VWS

terugbrengen van het aantal applicaties en
applicatieleveranciers. Dat moet eigenlijk nog beginnen. Waar we wel al beter in
zijn geworden, is het delen van kennis en
ervaringen.
We zitten kortom midden in een proces
waarin we tachtig rijksorganisaties aansluiten op een uitdijend nieuw ecosysteem van
generieke ICT-componenten. Risicospreiding en continuïteit gaan daarbij boven
efﬁciency op korte termijn. Als we onderdelen eenmaal volledig onder controle
hebben, kunnen we overwegen die uit te
besteden. Zover is het nog niet, hoewel we
er met de standaardkantoorautomatisering
dicht tegenaan zitten.
In het regeerakkoord worden ZBO’s en
andere publieke organisaties nadrukkelijker
uitgenodigd aan te sluiten op dit nieuwe
ecosysteem. We merken dat bij die organisaties zelf ook een andere wind waait. Zij
zijn ook op zoek naar slimmere vormen van
samenwerking en efﬁciëntievoordelen.”

relatie. Maar vervolgens moet
je investeren in de dialoog – om
kennis te delen, vertrouwen te ontwikkelen en begrip te krijgen voor
elkaars belangen.
Een open dialoog is in dit snel
ontwikkelende vakgebied cruciaal. We stimuleren dat met onze
CIO-cafés. Met leveranciers voeren
we bovendien strategisch overleg om van elkaars kennis te
proﬁteren. Met afspraken kun je bijvoorbeeld aan beide zijden
de administratieve lasten verminderen. Het helpt daarbij dat
we ook intern de kennis over een leverancier en het applicatiegebruik meer gaan bundelen via strategisch leveranciersmanagement. Om begrip voor elkaar te krijgen gaan we ook
starten met tijdelijke personele uitwisseling.

Architectuur
Hergebruik en het delen van diensten is alleen mogelijk als alle partijen gebruikmaken van standaarden
én ontwikkelen onder architectuur. Die
stap is gezet. Het wachten is nu op de
gevisualiseerde ICT-bouwplaat van de
rijksoverheid.
Ron Roozendaal:
“We ontwikkelen eigenlijk niets meer
zonder ons rekenschap te geven van de
ICT-architectuur die we rijksbreed nastreven. Ons uitgangspunt bij systeemontwikkeling is: gemeenschappelijke ontwikkeling tenzij; hergebruik tenzij. Dat maakt
het noodzakelijk dat je werkt vanuit
gemeenschappelijke standaarden en
uitgangspunten. Dus eerst denken, dan
doen. Architectuur helpt om gefundeerde
keuzes te maken. Dat is ingewikkelder
omdat je rekening moet houden met de
grotere schaal, maar tegelijkertijd ook

gemakkelijker omdat men op veel plekken
bijdraagt aan het geheel.
Als we per onderwerp een doelarchitectuur vastleggen, beschrijven we in
begrijpelijke taal een punt aan de horizon. Bijvoorbeeld over de rijkswerkplek:
elke rijksambtenaar moet op elke plek op
elke computer kunnen werken.
Een belangrijk uitgangspunt is hergebruik. Dus: als jij een dienst verleent aan
X, moet je dat ook aan Y kunnen doen.
Een servicegerichte architectuur is dan
nu waarschijnlijk, maar misschien over
een paar jaar niet. Zo’n doelarchitectuur
is dus geen rigide werkelijkheid die innovatie voorkomt.
Er is inmiddels een actieve architectengemeenschap. Elke zes weken staan
er in de architectenboard onderwerpen
op de agenda, waar een eigenaar van een
onderwerp kan sparren met de crème de
la crème van de architecten. Anderhalf
uur later ligt er meestal een bestuurlijk

Met afspraken kun je aan beide zijden de
administratieve lasten verminderen.
De overheid is naar mijn mening nog steeds te huiverig om
in de precompetitieve fase en de aanbestedingsfase contact te
hebben met leveranciers. We maken te weinig gebruik van de
twee instrumenten om projecten vooraf door deskundigen uit
de markt te laten toetsen op kwaliteit en uitvoerbaarheid. Dat
zijn de ICT-haalbaarheidstoets en de ICT-marktspiegel. De kwaliteit van opdrachten wordt daar echt beter van. Aan het begin
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advies op tafel.
Wat mij opvalt, is dat de acceptatie
van werken onder architectuur redelijk
snel is gegroeid. De tijd is echt voorbij dat
elke stam per se zijn eigen waterput wil
slaan.
Een van de doelstellingen voor dit
jaar is om een ‘beeldtaal’ te ontwikkelen
om de overkoepelende samenhang te
visualiseren: een kapstok om alles aan op
te hangen. Dat is belangrijk om de communicatie tussen techneuten en bestuurders te verbeteren. Bestuurlijke besluiten
moeten de inrichting sturen. Als je het
alleen aan techneuten overlaat, krijg je
niet altijd het landschap aan voorzieningen dat je voor ogen had.”

Als jij een dienst
verleent aan X, moet je
dat ook aan Y kunnen
doen.

van elk groot traject moet de afweging worden gemaakt deze
instrumenten in te zetten.
Een heikel punt blijft de bureaucratie en juridisering bij
aanbestedingen en inkoopcontracten. Er zijn initiatieven
geweest om regeldruk en administratieve lasten te verminderen, maar na elke rechtszaak schieten partijen verder in
de verdediging. Die kant wil je juist niet op. Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat geschikte partijen afhaken omdat
ze vanwege bepaalde voorwaarden niet kunnen inschrijven.
Ook daar kan een dialoog helpen. In gesprekken tussen CIO’s
van de rijksoverheid, Nederland ICT en CEO’s van ICT-leveranciers is gesproken over dejuridisering en de evaluatie van
de ARBIT-voorwaarden (Algemene rijksvoorwaarden inzake
IT-overeenkomsten).”
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“Durven we de burger het
heft in handen te geven?”
vroeg een van de bezoekers
tijdens de sessie ‘Digitale
Steden in een iSamenleving’
zich af. Wethouder Van
Hees en BZK-topambtenaar
Steenbergen zeggen tegen de
gemeenten: ga de wijken in en
stel prioriteiten op basis van de
behoeften en initiatieven van
de burgers.

Marijke van Hees,
wethouder van de
PvdA in Enschede:
“Ga de buurt in,
dat levert veel meer
op dan op kantoor
nota’s te schrijven.”

Nicole van der Steen

Geef de burger een
belangrijkere stem
M

arijke van Hees, wethouder
van de PvdA in Enschede met
onder meer economie en
innovatie in de portefeuille, en Bertine
Steenbergen, directeur Burgerschap en
Informatiebeleid van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, prikkelden tijdens
het iBestuur Congres hun toehoorders
met vragen over de veranderende rol van
gemeenten in de iSamenleving.
Nu het kabinet een duidelijke
doelstelling heeft neergelegd voor het
digitaal zaken kunnen regelen met de
overheid, is de vraag hoe gemeenten deze
verdergaande digitalisering gaan oppak-
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ken. Na de automatisering van formulieren, gevolgd door nadruk op digitale
interactie, is het volgens Van Hees en
Steenbergen tijd voor een nieuwe fase
met een geheel nieuwe rol van de overheid: digitalisering 3.0. Ze zien een fundamentele verandering in de maatschappij waarbij de overheid niet meer alleen
verantwoordelijk is voor de persoonlijke
gegevens van de burger. Van Hees: “De
transformatie van onze informatievoorziening is groot. We moeten de kanteling
met de burger verder doorzetten en hem
of haar zelf meer verantwoordelijk maken
voor zijn of haar gegevens.”

Niet onderschatten
Steenbergen noemt de arbeidsbemiddeling als voorbeeld. “Het CWI houdt nu
allerlei gegevens bij van werkzoekenden.
Dit terwijl de burger zelf ook al veel relevante informatie onderhoudt. Denk aan
de eigen LinkedIn-pagina. We moeten
anders omgaan met arbeidsbemiddeling.
Waarom maken we de burger niet verantwoordelijk voor de juiste informatie over
zichzelf?” Van Hees: “Het is niet meer:
die gegevens zijn niet van ons, dus die
kunnen niet kloppen. Het is tijd dat we
ons openstellen voor die informatie uit de
samenleving.”

Vanuit de zaal klinkt er bijval maar
er zijn ook kritische geluiden. “Is elke
burger hieraan toe? We hebben tenslotte
ook nog steeds te maken met digibeten”, werpt een toehoorder op. “En wat
te doen met informatie die de burger
niet zelf kan bijhouden omdat deze de
kennis niet heeft, denk bijvoorbeeld aan
het EPD”, reageert een ander. Van Hees
heeft haar antwoord snel klaar: “De burger wil zelf graag meer invloed. We moeten niet meer denken dat de overheid
alles moet oplossen en de burger niet
onderschatten. Bovendien kan die digibeet ook een buurvrouw, oom of ander
vinden die hem of haar kan helpen.”
De burger aan zet
Van Hees en Steenbergen denken dat
het hoog tijd is de burger zelf aan zet te
laten, waarbij de overheid naar een meer
faciliterende rol groeit. Steenbergen:
“Voor gemeenten is het zaak voorop te
lopen en mee te denken met de centrale
overheid want de houdbaarheid van
onze huidige zorgverlening en diensten
voor de arbeidsmarkt komt in zicht.” Van
Hees geeft aan dat ze als wethouder in
Enschede praat met werkgevers over een
langjarige aanpak voor arbeidsgehandicapten. “We kunnen het niet alleen
en we moeten op tijd zijn want voor je
het weet, worden de aangekondigde
veranderingen alleen maar ervaren als
bezuinigingen.”
Een bezoeker suggereert op minder
kritische terreinen te beginnen dan de
zorg of de arbeidsbemiddeling. Van Hees
en Steenbergen zijn niet te vermurwen:
“De urgentie zit in de buurten. Zij geven
aan wat er moet gebeuren. Wij kunnen
het ons niet permitteren om kritische
terreinen te laten liggen. Als we doorgaan op de huidige weg, lopen we vast in
onze verkokering.”
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Ga de buurt in
Dat meer belangrijke zaken op het
bord van gemeenten komen te liggen,
geeft volgens beiden extra urgentie om
te veranderen. Steenbergen: “Denk aan
de jeugdhulpverlening. Om aan goede
preventie te doen moeten we samenwerken met de burger. Wat gebeurt er thuis
bij die jongere? Wat speelt er op school?
Nu blijft die informatie binnen school
en huis.” Van Hees: “We moeten weg
van het denken vanuit onze diensten
en vooral luisteren naar de burger. Het
gaat niet om de gemeente maar om de
gemeenschap.”
Van Hees pleit ervoor om aan te
sluiten op de initiatieven die er al zijn.
“Ga de buurt in, dat levert veel meer op
dan op kantoor nota’s te schrijven. Laat
de burger het zelf bedenken.” Van Hees
is hiermee in haar eigen stad Enschede
gestart. “We doen dit met een wijkaanpak vanuit het principe: één gezin, één
dossier, één plan.” Ze ziet dat bewoners
en de professionals elkaar ruimte gaan
geven en er samenwerking ontstaat. Of
gemeenten daadwerkelijk het heft uit
handen durven geven? Na die vraag bleef
het in de zaal een moment stil. Maar
Steenbergen en Van Hees sluiten positief
af. Ze weten heel zeker dat er heel veel
ambtenaren zijn die ambtenaar zijn
geworden om de burger een belangrijkere stem te geven.

Het gaat
niet om de
gemeente
maar om
de gemeenschap

Bertine Steenbergen, directeur
Burgerschap en Informatiebeleid van het ministerie van
Binnenlandse Zaken: “Voor
gemeenten is het zaak voorop
te lopen en mee te denken met
de centrale overheid want de
houdbaarheid van onze huidige zorgverlening en diensten
voor de arbeidsmarkt komt in
zicht.”
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Komt het goed met de
ICT van de politie nu er een
Nationale Politie is? Er
moeten vooral landelijke
keuzes worden gemaakt en
vervolgens duurt het jaren voor
die realiteit worden. Maar het
begin is er.
Pieter Cloo, sinds
november secretarisgeneraal op het
departement van
VenJ. In de zes
maanden daarvoor
was hij interim-CIO
bij de politie.

Freek Blankena

De blauwe ICT moet nu
echt integraal
M

aar liefst 43 verschillende
projecten op het gebied van
cameratoezicht met automatische nummerbordherkenning; 26 varianten van
dezelfde opsporingsapplicatie; meer dan
40 verschillende implementaties van
hetzelfde facility managementsysteem
– dat troffen Pieter Cloo en Jo van den
Hanenberg vorig jaar mei aan. Hen werd
gevraagd als interim-CIO (chief information ofﬁcer) en -CTO (chief technology
ofﬁcer) orde op zaken te stellen in de
ICT van de politie, in de aanloop naar de
vorming van de Nationale Politie. Een
nationale politie-ICT is immers belangrijk voor de vorming van dat korps. Dat
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bleek geen eenvoudige opgave. Het duo
moest eerst prioriteiten gaan stellen in
de bestaande ICT van de 26 korpsen, want
voor het al voor hun komst vastgestelde
Aanvalsprogramma IV Politie 2011-2014
bleek niet voldoende capaciteit voorhanden. “Er moest in het domein van
ICT en informatievoorziening veel meer
uniform gebeuren, maar eigenlijk hadden
die korpsen daar nog helemaal geen zin
in. Dat hoefde namelijk niet in het oude
bestel”, constateerde Cloo, die inmiddels
de hoogste ambtenaar is geworden op het
ministerie waar de politie onder valt: Veiligheid en Justitie. “Dus eigenlijk bleek
het geen veranderproces te zijn maar een

enorme fusie van 26 korpsen, met alle
effecten van dien. Er is bijvoorbeeld wel
één opsporingsapplicatie, maar die kom
je in 26-voud tegen, met verschillende
technologie eronder, met verschillende
elementen in die applicaties.” Inmiddels
is vastgelegd dat de Basisvoorziening
Opsporing (BVO) in ieder geval voor 2015
bij alle eenheden moet zijn vervangen
door het gebruiksvriendelijker – en tijdelijke – systeem Summ-IT.
Korte termijn
Wat Cloo daarnaast opviel, was de
‘eventgedreven’ cultuur. De politie denkt
op relatief korte termijn en dat is ook

noodzakelijk in hun ‘core business’.
“Drie weken is al heel ver weg.” Het
gevolg is dat men het ICT-domein op
dezelfde operatieve manier aanstuurt.
“Dus je komt allerlei goedbedoelde
applicatietjes tegen die wel effect hebben, maar vaak niet schaalbaar zijn. Er
werd nooit iets landelijk uitgerold.”
Een derde constatering was dat over
het algemeen de kennis van het ICT/
IV-domein ver achterloopt bij de kennis
aan de operationele kant. Men kent zijn
beperkingen op dat gebied niet echt.
Uniformering van ICT begint met
echt centrale aansturing van ICT-ontwikkeling. De ‘voorziening tot samenwerking Politie Nederland’ (vtsPN), in 1996
opgericht, heeft die regie nooit kunnen
realiseren. Die organisatie faciliteerde
26 opdrachtgevers. Sinds 1 januari 2013
is er nu een Dienst IV die vanuit één
punt wordt aangestuurd. “Dat betekent niet dat alles al geharmoniseerd
en geïntegreerd is, maar de richting
om te gaan convergeren is duidelijk”,
meldde Jo van den Hanenberg tijdens
de presentatie van de resultaten op het
iBestuur Congres. De nieuwe CIO Dick
Heerschop zit nu in de korpsleiding
en de besluitvormingsprocessen zijn
eenduidig en transparant. “We kunnen
nu continuïteit in dienstverlening gaan
organiseren, omdat er een end-to-end
verantwoordelijkheid is.” Die Dienst IV
is gewoon nodig om de keten van het
rekencentrum tot de werkplek en terug
te garanderen qua beschikbaarheid en
betrouwbaarheid.
Integrale bevraging
Van den Hanenberg geeft een aantal
voorbeelden van de veranderingen die
vooral tot een goed werkend technisch
fundament voor de nationale politie-ICT
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moeten leiden. Voor de Basisvoorziening
Netwerken moeten er 580 nieuwe verbindingen komen tussen de verschillende
locaties waar de politie werkt. De 128
internetdomeinen maken plaats voor één
topdomein. Er is al een realtime informatiecentrum gekomen dat info verstrekt
aan voertuigen. En dan is er nog de grote
omschakeling van vast naar mobiel. In
een paar maanden tijd zijn 30.000 Blackberry’s uitgerold. Van den Hanenberg:
“Die worden niet gepusht, maar door de
korpsen gevraagd omdat ze de mogelijkheden zien.” Een politieman zal er in
één keer meer dan twintig registers mee
kunnen bevragen, met behulp van de
Basisvoorziening Informatie (BVI) waaraan momenteel gesleuteld wordt.

De blauwe
mensen
denken in
applicaties,
niet in
netwerken
en schaalbaarheid

Niet alleen ‘in het blauw’
Cloo bevestigt dat de governance
volledig is veranderd als het om ICTprojecten gaat. De ‘blauwe’ mensen die
applicaties bouwen, krijgen de keus: “Of
u gaat het integraal trekken, onder onze
regie, of u geeft uw ICT-mandaat terug,
allebei mag. Maar als u het wilt doen, is
het niet alleen in het blauw een stukje
applicatie ontwikkelen. Dan is het ook de
operationele component, de technologie
en alles erbij.”
Sinds november is Cloo de secretarisgeneraal op het departement van VenJ.
En daar ziet hij deels dezelfde dingen.
De ketens – en die zijn met de komst
van politie, immigratie en asiel sterk
uitgebreid – blijken op ICT-gebied niet
optimaal te werken. “Er zijn vijf verticale DG’s, terwijl alles zich horizontaal
beweegt. Je hebt met tientallen partijen
te maken en we zijn nog maar net naar
een architectuur aan het kijken. We hebben nog behoorlijk wat in te halen.”
Jo van den Hanenberg , CTO (chief
technology ofﬁcer).
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Met juridische
scherpslijperij los je problemen
rond contracten tussen
overheid en ICT-aanbieders
niet fundamenteel op. De
Arbit-voorwaarden zijn
een met wat aanpassingen
bruikbaar vertrekpunt – maar
samenwerking begint bij begrip
en vertrouwen.
Kees Stuurman:
“Maar de overheid
is ook nog eens een
glazen huis, waar
niet alleen de pers,
maar ook de democratie meekijkt.”

Freek Blankena

Vertrouwen is belangrijker
dan het contract
V

eel doelstellingen van de overheid – op het gebied van uitvoering en dienstverlening – zijn
alleen met behulp van ICT te realiseren.
Maar de relatie tussen overheidsorganisaties en de ICT-bedrijven die gestalte
moeten geven aan die doelstellingen is af
en toe op zijn minst ongemakkelijk gebleken. Die stekeligheid is niet nodig, vindt
prof. Kees Stuurman. Hij was als jurist
betrokken bij de ‘Strategische dialoog
dejuridisering’ tussen ICT-bedrijven en
overheidsorganisaties, en heeft ook een
evaluatie verricht van de Arbit-voorwaarden die halverwege 2010 van kracht werden. En beide partijen zijn nu eenmaal tot
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elkaar veroordeeld – of liever nog: ze zijn
elkaars natuurlijke bondgenoten.
Het is nogal een spanningsveld waar
die twee in opereren, stelt Stuurman. ICT
is een complexe aangelegenheid. “Maar
de overheid is ook nog eens een glazen
huis, waar niet alleen de pers, maar ook
de democratie meekijkt.” En het bedrijfsleven begrijpt ook niet altijd welke
ingewikkelde processen zich afspelen bij
de overheid. Dan worden problemen snel
uitvergroot en de stellingen betrokken.
De gebruikte term ‘dejuridisering’
zegt al welke kant het op zou moeten. De
kramp moet eruit. Als het in de samen-

een onderdeel van. Stuurman was erbij
betrokken en constateert dat de regels
– meer in het bijzonder de aanbestedingsregels – vaak de schuld krijgen van
problemen. “Laten we elkaar nu niet wijsmaken dat de regels de boosdoener zijn”,
benadrukt hij tijdens een presentatie op
het iBestuur Congres 2013. “Die regels
zijn hier en daar misschien niet optimaal
toegepast, maar uiteindelijk gaat het bij
IT-projecten om de samenwerking. De
juridische context is één van de randvoorwaarden voor het invullen van die
samenwerking.” Minder straffe regels
kunnen beide partijen vooruit helpen,
is zijn overtuiging. “Een slecht in elkaar
gezet contract kan een goede samenwerking niet kapot maken en een goed
contract kan een slechte samenwerking
niet redden.”

werking niet goed gaat, bijvoorbeeld als
een IT-project niet brengt wat ervan werd
verwacht, vlucht men nu nog te snel in de
juridische regels. “Dat zie je terug in de
contracten die de partijen opstellen. Daar
zou men overheen moeten stappen.”

Stuurman ziet ook angst voor juridische procedures in aanbestedingstrajecten. “Als het voorkomen van procedures
als topprioriteit wordt gezien, zitten we
denk ik op de verkeerde weg. Natuurlijk
moeten we volgens de regels werken en
als er niet geprocedeerd hoeft te worden,
moeten we het ook niet doen, maar we
moeten er ook niet al te bang voor zijn.
Het kan heel verhelderend werken.” In
ieder geval moeten beide kanten simpelweg met elkaar verder en uit de dialoog is
gebleken dat er draagvlak is voor intensievere samenwerking.

Strategische dialoog
Pakweg een jaar geleden tekenden
ICT-bedrijven en overheid het convenant
‘Verbetering samenwerking tussen de
rijksoverheid en het ICT-bedrijfsleven’,
een hernieuwde poging om de samenwerking en de resultaten ervan te verbeteren. De Strategische dialoog dejuridisering van afgelopen november is er

Arbit-evaluatie
De Arbit-voorwaarden, die voortborduren op de (niet-ICT-gerichte) Arvodivoorwaarden, zijn vaak bekritiseerd
door het ICT-bedrijfsleven. Stuurman
concludeert uit de evaluatie dat de
Arbit-voorwaarden juridisch-technisch
gezien goed in elkaar zitten. “Er zit wel
een aantal inhoudelijke keuzes in waar-
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De juridische context
is één van de
randvoorwaarden voor
het invullen van de
samenwerking

van wij zeggen: overheid, neem dat nog
eens in overweging.” Voorbeelden zijn de
regelingen rond escrow en aansprakelijkheid. Maar vooral moet de ﬂexibiliteit van
de Arbit benut worden. “De voorwaarden worden nu vaak in een slikken-ofstikken-scenario toegepast, waardoor er
mogelijkheden verloren gaan om ervoor
te zorgen dat het contract goed bij het
project past.”
Stuurman ziet in de discussie rond
Arbit veel verkramping en deels is dat
wellicht begrijpelijk. “Er spelen zakelijke
belangen, strategische belangen, maar
ook emotie. Eigenlijk vindt er te weinig
een inhoudelijke dialoog plaats binnen de
grenzen van het aanbestedingstraject, en
dat is jammer.”

behorende modelovereenkomst allerlei
mogelijkheden om het bij te sturen naar
een concreet geval en daar wordt te weinig gebruik van gemaakt.” Leether denkt
dat veel inkopers achterdochtig zijn uit
vrees erop te worden aangesproken als
het mis gaat – en dat laatste is nu eenmaal in het verleden vaak gebeurd. “De
fronttroepen, de inkopers zullen ﬂexibiliteit, durf en kennis moeten hebben. Mijn
boodschap is daarom dat er moet worden
geïnvesteerd in hun scholing.”

Ruud Leether, legal counsel bij de
rijksoverheid en voorzitter van de werkgroep die vier jaar aan de Arbit heeft
gewerkt, is erg blij dat Stuurman de voorwaarden juridisch op orde vindt en mogelijkheden ziet voor een betere toepassing
ervan. “Waar hij op doelt, is dat contracten meer maatwerk zouden moeten
leveren. Algemene voorwaarden zijn dat
per deﬁnitie niet. Maar er zitten in de bij-
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De opkomst van sociale
media stelt de overheid voor
nieuwe uitdagingen. Op het
vlak van de ordehandhaving,
maar ook in ons democratische
bestel. Krijgt de digivaardige
burger straks een dikkere
vinger in de pap?

rol als overheid beter te vervullen. Ze
stellen ons in staat nieuwe vormen te
ontwikkelen voor de communicatie tussen burgers en overheid.”
Hans Nijman, CIO
van de Gemeente
Rotterdam: “Sociale media scheppen
nieuwe mogelijkheden voor participatie
en zelforganisatie
van burgers.”

Fred Teunissen

Overheid moet nog
wennen aan sociale media
“J

e kunt niet stellen dat
Facebook de oorzaak was
van de ordeverstoringen in
Haren op 21 september vorig jaar. Dat is
een simpliﬁcatie. Het ging hier om een
combinatie van oorzaken. Zoals ongelukkige keuzes door de betrokken bestuurders. Dat heeft zeker aan de escalatie
bijgedragen. Maar dat geldt ook voor de
berichtgeving in de traditionele media.
Het is juist de wisselwerking tussen de
berichtgeving in traditionele media en
de weerklank daarvan in de sociale media
waardoor de situatie snel explosief werd.
Dit is een volstrekt nieuw fenomeen
dat nader onderzoek verdient.” Aldus
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Hans Nijman, CIO van de Gemeente Rotterdam, tijdens een duopresentatie met
Martijn Kriens op het iBestuur Congres op
24 januari.
Nijman vindt de negatieve aureool die
na ‘Haren’ aan sociale media is gaan
kleven, niet terecht. “Natuurlijk moet
je lessen trekken en betere monitoring
hoort daar zeker bij. Maar de overheid
moet niet alleen defensief volgen wat er
op sociale media gebeurt. Je kunt ze ook
slim inzetten voor je eigen beleid. Sociale
media scheppen nieuwe mogelijkheden
voor participatie en zelforganisatie van
burgers.”

De Rotterdamse CIO noemt als voorbeeld
het project Buurt Bestuurt, een initiatief
vanuit onder meer de politie, het OM en
de deelgemeenten in de Maasstad. Maar
er zijn meer voorbeelden, zoals de Buiten
Beter-app, die het mogelijk maakt om
meldingen van problemen rechtstreeks
door te geven aan de gemeente. Of het
‘Stadsinitiatief’, een oproep aan bewoners en bedrijven om mee te denken en te
bouwen aan een aantrekkelijke stad.
Het zijn aansprekende initiatieven, maar
de inzet van sociale media als onderdeel
van overheidsbeleid staat nog in de kinderschoenen, benadrukt Nijman. “Sociale
media kunnen de overheid helpen haar

Burgerinitiatieven
Duopresentator Martijn Kriens, partner
bij onlinecommunicatiebureau Upstream
in Arnhem, gaat nog een stapje verder.
Volgens Kriens kunnen burgers met
behulp van sociale mediatechnologie
een stuk macht naar zich toetrekken.
“De vraag is niet of de overheid bereid
is een stukje van haar macht af te staan.
De overheid is nu lijdend voorwerp. De
burgers zien de mogelijkheid die sociale
media bieden en laten die niet onbenut.
Vroeger was het moeilijk om actiegroepen op te richten om van onderaf
druk op overheden uit te oefenen. Nu
verenigen mensen zich veel eenvoudiger
rondom sociale media. Het is heel simpel
om een onlineplatform voor of tegen iets
op te richten.”
Kriens wijst in dit verband op nieuwe
mogelijkheden als onlinepeilingen en
-petities en onlineburgerinitiatieven
zoals arnhem-direct.nl. “Als er in een
stad online 3000 handtekeningen worden opgehaald voor of tegen iets, dan
kun je daar als bestuur gewoonweg niet
meer omheen. Dat zijn 3000 burgers en
dus ook 3000 kiezers. Dat kun je niet
negeren.”
Nieuwe burger
Overheden gaan hier trouwens zelf ook
proactief mee aan de gang, signaleert
hij. “In Nijmegen werden burgers in
staat gesteld online mee te discussieren over de besteding van het budget voor kunst en cultuur. Het totale
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bedrag stond vast, maar daarbinnen
kreeg de bevolking een zwaarwegende
stem met behulp van een speciale
co-creatiewebsite.
Kriens haalt een uitspraak van webicoon
Tim O’Reilly aan, volgens wie de overheid
er is voor die activiteiten die we onderling niet geregeld krijgen. “Met sociale
media hebben we nu tools in handen om
weer meer onderling te regelen. De overheid moet nog leren hoe om te gaan met
deze ‘nieuwe burger’.”
Tot de nieuwe opgaven behoort het
goed leren interpreteren van signalen op sociale media, stelt Kriens. “Als
iemand in een café iets roept, neem je
dat ook niet allemaal serieus. Je moet
dus onderscheid leren maken. Rond
‘Haren’ begon de buzz op de sociale
media pas echt nadat de burgemeester
een noodverordening had uitgevaardigd.
De NOS meldde dat om 15:29 en toen zag
je het verkeer ineens heel sterk oplopen
met opmerkingen van jongeren die naar
Haren toe wilden gaan. Toen kon je dus
zien dat er iets te gebeuren stond. Later
in Arnhem, toen de hele stad voor elke
jongere werd afgesloten, was er op de
sociale media niets te zien dat op een
aanzienlijk risico wees. Bij die gelegenheid was er geen gegronde reden om
drastische maatregelen te treffen.”
Maar goed ‘monitoren’ blijft belangrijk:
“Als je niet zorgvuldig bijhoudt wat er op
de sociale media gebeurt, met software
als Coosto of andere monitoring tools,
dan maak je jezelf kwetsbaar als openbaar bestuur. Je kunt niet meer zeggen
dat iets je overviel, want je had het kunnen weten.”

Burger aan het
stuur
www.rotterdam.nl/buurtbestuurt
www.buitenbeter.nl/
www.rotterdam.nl/stadsinitiatief
www.arnhem-direct.nl
www.petitie.nl
www.onzewijk.nl
www.wehelpen.nl

Martijn Kriens, partner bij onlinecommunicatiebureau Upstream in
Arnhem: “Met sociale media hebben
we nu tools in handen om weer meer
onderling te regelen. De overheid moet
nog leren hoe om te gaan met deze
‘nieuwe burger’.”
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ICT als bindende kracht:
de Haagse wethouder Rabin
Baldewsingh gelooft erin en
deed ook iets met dat geloof.
De gemeente ontwikkelde
een digitale muurkrant en
vertrouwde die volledig toe aan
de gebruikers. Het blijkt een
succesformule.

Wethouder Rabin
Baldewsingh (ICT
en Media) : “Het
initiatief heeft
ervoor gezorgd dat
er naast de reguliere
media een vorm van
burgerjournalistiek is
ontstaan.”
Foto Henriette Guest

Cyriel van Rossum

Haagse digitale muurkrant:

geen redactie,
geen anarchie
H

et idee voor deze vorm van
‘narrowcasting’ werd zes
jaar geleden geboren in de
Schilderswijk, als particulier initiatief van
een opbouwwerker. De gemeente zag wel
brood in zijn idee om de sociale cohesie
in de wijk te bevorderen via een digitale
muurkrant. Het beviel zo goed dat de
digitale muurkrant werd uitgebreid naar
andere ‘krachtwijken’. Inmiddels hebben
ook organisaties uit de gegoede wijken
ingeplugd op de muurkrant. ‘Organisaties’ is eigenlijk niet helemaal het juiste
woord: ook huisartsen en apothekers zijn
geabonneerd. Iedereen die een primair
maatschappelijke rol speelt, kan een
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account krijgen. Tegen een schappelijke
prijs: 220 euro per jaar.
De toegang tot het systeem is een ﬂuitje
van een cent. Bestaande beeldschermen
en computers kunnen binnen een paar
minuten worden aangesloten door een
klein stukje software te installeren. “Alles
is open source. Er is gebruikgemaakt van
PHP. Het systeem is gebouwd vanuit het
idee dat tante Bep en ome Koos ermee
moeten kunnen werken”, vertelt Chris
Kwant, die de muurkrant beheert. “Het
inttikken van tekst is net zo eenvoudig
als in Word. Met behulp van een beperkt
aantal sjablonen kan de gebruiker snel en

eenvoudig een bericht in elkaar knutselen en publiceren. Ook het uploaden van
een foto of een video is kinderspel.” Het
aandeel video’s is de laatste tijd explosief
gegroeid. De lokale tv levert inmiddels al
uren vóór de uitzending een samenvatting van het dagelijkse journaal. “Den
Haag heeft de muurkrant echt ontdekt.
Het aantal aanbieders van items groeit de
laatste tijd sterk, ook vanuit de traditionele stadsmedia. Een en ander leidt ertoe
dat de database van berichten uitgroeit
tot een soort Haagse nieuwsbank.”
Sociale media
Twitter, Facebook, eigen Youtube-kanalen

en eigen websites kunnen zonder problemen worden gelinkt aan de berichtgeving
op de muurkrant. “We importen binnenkort standaardtweets van de HTM, amber
alerts en lokale rampeninfo”, aldus
Kwant. “We kopen ook postcodesoftware,
zodat we de narrowcasting kunnen verﬁjnen tot de schaal van straten.”
Voor elk van de driehonderd beeldschermen die er nu hangen, kan elke gebruiker tot op de seconde bepalen wat voor
informatie er precies op wordt getoond.
De gebruikers zijn volledig vrij om items
te wissen of toe te voegen. De gebruikers
kunnen ook zelf bepalen of en hoe ze de
gemeentelijke berichten meenemen. Ze
kunnen ze bijvoorbeeld in plukjes verdelen. Winkeliers zijn vrij om de berichten te mengen met eigen advertenties.
Kwant: “De angst van met name communicatieadviseurs dat die anarchie zal uitmonden in een open riool van informatie,
blijkt onterecht. Het gaat om durf: een
systeem neerzetten waarvan de gemeente niet de content bepaalt.”
Non-proﬁt
Een aantal wijkorganisaties heeft voor
elkaar gekregen dat er schermen bij de
supermarkt hangen. En ook kleine winkeliers hangen ze nu op, want ze kunnen er
voor weinig geld op adverteren. Kwant:
“Alles loopt wel via de non-proﬁtsector.
Geïnteresseerde winkeliers en winkeliersverenigingen die zich bij de gemeente
melden, brengen wij in contact met ‘hun’
wijkorganisatie.”
Het systeem draait nu al vijf jaar. In
die tijd zijn er ruim 11.000 berichten
geplaatst en uitgewisseld. Er is ook
belangstelling uit andere gemeenten.
Sterker nog: Tilburg en Arnhem zijn al
aangesloten op het systeem met respectievelijk acht en twintig schermen en vullen het met hun eigen lokale content.
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De angst voor een open
riool van informatie
blijkt onterecht
In de licentieovereenkomst die deelnemende organisaties hebben getekend,
verklaren ze zich bereid om content te
delen en over te nemen, maar verder zijn
ze volstrekt vrij. Kwant: “Slechts één
persoon kan overal bij. Dat ben ik. Als
ik zou willen, kan ik content ook veranderen. Heel soms doe ik dat: als er een
heel storende spelfout in een tekst is
geslopen. Maar andere taalfoutjes laat ik
gewoon staan: ik beschouw die toch ook
een beetje als couleur locale.”
En dan is er nog een woordﬁlter, dat
Kwant als centrale beheerder een seintje
geeft zodra er een onwelvoeglijk woord in
één van de muurkranten opduikt. “In die
vijf jaar heb ik nooit één melding gehad”,
aldus de beheerder.
Weinig geld nodig
Tot nu toe is er ongeveer 250.000 euro
gestoken in het project en wordt het systeem draaiende gehouden door anderhalve ambtenaar. “Meer heb je ook niet
nodig”, zegt Kwant. “Zelfs niet als dit
systeem zich verder uitbreidt naar andere
gemeenten, omdat de gebruikers het zelf
vullen en dragen.”
Wethouder Rabin Baldewsingh (ICT en
Media) voelt zich in zijn overtuiging
bevestigd: “Het initiatief heeft ervoor
gezorgd dat er naast de reguliere media
een vorm van burgerjournalistiek is
ontstaan. Het eigenaarschap van de stad
is weer een stukje teruggebracht bij de

burgers.” Baldewsingh zou graag zien dat
het systeem wordt opgeschaald. “Andere
gemeenten zijn hierbij van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten en hun
eigen ding te doen met ons systeem. Mijn
devies is: get connected!”

“Het systeem is gebouwd vanuit het
idee dat tante Bep en ome Koos ermee
moeten kunnen werken”, vertelt Chris
Kwant, die de digitale muurkrant in
Den Haag beheert.
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Bestaande structuren,
werkwijzen en
verworvenheden kunnen
permanent ter discussie
worden gesteld.

Van bezuinigen naar
In de huidige zware tijden is met de creatieve
destructie die zich in de vorm van innovatie
aandient veel te bereiken. Noem het maar ‘het
nieuwe ombuigen’, betoogt Zsolt Szabo.

D

e Nederlandse economie verkeert in zwaar weer. Waar
in andere delen van de wereld de zon volop schijnt en
ontwikkelingslanden zich eigenstandig uit de armoede aan het
trekken zijn, stapelen bij ons de problemen zich nog steeds
op. De meest recente groeiverwachtingen zoals die door het
Centraal Planbureau zijn gepresenteerd, zijn somber: min 0,5
procent in 2013 en plus 1 procent in 2014. In 2014 zal 4,3 miljard extra moeten worden bezuinigd om het begrotingstekort
weer binnen de door Brussel gestelde grens van 3 procent van
het bruto binnenlands product te laten komen. Het kabinet
Rutte treft hiervoor aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Ook
wordt er gekort op het gemeente- en provinciefonds en bij de
ministeries.
Zwaar weer en de gevolgen ervan kun je met moderne technologie zien aankomen. Voor Nederland geldt dat bijvoorbeeld
schade aan de zeewering en dijken kan worden beperkt door
tijdige gebruikmaking van IT-toepassingen van Nederlandse
bedrijven, zoals sensoren in dijken. Het tijdig begrijpen van
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de waarde van IT, c.q. de razendsnelle digitalisering van onze
samenleving, brengt vele voordelen met zich mee voor zowel
overheden als burgers en bedrijfsleven.
We leven in een tijd van permanente creatieve destructie
waarbij technologische innovaties oude toepassingen en achterliggende organisaties overbodig maken. Voorbeelden te over:
compact disk versus langspeelplaat, digitale camera versus het
klassieke ﬁlmrolletje, drones versus tanks, tablets/smartphones
versus de pc, streaming content versus video/dvd, webshops
versus fysieke winkels en ga zo maar door. Videotheken, platenwinkels, fotozaken, wie kent ze nog?
De samenleving verandert en de dagelijks te gebruiken
toepassingen veranderen mee. Burgers en bedrijven verwachten
hierdoor een wendbare overheid.
In 2003 schreef ik als Kamerlid het rapport ‘De Belgen
Voorbij’, waarin werd beschreven dat de ingang naar het overheidsloket voor burgers en bedrijven in steeds grotere mate
het computerscherm wordt. Het feit dat daarachter fysiek
een waterschap, gemeente of provincie zit, is steeds minder
relevant.
Tijdens het verschijnen van ‘De Belgen Voorbij’ leefden we,
als het gaat om de stand van de digitale techniek, zo’n beetje
aan het begin van het industriële tijdperk. Tegenwoordig,
sprekende over creatieve destructie, ziet de wereld er vol-

ombuigen
strekt anders uit. Systeemontwikkeling vindt in steeds hogere
mate plaats in opkomende economieën en we leven in een tijd
van hoogwaardige slimme informatiedragers zoals tablets en
smartphones in combinatie met de opkomst van sociale media
en analytics rond big data. Dit allemaal in een cloud met daarin
oneindig veel applicaties die veelal gratis of voor een kleine
vergoeding worden aangeboden. Een perfecte mix voor de
modernisering van de dienstverlening. De digitalisering van
de samenleving neemt volwassen vormen aan en biedt nieuwe
inzichten over hoe ons land efﬁciënter kan worden ingericht,
zowel in de bedrijfsvoering als in de fysieke organisatie. Een
relatief eenvoudig in het oog springend voorbeeld voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering is het papierloos vergaderen/
communiceren door Eerste Kamerleden; goed voor het milieu
en de reductie van de bedrijfsvoeringskosten. Het lijkt een klein
voorbeeld, maar dit fenomeen vindt ook in het bedrijfsleven een
grote vlucht, waarbij bedrijfsprocessen tegen het licht worden
gehouden en overbodige handelingen in de uitvoeringsketens
kunnen worden geschrapt. Een ander voorbeeld is de fusiegemeente Molenwaard, waar is besloten om geen fysiek gemeentehuis meer te hebben, de dienstverlening volledig digitaal te
laten verlopen en waar nodig bij de mensen thuis te komen om
bijvoorbeeld vragen over de WMO te beantwoorden. Het klinkt
paradoxaal maar de digitalisering brengt de ambtenaren hierdoor dichter bij de burger.
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Wat zeggen deze voorbeelden ons? In ieder geval dat de
digitale innovaties ons in staat stellen efﬁciënter te werken,
maar ook dat bestaande structuren, werkwijzen en verworvenheden permanent ter discussie kunnen worden gesteld.
In het verleden werd voor ‘bezuinigen’ ook wel eens het mildere begrip ‘ombuigen’ gebruikt, een term die onder de noemer
‘kansen door digitale innovaties’ weer nieuw leven zou mogen
worden ingeblazen. Innovaties zijn zeer zeker in veel gevallen
destructief voor bestaande structuren. Denk bijvoorbeeld aan
de kantorenmarkt in combinatie met het fenomeen werken op
afstand. Tegelijkertijd bieden innovaties ons de mogelijkheid
om de bedrijfsvoering van overheden te verbeteren, schaalvergroting te bewerkstelligen, kosten omlaag te brengen en dienstverlening aan burgers en bedrijven te leveren die aansluiten op
de laatste technologische stand van zaken. Een schets en een
doorberekening van de voordelen van het nieuwe ombuigen zullen de overheden zeker helpen om te begrijpen welke structurele
voordelen er de komende jaren behaald kunnen worden zonder
te veel de nadruk te leggen op het traditionele bezuinigen.
Nieuwe tijden, open vensters, dus nieuwe kansen.

Zsolt Szabo is Vice President bij Capgemini en oud-Kamerlid.
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Hoe visie om te zetten in succesvolle business modellen met Be Informed

ICTU Café, thema: Ketens de baas
www.ictu.nl
iPoort-debat: Benut internationale ervaring bij grote ICT-projecten
locatie: Nieuwspoort, Den Haag
www.ipoort.nl
NVVB Congres Burgerzaken, thema: ‘Uw
samenwerking begint met een goed ID’
Locatie: NH De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
www.nvvb.nl

Ervaar hoe Be Informed deze organisaties helpt
RPÁH[LEHOHUHQHIÀFLsQWHUWHZRUGHQHQPHHU
controle te krijgen over hun processen tijdens onze
jaarlijke conferentie op 23 mei aanstaande.
Locatie: Louwman Museum
(IÀFLHQF\ÁH[LELOLWHLWHQFRQWUROHGDDUJDDWKHW
allemaal om bij Be Informed. Daarom hebben we
een congreslocatie gekozen die daar uitermate
goed bij past, het prachtige Louwman Museum in
Den Haag.

Waarom bijwonen
 Vooraanstaande deskundigen zoals OVUM
analist Joe Dignan delen hun visie, zodat u op
de hoogte bent van marktontwikkelingen en
technologische innovatie.
 Be Informed klanten en partners geven
bedrijfskritisch inzicht in de meest urgente
vraagstukken met praktische, bruikbare ‘lessons
learned’.
 Kom in contact met Be Informed management
HQSURGXFWH[SHUWV
 Krijg training en inzichten die u nodig hebt om
uw bedrijf en uw processen naar het volgende
niveau te tillen.

Uitgever Peter Lievense

/
/
/

Mei
Stijgende IT-kosten, problemen op het gebied
van beleidsuitvoering en veranderende wet en
regelgeving. Dat zijn de uitdagingen waar veel
organisaties vandaag de dag mee te maken hebben.
Toch zijn er meer en meer bedrijven over de hele
wereld die erin slagen om hun visie om te zetten in
succesvolle business modellen.

/

14 mei

ICTU Café, thema: Modern Toezicht.
www.ictu.nl

/

Juni
11 juni

11 juni

13 juni

ICTU Café, thema: Veilige toegang tot de
overheid.
www.ictu.nl
Digital Enterprise Europe
Locatie: Kantoor Verizon in Amsterdam
www.digitalenterpriseeurope.com
Nederlands Internet Governance Forum
Wegens succes wordt het NL IGF Event
2013 herhaald
Locatie: Den Haag
www.nligf.nl

Registreer via ZZZEHLQIRUPHGFRP[SHULHQFH

Een abonnement
op iBestuur?
ibestuur.nl/service!

/
/
/
/
/
/

Gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de i-overheid.

Wapenrustlaan 11-31

Be Informed is een internationaal opererende onafhankelijke software leverancier. Het Be Informed business process platform transformeert

7321 DL Apeldoorn

administratieve processen. Dankzij Be Informed’s unieke semantische technologie en oplossingen worden bedrijfsapplicaties volledig

T +31 (0)55 368 14 20

modelgedreven, waardoor organisaties direct op nieuwe strategieën en regels kunnen inspelen. Organisaties die Be Informed gebruiken

E info@beinformed.com

rapporteren vaak kostenbesparingen van tientallen procenten. Daarnaast neemt de productiviteit toe door een hogere straight-through

www.beinformed.com

processing ratio, en wordt de benodigde tijd om veranderingen te implementeren teruggebracht van maanden tot dagen.

Nu ook via de app!
Haal ‘m in de app-store.
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Eén magazine, twee gezichten!
i estuur

> Serious ambtenaar,
serious request
> Crisiscommunicatie 2.0

Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de iOverheid. Nummer 6, jaargang 3, april 2013

> e-Skills, ze staan
niet in de handleiding

i B e s t u u r d e r

2.0

Hoogtepunten van de Ambtenaar 2.0 Dag!
Zo’n 700 ambtenaren kwamen op 6 februari naar de Dag van de Ambtenaar 2.0 in Rotterdam en
Zwolle. In deze iBestuur | Ambtenaar 2.0 kijken we terug en gaan we dieper in op de hoogtepunten
van de Ambtenaar 2.0 Dag.
Belangrijke rode draad was weer digivaardigheid en de vraag hoe je als ambtenaar alle
nieuwe technische middelen slim kan inzetten voor je werk. Ook de rol van sociale media bij
crisiscommunicatie stond hoog op de agenda. Daarom deze keer een interview met Ina Strating,
specialist slachtoffercommunicatie bij Buro Communicatiezorg in Assen. Mathieu Paapst kijkt terug
op zijn workshop over persoonsgegevens in de cloud. De Dag van de Ambtenaar 2.0 was echter
vooral weer een succes omdat we het samen hebben georganiseerd, op basis van de energie en
ideeën van al die betrokkenen. En als we dat samen kunnen organiseren, wat dan nog meer, vraagt

‘Samen sterker’
Ingrijpende ver anderingen vo or gem eenten zijn aanstaande. N iet al leen kr ijgen
gemeente lijke o rganisaties te m aken m et gr ootschalige d ecentralisatie va n ta ken, o ok
nemen de budgetten ver der af . D esondanks m oet de dienst verlening aan bur gers en
bedrijfsleven van st eeds h ogere k waliteit z ijn. I n d eze s pagaat w ordt gezo cht n aar
nieuwe w egen o m eff ectief en efﬁ
ciënt te i nnoveren. E én van de speer punten d aarbij
is her verdeling van t aken en ver antwoordelijkheden. S amenwerking i n Pu bliek Pr ivate
Partnerschappen, het uitbesteden van bedrijfsprocessen en innovatieve ICT oplossingen
bieden uitk omst.
Samenwerking in Publ iek Pr ivate P artnerschappen kan echter o nzekerheid o proepen.
U geeft zak en uit han den en z ou d aardoor gr ip k unnen ver liezen. D aarom is de k euze
voor een betr ouwbare en desk undige partner van het gr ootste bel ang. E en partner die
exact w eet w at er o p gem eenten afk omt, w at er i n gem eenten o mgaat en aa n w elke
oplossingen beho efte is. K ortom, w aarmee de sam enwerking daad werkelijk resulteert
in s ynergie.
PinkRoccade Local Government is die partner. Gezamenlijk komen we tot de beste
oplossingen, waarmee u de maximale effectieve en integrale dienstverlening bereikt,
die u voor ogen hebt, uw burgers op maat bedient en aanzienlijk op de kosten bespaart.
PinkRoccade L ocal G overnment, o ok úw par tner!

Aletha Steijns zich af in haar column. Het antwoord ligt besloten in alle activiteiten en initiatieven
waar ambtenaren 2.0 in het hele land mee bezig zijn. Eén lichten we er in dit nummer uit: Serious
Ambtenaar. Zo serieus is de beweging van ondernemende ambtenaren. Dat heeft deze Ambtenaar
Davied van Berlo

2.0 Dag weer laten zien.

A8

Serious Ambtenaar
ess!
Serious Busin

Van keukentafel-idee naar 140.000 euro
voor Serious Request.

A10

Crisiscommunicatie 2.0

e-Skills
Wat vraagt
het van
ambtenaren
om met digitale middelen
hun werk goed te kunnen
doen? [A4]

Ina Strating: “Be quick and never be quiet”.

Paapst

A14

Over bestuurlijke verantwoordelijkheid in de Cloud.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl
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En verder ...
column
Aletha Steijns
[A13]

A3

Digitale vaardigheden:

De slimme dingen staan
niet in de handleiding
De overheid moet
slimmer, compacter
en efﬁciënter. En
techniek maakt steeds
meer mogelijk: kennisen informatiedeling,
online netwerken
en samenwerken,
crowdsourcing, tijd- en
plaatsonafhankelijk
werken. Wat vraagt het
van ambtenaren om met
digitale middelen hun
werk goed te kunnen
doen?

Door Mariëlle de Groot
Beeld Lex Draaijer/De Beeldredaktie

A4

M

et technologie alléén ben je er nog niet. ‘The proof of the pudding is in the eating’, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen: alles
draait om de juiste inzet en het gebruik. Dat hangt samen met de kennis en vaardigheden van ambtenaren. Bovendien biedt technologie naast
mogelijkheden ook risico’s. De dreiging van cyberaanvallen en informatielekken vraagt naast technische beveiliging steeds meer om risicobewustzijn en verantwoordelijk gedrag.
Digitale vaardigheden staan volop in de belangstelling. Op nationaal
niveau richt het programma Digivaardig & Digiveilig zich op de ontwikkeling van vaardigheden en veiligheidsbesef van burgers, de beroepsbevolking in het algemeen en speciﬁek binnen een aantal topsectoren. En bij
de rijksoverheid, waar Kato Vierbergen onlangs het programma Stimuleren
Digivaardigheden startte. Veel gemeenten zijn bezig met het ontwikkelen
van digitale vaardigheden bij medewerkers, ziet George Evers, programmamanager Het Nieuwe Werken bij het A+O-fonds Gemeenten. Hetzelfde geldt
voor provincies en andere overheidsorganisaties. En last but not least:
individuele ambtenaren werken hard aan hun eigen digitale ontwikkeling.
Doen en experimenteren
Bijvoorbeeld digi-autodidact Tamara Huffmeijer, zelfstandig publiek
professional en trainer/adviseur Slimmer Werken. “Ik ben iemand uit de
generatie X, ik heb mezelf digitale vaardigheden aan moeten leren. Sinds
2009 gebruik ik sociale media, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest. Inmiddels heb ik online een groot netwerk opgebouwd, ik kan snel de
juiste kennis naar me toe halen. Ik ben steeds digitaler geworden, gebruik
cloudmogelijkheden om samen te werken en maak al mijn aantekeningen
op mijn tablet. Dat werkt veel efﬁciënter. Twee jaar geleden heb ik mijn
bureau leeggemaakt en mijn ladeblok weggedaan. Later volgde de kast.”
Huffmeijer heeft geleerd door te doen en te experimenteren, nieuwsgierigheid was haar drive. “Als iets niet lukte, ging ik op zoek naar informatie
over hoe het wel kon. In de organisatie waar ik op dat moment werkte,
kreeg ik de ruimte om te experimenteren; fouten maken was geoorloofd.”
Zelfredzaamheid
Computer- en internetvaardigheden worden steeds belangrijker voor
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steeds meer ambtenaren, ziet George Evers. “Het is de trend meer
autonomie te geven. Dat zie je terug in zelfroostering, bijvoorbeeld in de groenvoorziening. Medewerkers zorgen er samen
voor dat het werkrooster is ingevuld en maken daarbij gebruik
van digitale middelen. Of neem de ontwikkeling van selfservice
bij HR-afdelingen. Vroeger zaten daar mensen jouw gegevens in
te vullen en vakantieaanvragen te verwerken. Tegenwoordig is
dat geautomatiseerd en doe je dat zelf via intranet.”
Huffmeijer is onlangs gestart als projectleider Leren bij de
provincie Noord-Brabant, onderdeel van het programma Digitaal
Werken. Doel is medewerkers te helpen de skills te ontwikkelen om
mobieler en slimmer samen te werken. “Dat gaat niet alleen over cloud- en
sociale-mediatoepassingen; ook het gebruik van basiskantoorautomatisering behoeft aandacht. Er wordt vaak gemopperd op toepassingen als
Groupwise, Word en het documentmanagementsysteem, terwijl daar zo veel
mogelijkheden in zitten om je werk slimmer te doen. Die worden meestal
slecht benut.” De handleiding die ze kregen, was niet voldoende om het
echt onder de knie te krijgen, ziet Huffmeijer. “Bovendien zijn de mogelijkheden steeds groter geworden. Mensen hebben zichzelf een manier
aangeleerd om ermee te werken en weten niet dat er veel meer kan. De
slimme dingen staan niet in de handleidingen.”
Basisniveau
Kato Vierbergen coördineert het rijksbrede programma
Stimuleren Digivaardigheden Rijk. “De rijksbrede Informatiseringsstrategie schetst de beleidskaders, onder meer voor
tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken. Met Stimuleren Digivaardigheden geven we antwoord op de vraag:
wat is er nodig om die kaders in de praktijk te brengen?
Eén van de doelen is eenduidigheid: wat verwachten wij
als rijksoverheid aan digitale vaardigheden van onze
medewerkers? Er is een basisniveau vastgesteld.
Rijksambtenaren moeten in ieder geval beschikken
over basis-ICT-vaardigheden om internet en de
basiskantoorautomatisering goed te gebruiken.”
Stimuleren Digivaardigheden werkt samen met het
programma Het Nieuwe Werken
bij hetzelfde ministerie. Het
programma van Vierbergen
richt zich vooral op ‘informatiebewustzijn’. Daarbij zijn naast
politiek-bestuurlijke sensitiviteit,
het besef welke informatie je deelt
met wie en
vaardigheden om met de kantoorautomatisering om te kunnen
gaan, ook veilig werken met mobiele apparaten en software van belang.
Vierbergen: “We richten ons zowel op de omgang met informatie als op de
stabiliteit van onze infrastructuur. We kunnen technisch niet alles dichtregelen met ﬁrewalls. Informatie op smartphones kan bijvoorbeeld niet wor-
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den afgeschermd van applicaties die gebruikers erop zetten. De zelfvoorzienendheid van ambtenaren zal groot moeten zijn. Daarom moeten we
ervoor zorgen dat zij die verantwoordelijkheden ook kunnen dragen. Dat
vraagt om besef van de risico’s en de vaardigheden om daar bewust mee
om te gaan, zodat we informatielekken en hackers niet faciliteren.” Dat
risicobewustzijn mag er niet toe leiden dat ambtenaren niets meer durven,
benadrukt Vierbergen. “Het motto is: be aware, not afraid.”
Kato Vierbergen, coördinator van het
rijksbrede programma Stimuleren Digivaardigheden Rijk: “Het motto is: be aware, not
afraid.” Foto: BZK

Bespreekbaar maken
De aanpak van het Rijk richt zich op beleidsambtenaren en speciﬁek op de managers. Digitaal werken, maar ook de uitwerking in digitale
toepassingen, wordt in hun werk steeds belangrijker, ziet Vierbergen.
“Beleid, wet- en regelgeving krijgen steeds vaker een uitwerking met een
duidelijke informatie- of ICT-component. Een steeds groter deel van het
lijnmanagement en de beleidsambtenaren moet dus niet alleen zelf met
ICT-oplossingen uit de voeten kunnen, maar er ook goede toepassingen
voor hun werk mee kunnen uitwerken. Naast goed informatiemanagement
is daarbij ook ICT-opdrachtgeverschap en het kunnen benutten van sociale
media in het werk van belang. Managers moeten bovendien het gesprek
kunnen voeren over informatievaardigheid en -veiligheid en aan medewerkers duidelijk kunnen maken wat er van hen verwacht wordt bij tele- en
ﬂexwerken met mobiele apparatuur.” Dat vraagt om een open cultuur.
“Een medewerker moet ook durven zeggen dat zijn laptop gestolen is.”
Ander spel
Wat het begrip ‘digitale vaardigheden’ lastig maakt, is dat ook andere
dan technische vaardigheden en competenties van belang zijn. Techniek
is steeds vaker faciliterend, ziet Evers. “Sociale media maken de drempels
heel laag voor ambtenaren om zelf op brede schaal contacten te leggen en
activiteiten te ontplooien. Informatie volgt daardoor niet meer de klassieke weg via de baas naar de bovenbaas en op die manier de weg naar
buiten; het gaat meteen de wereld in. Dat vraagt van ambtenaren bovenal
goede politiek-bestuurlijke antennes. Maar het lijkt me volstrekt logisch
dat je als medewerker van een gemeente bijvoorbeeld niet twittert dat je
het niet eens bent met de wethouder.”
Evers constateert een spanningsveld in horizontaler werken: “We willen
dat er meer wordt samengewerkt en dat kennis en informatie open wordt
gedeeld. Dat vraagt echt om een andere houding. Van specialisten wordt
tegelijkertijd verwacht dat zij het meest weten op hun gebied. Kennis en
macht zijn in de cultuur vaak nog zo met elkaar verbonden.” Ook Tamara
Huffmeijer valt op dat samenwerking nog niet altijd vanzelfsprekend is:
“In de praktijk zie je soms onwetendheid: hóe moet ik samenwerken? Het
blijkt lastig dingen integraal op te pakken. Sommigen zijn daarin heel erg
ver, anderen blijven achter hun bureau zitten en zijn veel tijd kwijt met
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het verzamelen van informatie voor hun nota. Dan denk ik: dat kan zoveel
sneller en beter als je anderen erbij betrekt.”
Ook co-creatie en crowdsourcing vragen om speciﬁeke vaardigheden, ziet Evers: “Het goed inzetten van digitale middelen daarbij vraagt
allereerst dat je weet wat er te koop is en hoe je dat moet hanteren. Maar
het spel moet bovendien zorgvuldig gespeeld worden. Neem bijvoorbeeld
ruimtelijke-ordeningsplannen. De vaardigheden van iemand die achter de
tekentafel plannen voor een wijk maakt, zijn wezenlijk anders dan van
iemand die in co-creatie een plan maakt dat voldoende draagvlak heeft.”
Leren
ICT-afdelingen kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van digivaardigheden, ziet Huffmeijer. “Door beter te communiceren over nieuwe
toepassingen en ICT-ontwikkelingen vooral ook leuk te maken. Daarnaast
kan de helpdesk mensen verder helpen hun vaardigheden te verbeteren.”
Het allerbelangrijkst bij de ontwikkeling vindt Huffmeijer ﬂexibiliteit.
“Openstaan voor veranderingen. Daarbij hoort wel een bepaalde cultuur,
je moet mensen daartoe willen verleiden. Laat zien hoe leuk het is om
te veranderen en continu mee te bewegen. Wees zelf een voorbeeld, een
ambassadeur.” Maar, zegt ze, “het kan niet alleen maar vrijblijvend zijn.
Soms moet je dingen ook gewoon doorvoeren.”
Evers vindt het belangrijk dat ambtenaren niet afwachten. “Het initiatief en de regie liggen bij jou als medewerker. Logisch, want alleen jij
kunt bepalen wat je nodig hebt om je werk goed te doen. Dus weet wat
er in je omgeving gebeurt, hoe je daar op wilt inspelen en wat je moet
ontwikkelen. Dat hoort bij je werk. Maar het mooie is; er is zo veel kennis beschikbaar via internet en via sociale media. Je moet het wel zelf bij
elkaar harken.” Leidinggevenden spelen daarin wel een rol. “Zij zullen in
dit proces hun mensen moeten helpen en coachen om het beste eruit te
halen wat erin zit.”
Spiegel
De rijksoverheid gaat medewerkers een self-assessmenttool bieden,
waarmee ze kunnen zien hoe digivaardig en informatiebewust ze zijn.
Vierbergen. “Het assessment maakt duidelijk: waar sta ik en wat heb ik
nodig om me verder te ontwikkelen? Je wordt doorverwezen met links
naar het aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden. Want er gebeurt al veel
aan training en voorlichting bij de departementen: dat maken we inzichtelijk.” Het assessment dient voor het Rijk tevens als nulmeting van de
startsituatie. “We toetsen met het assessment ook de effectiviteit van de
ondersteuning die we bieden. Zo wordt na verloop van tijd duidelijk of het
noodzakelijk is daarin bij te sturen.”
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George Evers, programmamanager
Het Nieuwe Werken bij het A+O-fonds
Gemeenten: “Het initiatief en de regie
liggen bij jou als medewerker.”
Foto: Kees Winkelman

Digitale
vaardigheden: wat
zijn het?
Het programma Digivaardig &
Digiveilig (ministerie van Economische Zaken) onderscheidt vier
niveaus in digitale vaardigheden:
• Operationele vaardigheden: het
kunnen bedienen van de knoppen.
• Formele vaardigheden: om kunnen
gaan met formele structuren, zoals
snappen hoe een browser werkt.
• Informatievaardigheden: de
betrouwbaarheid van informatie
kunnen beoordelen.
• Strategische vaardigheden: met
inzet van digitale toepassingen je
doelen kunnen behalen.
Digitale vaardigheid hangt samen
met kennis over hoe je veilig met
digitale middelen en infrastructuren
omgaat.
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aan te geven. Zo zou het goed zijn als er volgend jaar weer een hele nieuwe
groep aan de slag gaat met de organisatie. Met nieuwe mensen ontstaan
namelijk weer nieuwe ideeën. Het concept en de groeiende beweging van
betrokkenen vormen een stevig fundament dat de continuïteit waarborgt.
Verreweg de meeste ruimte voor initiatief en verdieping zit in en rond
de uitvoering van de opdrachten. Zo zijn we dit jaar
gestart met het inzetten

s
s
!
e
n
i
s
u
B
s
u
o
i
r
e
S

Van keukentafelidee naar 140.000 euro
voor Serious Request
in december 2013. Wat
maakt dit initiatief
van de vier kandidaten
voor Jonge Ambtenaar
van het Jaar zo’n
doorslaand succes?

P

ublieke professionals die twee dagen van hun vrije tijd inzetten
voor een opdracht bij een (publieke) organisatie. Een organisatie
die op zijn beurt 5000 euro doneert aan Serious Request. In twee regels is
het concept uitgelegd. Maar juist vanuit die eenvoud ontstaan mogelijkheden die niet zomaar elk project of initiatief op zo’n natuurlijke manier
voortbrengt.
Het goede doel
Wie deelneemt aan Serious Ambtenaar, doet dat omdat hij of zij zich
wil inzetten voor het goede doel. Die inzet gaat verder dan de inzamelingsactie voor Serious Request in december. Christophe van der Maat, een
van de vier initiatiefnemers, onderstreept dat Serious Ambtenaar gaat over
publieke waardecreatie. De uren die ambtenaren steken in de opdrachten,
zijn uren waarin ze bezig zijn met vraagstukken die vaak te maken hebben
met vernieuwing in de samenleving, de veranderende rol van de overheid
en slimmere manieren van (samen)werken.
Juist daarom was er in de tweede editie extra aandacht voor de formulering en invulling van de opdrachten. Hoe konden we die beter maken en
ervoor zorgen dat mensen er in twee dagen ook echt iets mee konden? We
introduceerden intakegesprekken met alle opdrachtgevers. Niet alleen om
kennis te maken, maar juist ook om te kijken hoe we de ‘maatschappelijke
meerwaarde’ in de opdrachten helder konden maken. De combinatie van
het goede doel, vrije tijd opofferen en het creëren van maatschappelijke
meerwaarde bleek een hele logische. Het stimuleert ook om te verkennen
of we hier beter in kunnen worden.

Door Thomas van Andel
Beeld Blinkerd/SeriousAmbtenaar.nl
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Ruimte voor eigen initiatief
En juist dat verbeteren doe je niet alleen. Waar het doel en de strategie
helder zijn, ontstaat namelijk ruimte voor mensen om er een eigen draai
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van ‘afkijkers’. In dit experiment gaan enkele deelnemers en een
delegatie studenten van de Universiteit van Amsterdam ‘afkijken’ wat er in
de opdrachten gebeurt. Zij hebben speciﬁek de opdracht om te kijken of er
kennis ontstaat die interessant is voor een breder (online) publiek en hoe
die kennis gedeeld kan worden. De ‘afkijker’ is maar een voorbeeld van de
mogelijkheden die we rond opdrachten kunnen verkennen. Met iedereen die
wil, want creatieve ideeën ontstaan waar mensen zelf de ruimte krijgen om
te experimenteren.
Overheid van de Toekomst?
Serious Ambtenaar staat als een huis en behoeft in de basis geen aanpassing. Juist niet. Tegelijkertijd voel ik de behoefte om mensen uit te nodigen
om zich aan te sluiten bij deze beweging. Niet alleen als opdrachtgever of
deelnemer, maar als pionier in het vormgeven van de overheid van de toekomst. Want juist daarin schuilt het meeste potentieel: de ongelimiteerde
mogelijkheden voor individuen en organisaties om zich aan te sluiten en
daarmee nieuwe kennis te genereren, slimmer samen te werken, van elkaar
af te kijken, zich meer gewaardeerd te voelen. Kortom, meedoen met Serious
Ambtenaar is experimenteren met de overheid van de toekomst, een ﬂexibeler overheid. En dat terwijl je je ondertussen inzet voor het goede doel. Wie
wil daar nu niet bij horen?

Experimenteren met de
overheid van
de toekomst

Voor wie kennis wil maken met Serious Ambtenaar en de mensen die dit
jaar deelnamen: in mei zal de tweede lichting Serious Ambtenaren afsluiten met een zogenoemde ‘Kick-af’. Kom langs, want het zijn de deelnemers
die het beste kunnen vertellen wat Serious Ambtenaar is. Informatie over
datum, tijdstip en locatie volgen.

Meer informatie over de teams van dit jaar is te vinden op Pleio: http://bit.
ly/13KSWuS.
Thomas van Andel , Serious Ambtenaar II, Kennisland/Kafkabrigade
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binnen. Dat is handig, al blijft menselijk handwerk nodig. Het technische
hulpprogramma levert relevante data op, maar het draait om het juist
interpreteren van die data en de stappen waartoe je dan besluit. Techniek
heeft kortom een belangrijke, ondersteunende rol.”

Lessen
crisiscommunicatie 2.0
Tijdens de Ambtenaar
2.0 Dag in Zwolle gaf
Ina Strating, specialist
slachtoffercommunicatie
bij Buro Communicatiezorg in Assen
(@inastrating), een
workshop Crisiscommunicatie 2.0.
Een interview over hoe
je je daar goed op kunt
voorbereiden.

Door Bart Borsje
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Bij het woord crisis denk je snel aan ‘Moerdijk’ en ‘Project X’. Kun je je
daar als overheid wel op voorbereiden?
“Ja, dat kan zeker. Je hebt twee soorten crises. Bijvoorbeeld een brand
noemen we een ‘ﬂitscrisis’. Een crisis die zich langzaam maar zeker ontwikkelt, noemen we een sluimercrisis. Elke crisis is anders en heeft haar
eigen dynamiek. Wil je je kunnen voorbereiden, dan moet je die dynamiek
leren begrijpen en je eigen rol daarin. Een negatief bericht gaat supersnel
rond. Emoties zijn besmettelijk. Je moet bedenken dat er voor de burger
één overheid is. De burger verwacht dat die met één duidelijke boodschap
komt. In de praktijk gebeurt dat niet en daar prikken mensen heel snel
doorheen.”
Stel nu dat een gemeente de tijd heeft zich goed voor te bereiden. Wat te
doen?
“Een absolute randvoorwaarde is dat de technische kant goed is geregeld. Dat betekent dat je 24/7 in de systemen moet kunnen. Ook als het
systeem een back-up aan het maken is. Het (mobiele) internet met de
sociale-netwerkkanalen zoals YouTube en Twitter moet werken. Vaak blijken die kanalen te zijn geblokkeerd. Met een Blackberry zonder internet
kun je niet oefenen, laat staan een crisis ‘managen’.”
Zijn er al technische hulpprogramma’s die het ontstaan van een crisis
kunnen duiden?
“Ja, TNO heeft bijvoorbeeld het technische hulpprogramma Twitcident
ontwikkeld. Twitcident detecteert, ﬁltert en analyseert de twitterberichten in een crisissituatie. Je haalt er in feite de buitenwereld mee naar
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Techniek is dus een absolute randvoorwaarde. Wat nog meer?
“Belangrijk is dat bij alle betrokken instanties tijdig ‘het lichtje gaat
branden’. Het besef moet er komen dat ze allemaal hun verantwoordelijkheden moeten nemen en hun deel van de voorbereiding oppakken. Juist
daar gaat het in de praktijk vaak mis. Het naar elkaar wijzen en wachten
op het moment dat de ander in actie komt. De medewerkers Communicatie
moeten hun mandaat durven oppakken bij de vier aspecten van crisiscommunicatie: analyse, advies, aanpak en nazorgcommunicatie. Betrokkenen
moeten leren de groepsdynamiek van sociale netwerken te begrijpen en te
duiden. En daar dan gerichte actie op te nemen.”
Helpt het als een gemeente start met webcare om hun dienstverlening te
verbeteren?
“Ja, dat is zeker een goede strategie. Je leert ermee online te luisteren
naar je publiek, te begrijpen wat zij van je verwachten en hoe daarop te
reageren. Je kunt zo oefenen met het feedback geven en het aanvoelen
van waar het dreigt mis te gaan. Je gaat een relatie aan met je publiek
en je geeft eerlijk en helder continue informatie. En juist dát vraagt een
omslag in denken en handelen. De hele ‘mindset’ moet om. Ik noem dat
ook wel de ‘radicale eerlijkheid’. Maar juist die omslag vraagt tijd.”

Be quick
and never
be quiet

Kun je een praktijkvoorbeeld geven?
“In het geval van Moerdijk was de boodschap ‘het valt allemaal wel
mee’. De aanpak was heel rationeel. Maar in de praktijk viel het helemaal
niet mee. Moerdijk zie ik als een keerpunt waaruit lessen te trekken zijn.
Eén van de lessen is ‘be quick and never be quiet’. Het publiek en de pers
zijn dat ook niet. In het verleden had je drie blokken: het publiek, de pers
en de overheid. Met de opkomst van de sociale netwerken zijn de eerste
twee vermengd tot één massa. En die massa kan als een betonblok over je
heen vallen als je niet oppast. Als overheid moet je juist heel eerlijk zijn
over wat je wel en wat je niet weet.”
Wat zou de rol van Ambtenaar 2.0 kunnen zijn?
“Na Moerdijk zie je dat elke overheidsdienst of hulpinstantie zijn eigen
methodiek aan het ontwikkelen is hoe te handelen bij crises. Dat hindert
het leren van elkaar. In het netwerk van Ambtenaar 2.0 is delen van kennis
gemeengoed. Ambtenaren 2.0 hebben bovendien vaak al de juiste voelhorens ontwikkeld voor de dynamiek in sociale netwerken. Zij kunnen daarom juist hun collega-ambtenaren bewust maken van die dynamiek en ze
helpen die te leren begrijpen. Bij het voorkomen van verkokering van kennis, zoals die nu plaatsvindt bij de verschillende overheden en hulpdiensten,
zou Ambtenaar 2.0 een verbindende functie kunnen vervullen. Ambtenaar
2.0 als cross-over waar in een gesloten omgeving de kennis geclusterd en
beschikbaar gesteld wordt, waar de betrokken diensten van elkaar kunnen
leren. Binnenkort ga ik daar met Ambtenaar 2.0 verder over in gesprek.”
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De waarde van de
Ambtenaar 2.0 Dag
A

SAMENWERKEN DOE JE
NIET ALLEEN
Gemeenten zoeken onder druk van bezuinigingen naar
mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Steeds meer
gemeenten kiezen daarom voor samenwerking, ook op ICT-gebied.
Door de krachten te bundelen spelen zij in op de noodzaak tot
kostenbesparing, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening aan
inwoners en ondernemers hoog blijft.
Als partner in IT ondersteunt Centric het volledige gemeentelijke
takenpakket met integrale oplossingen, waarvan alle onderdelen
op elkaar zijn afgestemd, van Burgerzaken tot Zorg. Binnen een

aantal Centric-oplossingen kunnen bovendien gegevens van
meerdere gemeenten worden ondergebracht in één systeem.
Meergemeentefunctionaliteit heet dat. Zo helpt Centric u
samenwerken.
Ook plannen voor samenwerking? Neem dan contact op met onze
binnendienst via info.pss@centric.eu of (0182) 34 57 01.

Aletha Steijns
(@AASteijns op Twitter)
gespecialiseerd in strategische interne en verandercommunicatie, blogt
regelmatig op www.managementvoorcommunicatie.nl.

WWW.CENTRIC.EU/OVERHEID
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mbtenaar 2.0 suggereert dat je als
ambtenaar je vak op een modernere manier uitoefent. Dat is vooral een
ándere manier van werken, in organisaties met een andere vorm en een andere
taak. Constateren dat de oude werkwijze
niet meer past, is investeren in een
nieuwe. Hoe je dat dan doet, en met wie,
daar is een dag voor: de Ambtenaar 2.0
Dag. Wat maakt deze dag anders?

je het goede krijgt en elkaar iets geven
en gunnen.
Het programma? Ook dat is een kwestie van #dtv. Geen enkel probleem om
workshopleiders en sprekers te vinden.
Zij besteden een deel van hun tijd aan
het delen van kennis. Omdat een ander
het ooit zo voor hen deed of omdat zij
er waarde (maar dan niet in geld) voor
terugkrijgen.

Het begint met de organisatie. Hoe
zet je een inhoudelijk sterk evenement
op poten voor 700 man? Dat kost toch
een vermogen? Een dergelijke dag bij een
gerenommeerd instituut kost zo’n 495
euro. ‘Wij van Ambtenaar 2.0’ doen dat
anders. Een kernteam van vier mensen,
een team van rond de acht personen
op locatie – dit jaar dus twee teams. Zij
werken bij de overheid of in een bedrijf
met de overheid als klant. In hun vrije
tijd/met toestemming van de baas/zonder uurtje-factuurtje besteden zij elk een
paar uur. Er drinken wel eens een paar
mensen een kop kofﬁe en dan regelen ze
gelijk wat zaken, maar de hele groep bij
elkaar halen is niet nodig: er is namelijk
Pleio, Whatsapp en Twitter.
Vast takenpakket? Ieder doet waar
hij of zij goed in is en tijd voor heeft, op
het moment dat het zo uitkomt. Is er iets
moeilijks of is er tijd tekort, dan wordt er
iemand bij gezocht, via Twitter, op LinkedIn en op Ambtenaar 2.0. Kwestie van
vragen wat je nodig hebt, vertrouwen dat

Zo simpel? Ja. Het is hard werken. En
overzichtelijk, gelijkwaardig en inspirerend. Je maakt er 800 man (deelnemers,
sprekers, organisatie) direct blij mee – en
hopelijk een veelvoud daarvan indirect.
De Ambtenaar 2.0 Dag is mede succesvol omdat de dag met gesloten beurs tot
stand komt. Waarde, dat is een ander verhaal. Uitbreiding van je netwerk, hulp bij
projecten, gedeelde kennis, rijke inspiratiebronnen, een oneindig reservoir aan
gezond verstand, wat is dat waard?
Natuurlijk is de belangrijkste vraag
wat het oplevert: beweging in de overheid. De overheid moet compacter, taken
herzien, meer verbinding tot stand brengen. Merken burgers daar al wat van?
Laten we het vragen. Laten we de verbinding tussen burgers en overheid ook op
de Ambtenaar 2.0 Dag tot stand brengen.
Laten we er 16 miljoen Nederlanders blij
maken. Uiteindelijk.
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Privacy in de wolken,
realiteit op de grond
Een bestuursorgaan is
verantwoordelijk en
altijd aansprakelijk
voor de beveiliging
van persoonsgegevens,
ook als die in de
cloud staan of via
een smartphone van
buiten de organisatie
benaderbaar zijn.

Door Mathieu Paapst
Beeld Gerhard Taatgen
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E

én van de onderwerpen op de Ambtenaar 2.0 Dag in Rotterdam
betrof de juridische aspecten die nopen tot het hebben van een
Bring Your Own Device (BYOD)-beleid binnen overheidsorganisaties. Een
relevante vraag die onder de deelnemers van de door mij gegeven workshop leefde was: ‘Wie draait er op voor de beveiliging van persoonsgegevens die van buiten de organisatie toegankelijk zijn via een smartphone
of een tablet?’ Daarbij gaat het dus om de data die binnen een organisatie
beschikbaar zijn, maar die ook van buitenaf met een login en wachtwoord
benaderbaar zijn voor medewerkers. En ook omgekeerd is die vraag relevant: wie is er aanspreekbaar voor persoonsgegevens die door een medewerker vanaf een smartphone of tablet, dus buiten de eigen organisatie
om, ergens in de cloud zijn gezet?
Wbp
Wanneer de term privacy valt, kijkt de jurist allereerst naar de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Die in 2001 tot stand gekomen wet
is de Nederlandse implementatie van de Europese Privacyrichtlijn. Het doel
van die richtlijn was harmonisering van privacybescherming in Europa,
aangezien door de opkomst van internet de bescherming van privacy niet
alleen meer een nationale zaak was. De wet is van toepassing op de geheel
of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en op
de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn of worden
opgenomen. Deze verwerking dient dan plaats te vinden in het kader van
activiteiten van een ‘verantwoordelijke’ in Nederland. In artikel 1 van de
wet valt te lezen dat de verantwoordelijke het bestuursorgaan is dat alleen
of tezamen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. Die verantwoordelijke is verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen zodat persoonsgegevens
beveiligd zijn tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Daarbij
kan onder meer gedacht worden aan onbevoegde kennisneming, wijziging
of de verstrekking aan derden.
Artikel 15 verplicht de verantwoordelijke bovendien om zorg te dragen
voor de daadwerkelijke naleving van die beveiligingsmaatregelen. Over de
medewerkers zelf zegt de wet dat zolang zij onder het gezag handelen van
de verantwoordelijke, persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt
in opdracht van de verantwoordelijke. Het uitgangspunt is dus dat het
bestuursorgaan verantwoordelijk en altijd aansprakelijk is, en dat deze
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verantwoordelijke aan zijn medewerkers aanwijzingen dient te geven. Een
organisatie die te maken krijgt met medewerkers die gebruik willen maken
van een eigen device, doet er daarom verstandig aan om niet alleen technische en organisatorische maatregelen te nemen, maar deze ook vast te
leggen in een interne instructie. Via het ambtenarenrecht kan de naleving
van deze instructies worden afgedwongen.
Geheimhoudingsverplichting
De eigenaar van het device, de medewerker die dus onder het gezag
van de verantwoordelijke werkt, heeft op grond van de Wbp een uitdrukkelijke geheimhoudingsverplichting. Voor de meeste ambtenaren geldt dat
zij die verplichting toch al hadden op grond van de Ambtenarenwet. Ambtenaren zijn verplicht tot geheimhouding van alles dat hen in verband met
hun functie ter kennis is gekomen, voor zover van die informatie duidelijk
is dat deze geheim moet blijven. Persoonsgegevens vallen daar in beginsel
ook onder. Bovendien hebben ook niet-ambtenaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht die geheimhoudingsplicht indien zij werkzaam
zijn bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan.
Hoewel ik nu een antwoord heb gegeven op de eerste vraag en we nu
weten dat de organisatie zelf verantwoordelijk is – en dus ook aanspreekbaar – voor de beveiliging van persoonsgegevens die van buiten de organisatie toegankelijk zijn via een smartphone of een tablet, is er nog geen
antwoord op de tweede vraag: wat als een ambtenaar zelfstandig en buiten
wetenschap van zijn organisatie om kiest voor het plaatsen van persoonsgegevens in de cloud? In beginsel gelden ook in deze situatie dezelfde
antwoorden als bij de eerste vraag. Ook dit zijn handelingen waarop de
geheimhoudingsplicht van toepassing is en die gebeuren onder het gezag
van de verantwoordelijke. Dat gezag kan bijvoorbeeld blijken uit het
bestaan van een aanstellingsbesluit, uit de bevoegdheid om ten aanzien
van werkzaamheden inhoudelijke instructies te geven of uit bevoegdheden
ten aanzien van werktijden, representativiteit of andere vormen van werkdiscipline. Alleen indien iemand naar eigen goeddunken werkzaamheden
kan weigeren, is er geen sprake van gezag.

persoonlijke of huishoudelijke doeleinden.
Het op een smartphone of tablet maken
van aantekeningen voor eigen gebruik
valt daar bijvoorbeeld onder. Ook het
delen van persoonsgegevens op een sociaal netwerk, op Dropbox of bijvoorbeeld
Google docs, kan onder deze uitzondering
vallen, zolang er maar een beperkt aantal
personen toegang kunnen krijgen tot die
informatie. De uitzondering is echter niet
van toepassing indien de informatie niet is
afgesloten met een wachtwoord of indien
er sprake is van een groot aantal contactpersonen of vrienden die toegang hebben
tot de informatie. Hoe groot dat aantal
dan precies is, daar heeft de rechtspraak
nog geen eenduidig antwoord op gegeven.
Mijn advies is om als organisatie nu
eerst na te denken over de wijze waarop
er binnen en buiten uw organisatie wordt
omgegaan met vraagstukken rondom persoonsgegevens, BYOD en clouddiensten.
Beschouw de privacywetgeving daarbij als
een faciliterend kader in plaats van als een
belemmering.

Dropbox en Google docs
Een relevante uitzondering op de toepassing van de Wbp is de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van activiteiten met uitsluitend
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