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Wie lag er boven toen u dit magazine van de mat raapte? De
gewichtige bestuurder of de uitgelaten publieksdienaar? Met iBestuur magazine
is het net kop of munt. Wie ligt er boven? iBestuur of Ambtenaar 2.0? Het is een
dubbeltje op zijn kant of iBestuur magazine in de toekomst twee gezichten houdt.
Het voortbestaan van Ambtenaar 2.0 is op dit moment van schrijven onzeker.
Het programma Ambtenaar 2.0 is sinds begin dit jaar ondergebracht bij De
Werkmaatschappij; een baten-lastendienst van het ministerie van BZK. De naam
zegt het al: de baten moeten de lasten dekken. En wel nú, en niet volgend jaar of
over tien jaar. Dat botst per deﬁnitie met de aard van het programma A2.0, een

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

Dat laat zich moeilijk boekhouden.

– Verbindersopleidig voor informatiemanagers
– Start 19e Verbindersopleiding:

(samen-)werken. Fundamentele vernieuwing van de overheid; bottom-up zeg maar.

wil participeren in een snel veranderende samenleving is innovatie een voorwaarde.

– TopSeminars Beleid en ICT
– Incompany voor bestuurders en (beleids)directeuren
– Masterclasses
– Business Cases:
– Politiek handelen binnen Informatiemanagement:
– Business en IT-alignment:
– Inrichting van de CIO-functie:
en terugkomdag:
– Risicomanagement:

‘jonge’ ambtenaren kennis delen en elkaar stimuleren in nieuwe manieren van

Voor een overheid die met minder mensen en minder middelen

12 november 2013

Innovatie gaat in de eerste plaats over cultuur, en niet over technologie. Dat is bij
8 en 9 oktober 2013
5 en 6 november 2013
12 en 13 november 2013
19 en 20 november 2013
25 februari 2014
19 en 20 november

ICT-projecten niet anders: hakken in het zand vormen een frequente faalfactor. Een
enigszins behoudende cultuur is belangrijk voor de continuïteit en betrouwbaarheid
van de overheid, zeker. Maar een organisatie die ruimte maakt voor experiment
en enthousiasme, organiseert zijn eigen kritiek en wordt daar beter van. Dan is

Strategie

Structuur

Uitvoering

Technologie

– Geaccrediteerde opleiding
– Master of Public Information Management

Informatiemanagement

niet meer de vraag wie er boven ligt: de gewichtige bestuurder of de uitgelaten
Business

Schakelen
tussen beleid,
uitvoering
en ICT?

‘veilig’ lab zonder hiërarchie en harde beleidsdoelen, waarbinnen > 10.000 meest

publieksdienaar. Dan liggen ze gewoon naast elkaar. Bij wijze van spreken dan. En
dan blijft iBestuur magazine een blad met twee gezichten.

Opdrachtgevers

Peter Lievense

Verbinders
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... op weg naar zijn digitaal gezinsdossier.

Jan Flippo
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... versus het hoofdstedelijke ICT-monster.

30
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‘Eigen cloud overheid slecht idee’.

Marijke van Hees [13]
Sophie in ‘t Veld [63]

seminar
Lex et nimbus

Chris Verhoef [23]

Juridische consequenties van de cloud.
Peter van Schelven [43]

38

Arie van Bellen [36]
Mildo van Staden [A9]

Zaanstad tankt slim op het dak [26]
en Meldkamer 2.0 [44]

Weblogs! op iBestuur.nl
Cloud don’ts voor gemeenten
door Henri Rauch
Zijn er praktijken waar gemeenten zich voorlopig beter verre
van houden in het ‘woud van
de cloud’? Ja, die zijn er zeker:
hier een eerste opsomming.

Prinsjesdag
Blinde vlek in Den Haag.

‘Introductie RIN is no-regretaanpak’.

Arre Zuurmond
... predikt nog één keer.

66
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iBestuur magazine is er ook digitaal!
Elk kwartaal op de mat, als pdf via
iBestuur.nl en via de iBestuur app
voor iPhone/iPad. Download gratis in
n ddee
app store.
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Laveren tussen lobbyisten, kiezers & gezond
verstand.

Van competitief naar
coöperatief
door Dirk-Jan de Bruijn
Wat kan de ICT-wereld leren van
wat er in de bouw is geoperationaliseerd? Middels bijvoorbeeld vormen van ketenintegratie.

kwartaa

Europa

4

Met: Stichting Hergebruik
Overheid, online volksraadpleging,
biometrie-ID en politie-games!
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Opensource-Flamingo vliegt uit

Overheid ontmoet
commercie in
biometrie-ID

i N

R E A L

Dat deze grootmachten nationale overheden wegblazen gelooft Jaap Kuipers,
initiatiefnemer van genoemd platform,

L I F E

Uur te winnen
met politiegame

Provincies, gemeenten en andere overheden

stimuleringsprogramma Nederland Open in

implementeren momenteel versie 4.3 van

Verbinding, dat eind 2011 stopte, werd het

Flamingo, een viewer voor digitale kaarten

thema softwarehergebruik bij GBO belegd.

en administratieve geodata, vrij beschik-

Dat zocht Vloemans, toen directeur van

tie. Je moet echt op nationaal niveau

inzetten voor professionalisering en orga-

vraag het hoogste eindigen (waaronder de

baar als opensourcesoftware. Het is het

B3Partners en voorzitter van OSSLO (Open

zochte bijeenkomst van het Identity

nog een belangrijk systeem voor burgers

nisatieontwikkeling. Een in juli gestarte

winnaar die de backbone bouwt), worden

eerste project van de Stichting Hergebruik

Source Software Leveranciers Organisatie),

Platform Nederland introduceerde

optuigen.”

prijsvraag moet binnenkort een ‘Backbone

mantelcontracten gesloten voor het ont-

Overheid. Deze stimuleert de verspreiding

aan om op enige afstand een stichting te

Apple de iPhone met herkenning van

De Rijksoverheid komt in de beslissende

Professional Gaming’ (BPG) opleveren,

wikkelen van games.

van door overheden ontwik-

runnen.

vingerafdruk. Een strijd barst los.

fase met keuzes voor eID (elektronische

waarmee games op de (vaste en mobiele)

kelde software en

Vloemans: “De gebruikelijke werkwijze van

identiﬁcatie en misschien een DigiD-

werkplek kunnen worden aangeboden en

onder-

niet. “Daarvoor hebben staten als borgers
van identiteit toch een te sterke posi-

De avond vóór de eerste drukbe-

De Nationale Politie wil serious gaming

Met de vier bedrijven die in de prijs-

Spanning in de gesimuleerde werkelijk-

GBO is het afsluiten van SLA’s met provin-

“Is eID zoals de overheden top-down

chipkaart) met wellicht biometrie. De

gespeeld. De nieuwe voorziening start

heid en competities moeten medewerkers

cies voor het beheer van centrale voor-

willen introduceren nog opgewassen

komende maanden zijn beslissend voor dit

voorzichtig en moet geleidelijk draagvlak

verleiden een nieuwe game te starten of

zieningen. Maar met open source komt

tegen de macht van grote partijen die

uitgebreide DigiD, dat in 2014 getest zal

verwerven. Op termijn moet ze door alle

verder te gaan met een lopende game. In

daar een wezenlijk aspect bij: de commu-

direct de consumenten aantrekken met

worden.

60.000 politiefunctionarissen te gebruiken

plaats van een praatje bij de kofﬁeauto-

zijn.

maat, hoopt Broer. Het reglement van de

steunt community’s

nity. Flamingo kende al een soort van com-

grote systemen?” De vraag stellen is

Er moet één set eID-afspraken komen en

die zulke opensourceapplicaties beheren en

munity. Die is nu gestructureerder opgezet

hem beantwoorden, volgens Reinier van

geen ‘digitale sleutelbos’ van verschil-

doorontwikkelen.

met een projectmanagementcomité, waarin

der Drift van Authasas, exporteur van

lende middelen. Alle overheden, maar ook

gebruikers en ontwikkelaars lijnen uitzetten

biometrische toegangssystemen aan

private partijen als webwinkels, moeten

game voor teamchefs van basiseenheden.

‘alter wereld’ (alternate reality) waarmee

De stichting promoot hergebruik en indi-

voor doorontwikkeling.” Inmiddels doet

onder meer Amerikaanse ziekenhuizen.

volgens die afspraken eID’s kunnen aan-

Zij worden virtueel geconfronteerd met

het concept van ‘het 25e uur’ wordt onder-

viduele applicaties en wil hun continuïteit

ook Gelderland mee en hebben drie andere

Hij noemt de introductie van biometrie

bieden en gebruiken, maar op geschei-

een jeugdbende die zich in uiteenlopende

steund. Een notie die ervan uitgaat dat er

borgen met een juiste licentie, gegaran-

provincies interesse. Het aantal bedrijven

door Apple de aanzet voor een ‘revolutie

den paden. Zo zal bij private partijen het

gedragingen manifesteert. Ze moeten de

binnen de politie als organisatie die 24/7

deerde downloadbaarheid en een roadmap

in de community was toen vier, met nog

de komende 18 maanden’.

burgerservicenummer verborgen moeten

juiste interventies zien te plegen. “We

beschikbaar is er in elk etmaal 1 uur kan

naar de toekomst. Ook wil ze aangeboden

twee op het vinkentouw. Vloemans zegt over

Microsoft en Google hebben al hun eigen

blijven maar moet de klant wel direct aan

willen er ervaring mee opdoen, kijken of

worden ‘inverdiend’ als de medewerkers via

software auditen op de mate van open-

vijftien projecten, bij alle overheidslagen,

systemen voor fysieke herkenning en

z’n klantnummer verbonden kunnen wor-

het aanslaat en het aanbod verbeteren en

hun smart devices een ‘alter wereld’ kunnen

heid en bruikbaarheid, zodat hergebrui-

in gesprek te zijn. Na Flamingo volgt de Cen-

Amazon zal volgen. Ze willen authenti-

den. (PO)

stapsgewijs uitbreiden”, zegt Wim Broer,

bezoeken waar ze zich intuïtief kunnen

kers weten of doorontwikkeling nodig is.

trale Data Service Omgeving (ook GBO, voor

catie voor transacties, zoals Apple voor

programmadirecteur Professional Gaming

ontwikkelen.” De game-omgeving wordt

Financiering gebeurt op projectbasis en uit

uitwisseling van geo-informatie). (PM)

iTunes. Ook voor derden.

bij het Korps Nationale Politie.

dan ook geïntroduceerd als ‘25/7’. (PM)

prijsvraag omschrijft het doel zo: “Het
Een eerste game is er al: een netwerk-

aanbieden van een continu beschikbare

bijdragen van partners die audits verzorgen.
Verder hoopt de stichting op een structurele

Volksraadpleging als
taboedoorbreker

dertig miljoen

voorstellen

geven waarin de bevolking kon schuiven.

zich via internet een bredere groep laat aan-

vrije beleids-

op. Daarop

Letterlijk: naar links betekende ‘budget

spreken. Een inloopbijeenkomst, waarmee

ruimte nog eens

konden

verkleinen’ en naar rechts ‘vergroten’. De

de exercitie startte, trok maar tien mensen

twintig procent

anderen

begroting liet zich alleen uploaden als die

en van twee discussieavonden ter verdieping

gekort moest

reageren,

onder de streep uitkwam op 24 miljoen of

van de digitaal ingebrachte ideeën, werd er

van risico-objecten aangeven en effecten

worden, vond de

wat 306 maal

minder. Aldus kwamen 129 bezuinigingsbe-

één vanwege weinig aanmeldingen gecanceld

van calamiteiten. Limburg, Noord-Brabant

raad de impact

gebeurde.

grotingen binnen, waaruit bleek dat inwo-

(de andere trok vijftig mensen).

rijksbijdrage.
Friesland bouwde Flamingo tien jaar
geleden en gaf het vrij voor hergebruik.
De viewer is veel ingezet voor (online)
raadpleging van risicokaarten die locaties

Een gemeentebestuur dat meent

Projectleider Errol van Veen is tevreden.

en Utrecht werden gebruiker, evenals een

geen eigen bijdragen te kunnen vragen

van de noodzake-

Anonieme bij-

ners zelfs ruimte zagen om zeven miljoen

twintigtal gemeenten en organisaties van

voor een rollator of woningaanpassing,

lijke fundamentele

dragen waren

te schrappen. Meest gekozen schrapposten

“Het was geen referendum. Het was het

de rijksoverheid.

kan ontdekken dat de bevolking dat

keuzes zo groot dat

onmogelijk.

boden ruimtelijke ordening, openbare ruimte

ophalen van beelden die de afweging straks

ICT-beheerkoepel GBO Provincies en

geen taboe vindt. Aldus een bevinding

hij geen besluit

en burger/bestuur – een kwart van de vrije

kunnen verrijken. Gebleken is dat als je bij

Overijssel hebben nu B3Partners en IDgis

van ‘Coevorden Bezuinigt’, een groten-

wilde nemen zonder

beleidsruimte eraf – en cultuur/sport/recre-

ingewikkelde keuzeprocessen in gesprek wilt

een nieuwe versie laten ontwikkelen om

deels via internet geleide ‘dialoog’ met

de Coevordenaren

tool was be-

atie, dat er bijna volledig aan moest geloven.

met de samenleving, nieuwe digitale kanalen

Flamingo Webrichtlijnen-conform te maken

inwoners over hoe jaarlijks zes miljoen te

te raadplegen. Via

schikbaar voor

Onderwijs daarentegen verdiende een extra

bruikbaar zijn. Het levert geen totaal nieuwe

en nadrukkelijk met de bedoeling andere

bezuinigen.

de gemeentewebsite

een bezuini-

investering.

inzichten op, maar kan wel tot bevestiging

overheden te laten meeproﬁteren. GBO

Een tweede

leiden van denklijnen die wij ook ontwik-

konden zij voor tien

gingsbegroting.

gaf ook de stoot tot de Stichting Herge-

De Drentse gemeente (36.000

taakvelden bezuini-

Per taakveld was

bruik Overheid, leert een toelichting van

inwoners) had al enige bezuinigings-

gingsideeën inbren-

de vrije beleids-

de tijd om te bepalen hoe de signalen in de

stichtingsdirecteur Marc Vloemans. Na het

ronden achter de rug, maar nu er op

gen. Dat leverde 209

ruimte aange-

takendiscussie passen. Wel duidelijk is dat
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Instellingen die niet zeker zijn van hun
toekomst, maar die wel 5 miljoen investeren in
een nieuw ICT-systeem.
Niet erg gebruikelijk, maar Jeugdzorg
Nederland gaat het toch doen. Een tegendraadse
beweging of een bottom-up de facto
standaardisering die de kiem moet leggen voor
wat ooit het digitale gezinsdossier kan worden?

Erik Gerritsen op weg naar zijn digitaal gezinsdossier

‘Hopelijk zijn de
J

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

8

e zult van Erik Gerritsen – bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg
Agglomeratie Amsterdam – niet horen dat hij ertégen is. Hij is heel
erg vóór het concentreren van alles wat met jeugdzorg te maken heeft bij
de gemeenten. Het bestaande systeem, waarbij zowel gemeenten, provincies als twee ministeries betrokken zijn, noemt hij ‘pervers’ en ‘een premie
op niet samenwerken’. Gerritsen: “Heel veel jeugdzorg kan al voorkomen
worden als je de schuldhulpverlening goed regelt, als je zorgt voor een
woning en als je uitval bij het onderwijs voorkomt. Achter allerlei ellende
zit vaak de stress van schulden. Als de gemeenten het op die punten laten
afweten komen kinderen uiteindelijk via een zorgmelding bij ons terecht,
want wij zijn van de ‘drang en dwang’. Denk maar aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdreclassering, al lukt het ons in 75 procent
van de gevallen om te blijven werken in vrijwillig drangkader. Maar wij
worden door de provincie/stadsregio geﬁnancierd, dus als de gemeente
haar werk niet goed doet krijgt een ander daarvoor de rekening.

gemeenten
ons straks
dankbaar’
Nummer 8 - oktober 2013
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Achter allerlei
ellende zit vaak
de stress van
schulden

En als wij ons werk niet goed doen komen kinderen terecht in jeugddetentie of in de gesloten jeugdzorg en dan gaat de rekening naar de
ministeries van Veiligheid en Justitie of naar VWS. Dan is de ingreep om
één bestuurslaag – de gemeenten – verantwoordelijk te maken en die ook
al het beschikbare geld te geven in ieder geval een deel van de oplossing.”
Onzekerheid
De zestien Bureaus Jeugdzorg die ons land kent vallen per 1 januari
2015 niet meer onder de provincie, maar rechtstreeks onder de gemeenten.
Het is – samen met de eindverantwoordelijkheid voor de AWBZ-regelingen en de Participatiewet – een van de drie grote decentralisaties in het
sociale domein. De gemeenten krijgen fors meer hooi op de vork en ook
veel geld, maar minder dan wat er op dit moment voor die dossiers wordt
uitgegeven. Het moet allemaal anders, maar vooral goedkoper. Het kabinet
Rutte II heeft de te behalen besparingen alvast als werkelijkheid in de
begroting opgenomen. Wat nog rest is de praktische uitwerking door alle
betrokkenen, maar simpel is dat niet. Gerritsen: “Ik hou van ongetemde
problemen, daar word ik niet zo gauw zenuwachtig van, maar ik heb het
nog nooit zo gek meegemaakt. Die transitie is op zich al een majeure
verandering, niet alleen voor ons, maar ook voor de gemeenten. Even als
voorbeeld: op dit moment weten we als Bureaus Jeugdzorg, maar ook de
instellingen voor jeugd en opvoedhulp, nog niet of we op 1 januari 2015
nog werk hebben. Moet je gaan afbouwen, met 20 procent krimpen? De
gemeenten moeten keuzes maken, maar niemand weet nog of ze op 31
oktober – zoals is aangekondigd – ook enig inzicht kunnen geven in hoe
het wat hen betreft verder gaat. Op dit moment hebben we te maken met
zestien gemeenten die samen als stadsregio onze opdrachtgever zijn. We
weten al dat dat niet zo blijft. Straks krijgen we te maken met waarschijnlijk drie inkoopcombinaties, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam Amstelland
en Haarlemmermeer apart. En ik weet niet of die straks alle drie zaken
willen doen met het Bureau Jeugdzorg nieuwe stijl dat we nu aan het
vormgeven zijn.”
Niet aanbesteden
Wat vindt Gerritsen van het ‘inkopen’ van jeugdzorg via aanbestedingen zoals in de thuiszorg? “Dat soort aanbestedingen raad ik sterk af. Het
gaat erom wat gemeenten gaan doen met hun inkoopmacht. Gaan ze bijvoorbeeld kijken hoe ze samenwerking kunnen belonen? Thuiszorg is nog
een relatief eenvoudig product. Bij Jeugdzorg gaat het vooral om samenwerking tussen allerlei instellingen. Het gemiddelde multiprobleemgezin
heeft te maken met kinderen met gedragsproblemen, maar er zijn ook
schulden, werkloosheid, alcoholproblematiek.”
“Het gaat er vooral om dat de verschillende betrokken instanties goed
samenwerken. Binnen het geheel van de jeugdzorg moet je ook kijken
naar de soorten diensten. Wat wij doen, ‘dwang en drang’, is een verlengde
overheidstaak en die moet je volgens mij sowieso niet gaan aanbesteden. Er wordt geregeld dat gemeenten verplicht worden met gecertiﬁceerde instellingen te werken en ik ga ervan uit dat ze dus met de huidige
Bureaus Jeugdzorg en wellicht een enkele nieuwe toetreder aan de slag
gaan. En ze kunnen gaan benchmarken. Als ze in Limburg ontevreden zijn

10

en ze horen goede verhalen over Amsterdam, kan ik me voorstellen dat
ze bellen met de vraag: hoe doen jullie dat? Wat betreft de jeugdzorgaanbieders zie je ook nieuwe initiatieven zoals zorgboerderijen, opvoedpoli’s,
buurtzorg jong en aanbieders van gespecialiseerde pleegzorg. Dat zijn interessante nieuwe partijen voor gemeenten als opdrachtgever.”
“Maar als je te snel afscheid neemt van bestaande instellingen en die
bijvoorbeeld ineens 40 tot 50 procent minder opdrachten geeft omdat je
met nieuwe toetreders aan de slag gaat, dan krijg je het ‘thuiszorg-effect’.
Dan wordt de bestaande infrastructuur kapotgemaakt, terwijl je nog maar
moet afwachten of die nieuwe partijen wel zo innovatief zijn, want er
komen ook cowboys op de markt natuurlijk. En dan krijg je weer de vraag
of je niet onder een bepaald kwaliteitsniveau duikt. Ook daar is dus mijn
advies aan gemeenten: besteed niet aan! Dat is het verkeerde model van
opdrachtgeverschap. Je moet naar een situatie dat gevestigde partijen in
de jeugdzorg vanwege de aanwezigheid van nieuwe spelers weten dat ze
minder werk krijgen als ze niet innovatief en effectief genoeg zijn. Dat is
wat anders dan concurreren op prijs.”
Ouwe meuk
Gerritsen mag dan onzeker zijn over de toekomst, hij is wél een van de
aanjagers achter de aanschaf van een nieuw centraal ICT-systeem dat Capgemini voor 5 miljoen euro mag gaan bouwen in opdracht van Jeugdzorg
Nederland. Dertien Bureaus Jeugdzorg gaan ermee werken en ﬁnancieren
de bouw, de drie andere hebben de mogelijkheid om later alsnog aan te
haken. Ogenschijnlijk een vreemde investering in een situatie waarbij de
opdrachtgever zelfs niet weet of die er bij ingebruikname van het systeem
in de loop van volgend jaar ook gebruik van kan gaan maken. Voor wie
bouw je een systeem als je zelf niet zeker bent van je voortbestaan na 1
januari 2015? Gerritsen kiest de aanval: “Het is heel simpel, we hadden
het ook níet kunnen doen. Dan hadden we een stuk minder koppijn gehad
en dan hadden de gemeenten met de rotzooi gezeten. Wat er gebeurd
is, is dit: de huidige twee IT-systemen waarmee we werken, Informatie Jeugd (IJ) en KITS, zijn totaal achterhaald, gebruikersonvriendelijk,
niet toegesneden op hoe het straks moet worden, steeds duurder om in
de lucht te houden en een van de twee heeft zelfs geen ondersteuning
meer van de leverancier. Ouwe meuk, als gereedschap totaal ongeschikt
voor onze professionals om te gebruiken bij het – ook door gemeenten
gewenste – ‘gezinsgerichte werken’. Dat wil zeggen de benadering van een
probleemgezin als één geheel in plaats van een stapeling van individuele
kinddossiers.”
“Als je al een verwijt kunt zoeken, dan is het dat we er veel te laat
mee zijn begonnen, maar het oog voor een goede ICT bestond tot voor
een jaar of vier op bestuursniveau nauwelijks. Er waren wel eens pogingen
ondernomen, maar die hebben alleen geleid tot PowerPoint-presentaties
en onbetaalbare plannen van rond de 25 miljoen. In 2010 hebben we een
nieuwe slag gemaakt door met het ICT-talent van de verschillende Bureaus
Jeugdzorg en professionals vanuit het werkveld een goede probleemanalyse te maken over welke ICT we nodig hebben om gezinsgericht te kunnen
werken. Bestuurders, managers, professionals en ICT’ers hebben allemaal
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We hadden
het ook níet
kunnen doen.
Dan hadden
de gemeenten
met de rotzooi
gezeten
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V a n

hun bijdrage geleverd. We hebben de tijd genomen om samen een pakket
van eisen op te stellen.”
Meebetalen
In welk stadium van dit proces kreeg Jeugdzorg Nederland te maken
met de ‘transitie’ naar de gemeenten en wat betekende dat voor de opstelling van de feitelijke ﬁnanciers – de provincies – over het voorgenomen
ICT-project? Gerritsen: “Vanaf 2012 hebben wij als initiatiefnemers steeds
gezegd: wij zijn bereid voor iedereen die hier eigenaar van wil worden dit
systeem te bouwen en ook dat het geen systeem moest worden dat als
het klaar is van ons een monopolist maakt in een poging onze markt af
te schermen. Daarom wordt het ook een open systeem dat moet voldoen
aan alle standaarden van de overheid en aan wat er op dat punt nog door
de gemeenten wordt bedacht rondom de Informatievoorziening Sociaal
Domein. Het IPO – de gezamenlijke provincies – reageerde afhoudend.
Die hadden zoiets van ‘we moeten geen nieuwe dingen meer doen, we
raken het toch kwijt’. De motivatie was daar niet echt aanwezig. Maar de
gemeenten en de betrokken ministeries wilden er wel met ons over praten
en meedenken. Het probleem is altijd dat iedereen bang is eraan te moeten meebetalen. Het project wordt nu geﬁnancierd uit de eigen middelen
van de deelnemers. Voor ons gaat het om een bedrag van 5 ton.”

Nee, het is
geen poging om
voldongen feiten
te creëren, maar
het heeft wel de
DigiD-dynamiek
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Zekerheden
Hoeveel zekerheden moet je hebben om toch door te zetten en er 5
miljoen tegenaan te gooien? Is er ergens een toezegging van de gemeenten of de ministeries dat het allemaal wel goed komt en dat we hier te
maken hebben met een verantwoorde investering op kosten van de belastingbetaler? Gerritsen: ”Er zijn twee grote risico’s. Het eerste is dat de
gemeenten en de ministeries het niks vinden en zeggen dank je wel voor
het bouwen, maar we gooien het weg en gaan zelf iets maken. Dan ben
je in het ergste geval 5 miljoen kwijt. En er is het gevaar dat we terechtkomen in een soort ‘Waterschapshuis-situatie’, waarbij het niet lukt om
– in ons geval dertien – partners op één lijn te houden. Technisch is het
project niet zo ingewikkeld, bestuurlijk wel. Ik heb wel eens tegen mijn
collega’s gezegd: het grootste risico van dit project zit hier aan tafel. Maar
de opstelling van de provincies heeft er wel bijna voor gezorgd dat we zijn
gestopt. Uiteindelijk is er een brief gekomen van de voorzitter van de VNG
en de staatssecretarissen van V&J en VWS aan het IPO met de boodschap:
wij steunen dit! Dat was een heldere boodschap. Die partijen zitten nu
ook in onze begeleidende stuurgroep, want we willen natuurlijk ook iets
bouwen waarvan de gemeenten zeggen; dat gaat straks mee als onderdeel
van onze nieuwe infrastructuur voor het sociale domein. Nee, het is geen
poging om voldongen feiten te creëren, maar het heeft wel de DigiD-dynamiek, de strategie van de bottum-up de facto standaardisering. Wij denken
iets te maken wat straks een cruciaal stuk is van de infrastructuur voor
de hele jeugdzorg en wellicht zelfs het hele sociale domein. Wat wij gaan
maken is in feite de basis van het digitaal gezinsdossier. Hopelijk zijn de
gemeenten ons straks dankbaar dat wij onze verantwoordelijkheid hebben
genomen, omdat er eind 2014 alvast een werkend systeem is opgeleverd
waar ze zo mee verder kunnen.”

H e e s

Winkelen

Het nieuwe winkelen
I

Marijke van Hees
Wethouder in Enschede en
voorzitter van Stedenlink

n de zomervakantie bleef het
onderwerp terugkomen; de leegstand van winkels in de Nederlandse
binnensteden. Enschede had de treurige
rol aanvoerder te zijn van een rijtje van
steden met hoge leegstand en mocht
zich verheugen in de belangstelling van
journalisten. Door inzet van de goedkope
databundel (dankzij Europese regelgeving) in het buitenland kon ik het nieuws
in het vaderland een beetje blijven volgen. Tijdens de vakantie aan Enschede de
eer met het onderwerp landelijk nieuws
te zijn.
Het gaat om het totale beeld; veel
grotere steden staan er niet goed voor
en het winkelaanbod staat onder druk.
De aandacht van de journalisten gaf de
mogelijkheid de aandacht te verleggen
van de leegstand naar de centrale vraag:
‘wat valt er te doen?’ Daar is in de afgelopen jaren met de vastgoedeigenaren en
winkeliers in Enschede regelmatig over
gesproken. We zijn het erover eens dat
een effectieve reactie op de veranderingen in de markt begint bij de ondernemers en niet bij de overheid. Eén ding
is duidelijk: de behoefte aan vierkante
meters winkel neemt af. Op de A-locaties
blijven de prijzen op peil, maar er is
neerwaartse druk op de prijzen op B- en
C-locaties. In Enschede staan we aan de
vooravond van renovatie en verdichting
van de winkelstraten. De exploitatie van
panden is gebaat bij het mogelijk maken
van ‘wonen boven winkels’. De gemeente
werkt in beginsel mee aan deze functiewijziging en heeft voor bepaalde straten
een subsidieprogramma voor aanpak van
panden beschikbaar. Logistieke proces-
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sen veranderen, zoals de omvang van de
distributie aan huis en bij de winkels.
In Enschede zien de winkeliers
internet niet meer als bedreiging. Na
aanvankelijke scepsis over het effect
van internet wordt het langzamerhand
serieus genomen en organiseren ze met
de winkeliersvereniging een gezamenlijke
aanpak. De inzet van het verkoopkanaal
voor de eigen winkel, gecombineerd met
een gemeenschappelijke benadering van
de kopers via één website, is in voorbereiding. In de afgelopen tijd hebben
veertig winkeliers een cursus over ‘het
nieuwe winkelen’ gevolgd. De opzet van
het nieuwe winkelen in Enschede is extra
lucratief vanwege de beschikbaarheid van
gratis wiﬁ in de binnenstad. Daar ligt een
net commercieel businessmodel onder.
In verschillende leegstaande panden
komen pop-upstores die internetverkoop
combineren met een fysieke etalage.
Sommige winkels passen openingstijden
aan en hebben voldoende aan een klein
winkeloppervlak. Even van tevoren bellen en je kunt mode passen in de winkel
nadat je via internet de hele collectie
hebt kunnen bekijken. De onderlinge
samenwerking is zichtbaar; de binnenstad
als een grote ‘shopping mall’. Bij vertrek
van de Bijenkorf uit de stad is die benadering dé manier om het kopende publiek
professioneel tegemoet te treden. Het
funshoppen aanjagen en combineren met
een bezoek aan de gezellige horeca in de
‘hoofdstad van Twente’. De verandering
van de markt is blijvend; internet heeft
impact op de binnensteden en gemeentelijke bestuurders kunnen daar niet
omheen!
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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. *

Den Haag
30 oktober,
6, 13 en 20 november

Woensdag 30 oktober

Vormen van
ketensamenwerking

Woensdag 6 november

Ketenregie en
-inrichting

De ene keten is de andere niet; een
overzicht en kader

Handreikingen voor de grootste
dilemma’s in ketensamenwerking

Master: Jan Grijpink, emeritus hoogleraar Keteninformatisering
Steeds meer maatschappelijke vraagstukken vragen om een oplossing
waarbij intensieve samenwerking en
communicatie tussen ketenorganisaties noodzakelijk is. Informatisering
van deze ketensamenwerking blijkt in
de praktijk moeilijk te realiseren met
traditionele managementconcepten
en -methoden, veelal gestoeld op het
meer traditionele gebruik van ICT. Hoe
kan ketensamenwerking op een succesvolle manier aangepakt worden: wat
werkt wel en wat werkt niet?

Master: Cor Franke, zelfstandig
adviseur en ervaren ketenregisseur
De spanning tussen samenwerking en
autonomie geeft lastige dilemma’s,
bijvoorbeeld rond de besturing van
het samenwerkingsverband. Aan de
hand van voorbeelden uit onder meer
de keten voor werk en inkomen en
van het NORA-dossier Ketens de Baas
krijgt u een gereedschapskist waarmee u uw eigen keten en de besturing
daarvan op een goede manier vorm
kunt geven.

Case
Douane-, water-, en sociale
zekerheidsketen
Practitioner: Frank
Heijmann, hoofd Handelsrelaties, Nederlandse Douane
Op basis van projectervaring in een
drietal ketens wordt op een pragmatische manier inzicht gegeven in dynamiek en succesfactoren van ketensamenwerking. De klantproblematiek in
één speciﬁeke praktijkcase laat zien
hoe deze inzichten, samen met lessonslearned vanuit private sector-ketens,
leiden tot een op deze speciﬁeke
keten toegesneden projectaanpak en
oplossingsrichting.

Case
Regelhulp.nl
Practitioner: programmamanager Elke Buis, ministerie
van VWS
De ministeries van VWS en SZW hebben samen met uitvoeringsorganisaties Regelhulp ontwikkeld; een
wegwijzer voor mensen op zoek naar
zorg en ondersteuning. De ‘lessons
learned’ worden nu binnen VWS
ingezet voor nieuwe projecten op dit
terrein waarop veel verandert nu de
huidige AWBZ verdwijnt en taken naar
gemeenten gaan.

Mastercourse

Woensdag 13 november

Keteninformatisering
Effectief ketens integreren is meer dan
het uitwisselen van gegevens
Master: Hans Mulder, executive professor
Antwerp Management School
Informatisering van de keten omvat
naast bijvoorbeeld het ontwerpen van
het informatiesysteem en de organisatiestructuur en het deﬁniëren van de
strategie, ook het organiseren en informatiseren van afspraken in de keten. Wat
zijn de kritische succesfactoren van het
inregelen van informatie en communicatie binnen een keten?
Case
Raad voor de Kinderbescherming
Practitioner: Ferry de
Rijcke, projectmanager
informatievoorziening,
Jeugdstrafrechtketen en
Veiligheidshuizen.
Hoe de Raad voor de Kinderbescherming
de ketensamenwerking met haar samenwerkingspartners op een succesvolle
manier heeft aangepakt waardoor hoge
gezamenlijke administratieve lasten,
gebrekkige informatie-uitwisseling
en geen consensus tot het verleden
behoren. In deze aanpak is gekozen voor
het bij elkaar brengen van de ketenpartners en het realiseren van een
ketenoverstijgende functionaliteit voor
informatie-uitwisseling

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.

Ketensamenwerking
Woensdag 20 november

U bent bestuurder, beslisser of professional bij een departement, uitvoe-

Van ketens naar
netwerken

ringsorganisatie, gemeente of andere non-proﬁt-organisatie. En u heeft in uw

Slim gebruik maken van (bestaande)
netwerken, binnen én buiten de
overheid

samenwerking. Dan biedt deze mastercourse u zowel een bruikbaar

Master: Bert Mulder, lector Informatie
Technologie en Samenleving, Haagse
Hogeschool
Ketensamenwerking legt de basis voor
nieuwe ketens en aggregaties van
ketens zoals in netwerken. Ketens en
netwerken zijn zowel de uitdrukking
van, als de katalysator voor, de transformatie van de overheid. Waar liggen
kansen en uitdagingen? Wat zijn de
gevolgen voor democratie en besluitvorming en hoe ontwikkelen eigen
regie en vormen van zelfbestuur zich?
Case
ComProNet (Community Protection
Network)
Practitioner: Elle de Jonge,
hoofdinspecteur Nationale
Politie en Projectleider
Research en Innovatie
De veiligheidsketen ontwikkelt zich
tot een veiligheidsnetwerk. De overheid is niet meer de enige partij in het
veiligheidsdomein. Met nieuwe media
is het mogelijk sneller alarm te slaan
en in te grijpen. Samen met burgers,
stadswachten, horecabeveiliging en
winkeliers is het ComProNet-concept
getest in Groningen en Assen en op
Schiphol.

dagelijkse praktijk te maken met diverse vraagstukken rond ketenconceptueel kader, als praktische voorbeelden en handreiking voor
uw eigen werk.
Overheidsorganisaties werken samen in wisselende ketens en op diverse beleidsterreinen.
Goede ketensamenwerking is meer dan gegevens uitwisselen. Onderling vertrouwen en
kennis van elkaars primaire processen zijn een voorwaarde. Ketensamenwerking moet niet
alleen ‘technisch’ geregeld worden, maar ook op organisatie- en bestuurlijk niveau.

Vier avonden, vier masters, vier cases en Marcel Thaens.
Elke avond start met een inleiding van een toonaangevend master of hoogleraar. Daarna
wordt onder leiding van Marcel Thaens 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.
Van 17.00u tot 20.00u, met halverwege een klein buffet en borrel na.
Locatie: PBLQ HEC, Van de Spiegelstraat 12, Den Haag
Uitgebreide informatie en inschrijven op www.ibestuur.nl/academie
iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie van
PBLQ/ HEC. Kennispartners: Be Informed, Everest, CGI, IBM.
Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse (4 bijeenkomsten) bedragen 1150 euro. Deelname is
vrijgesteld van BTW.
Indien u verhinderd bent of een thema beter bij de dagelijkse praktijk van een collega aansluit, kunt u zich op
een of meerdere avonden door een collega laten vervangen.

* Deelnemers over mastercourse
‘Succesvolle ICT-projecten’

p a r t n e r
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Focus op de primaire taken van de overheid

De software
ís er al

Subsidies
Subsidies hebben te maken met budgettering, verantwoording en beleid. Integratie
van subsidiesystemen met de overige IT-systemen is daarom belangrijk. Het Amerikaanse
ministerie van Landbouw (USDA) maakt voor
de landbouwsubsidies gebruik van SAP Subsidie
Management, dat de aanvraag door boeren heel
gemakkelijk maakt, desgewenst via een mobiele
app. Het ministerie houdt bijvoorbeeld goed
zicht op welke landbouwarealen er voor welke
producten worden ingezet en kan zo landbouwbeleid vlot effectueren. En de boer kan snel
beslissen of het ﬁnancieel interessant is om dit
jaar of volgend jaar een ander product te gaan
verbouwen.

Veel overheidsprocessen draaien om subsidies, uitkeringen, vergunningen en
handhaving. Daarvoor zijn al enige tijd standaardpakketten beschikbaar. Maar de
Nederlandse overheid heeft nogal een ‘bouw-reﬂex’ – een onnodige en kostbare reﬂex,
vindt SAP.
Grote ICT-projecten bij de overheid blijven een gevoelig
onderwerp. Het zijn vaak projecten waarbij speciaal voor ‘unieke’ en complexe overheidsprocessen software wordt gebouwd
en waarbij veel eisen en wensen een rol spelen. De typische
bedrijfsvoeringprocessen (‘ERP’) zijn bij de overheid op diverse
plaatsen al met standaardsoftware zoals die van SAP ingevuld,
zoals ﬁnanciën, inkoop, personeel en facilitaire diensten. Maar
de hoofdpijn ontstaat vooral bij de primaire processen waar
overheden overal mee te maken hebben: inkomensoverdrachten, vergunningen, handhaving en zaakgericht werken.
Inkomensoverdrachten kennen we in de vorm van subsidies,
uitkeringen, toeslagen, belastingen, maar ook studieﬁnanciering. Een kwestie van plussen en minnen op basis van criteria
en beleidsregels. Vergunningen hebben te maken met wetten en
regels op allerlei gebieden en de controle op het naleven ervan
door handhavende inspecties. Handhaving gebeurt overigens
ook op het politie- en justitiedomein. En zaakgericht werken,
ten slotte, is voor veel overheidsdiensten de juiste toekomstvaste manier om met dossiers om te gaan.
Op het eerste gezicht zijn het unieke processen, want we
hebben bijvoorbeeld maar één belastingdienst in Nederland.
Maar innen is meestal gewoon innen, en voor vergunningen verlenen geldt eigenlijk hetzelfde. Hein Keijzer, Customer Solution
Manager bij SAP Nederland, ziet dat SAP’s standaardsoftware
in steeds meer landen in zwang raakt voor dat soort processen.
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“Australië, bijvoorbeeld, standaardiseert zo langzamerhand op
SAP voor belastinginning, sociale zekerheid, subsidies enzovoort. En ze maken er gebruik van onze analyticssoftware om te
simuleren waar ze met een extra incentive de economie kunnen
aanjagen.”
Nederlandse universiteiten stellen hun studenten in staat
om zich met de in SAP-software vormgegeven studentenadministratie te kunnen aanmelden
voor tentamens. Veel Nederlandse
ziekenhuizen vertrouwen hun
patiëntendossiers toe aan een SAPsysteem. Maar de rijksoverheid neigt
ernaar haar kernprocessen met een
‘bouwproces’ te moderniseren. SAP
is goed voor de bedrijfsvoering,
maar men weet vaak niet eens dat
SAP zich gespecialiseerd heeft in het
automatiseren van de kerntaken van
Hein Keijzer
overheden.
In Nederland is nu de eerste provincie begonnen met SAP’s
subsidiesoftware. Keijzer: “Het is een krachtige oplossing die
meestal relatief goedkoop uitpakt. De gebruiksrechten zijn er
immers vaak al.” Keijzer doelt daarmee op al in gebruik zijnde
– en wél bekende – ﬁnanciële kernsoftware van SAP waarmee

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) maakt voor de landbouwsubsidies gebruik van SAP Subsidie Management, dat de aanvraag
door boeren heel gemakkelijk maakt, desgewenst via een mobiele app.
de nieuwe software verweven is. En die verwevenheid biedt
meteen allerlei kansen op het gebied van snelle analyse (via
SAP’s in-memorytechnologie), het inzetten van mobiele apps en
cloudtechnologie.
Die verwevenheid was ook het uitgangspunt bij een onderzoek van de Amerikaanse staat North-Carolina naar de mogelijkheid om van tientallen subsidie- en inningssystemen afscheid
te nemen en om één systeem te handhaven. SAP bleek als enige
een systeem te kunnen leveren dat zowel het verstrekken van
subsidies als het innen van federale gelden integraal aankan.
Interessant: North-Carolina vroeg zich hardop af waarom er toch
zoveel vergelijkbare systemen en dus processen waren.
De vrees van overheidsorganisaties voor de beperkingen
van een standaardpakket is onterecht, denkt Keijzer. “Omdat
SAP op basis van internationale ervaring denkt de materie goed
te begrijpen, zijn de processen al ingebed. Natuurlijk zijn die
niet in beton gegoten. Met SAP Rapid Deployment Solutions
(RDS) zetten wij of partners van SAP het met de belofte ‘ﬁxed
time, ﬁxed price, ﬁxed date’ neer, volgens de deﬁnities van de
opdrachtgever.”
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Vergunningen
De Duitse deelstaat Hessen maakt het voor
kleine ondernemers makkelijk om online vergunningen aan te vragen via één centraal servicepunt. Dat systeem coördineert vervolgens
de aanvragen en is ook het enige kanaal voor
de digitale afhandeling ervan. Alle betrokken
overheden (gemeente, KvK enzovoort) communiceren via dit systeem ook digitaal met de
aanvrager. Overigens worden ook in Nederland
dergelijke SAP-systemen ingezet.
Inkomensoverdrachten
Voor het verstrekken van uitkeringen en
het innen van belastingen maken verscheidene overheidsinstellingen gebruik van
standaardsoftware van SAP, zoals de Britse
belastingdienst (HMRC) en de Duitse ‘UWV’
(Bundesagentur für Arbeit). Op kleinere schaal
doet ook een ﬂink aantal Nederlandse gemeenten dat al.
Voor een compleet overzicht: www.sap.com/
solutionexplorer
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Primaire processen
met SAP

“ICT-chaos in Amsterdam
Volgens een interne notitie uit 2010
kraakten de Amsterdamse computersystemen
in hun voegen: traag, onveilig en in toenemende mate onbetrouwbaar. In die zomer
kon de burgerlijke stand tot drie keer toe
geen rijbewijzen en paspoorten uitgeven.
Maar bovenal liepen de kosten uit de
klauwen. De hoofdstedelijke ICT had een
waterhoofd, of liever: vele waterhoofden.
Elke dienst en elk stadsdeel bouwde aan
eigen systemen en programma’s die bovendien slecht op elkaar aansloten. Door versnippering en gebrek aan sturing was Amsterdam
naar schatting twee keer zoveel geld aan ICT
kwijt als Rotterdam: een kleine 9.000 euro
per ambtenaar. Bovendien bleken veel Bridiensten (basisregistraties en infrastructuur) slecht gedocumenteerd.
Het vernieuwingsprogramma ‘Eén ICT
voor één Amsterdam’ werd in februari 2011
na tal van incidenten in de ijskast gezet. De
allereerste CIO – Claudia de Andrade – is dan
al vastgelopen in de Amsterdamse ICT-jungle.
Eind 2011 wordt interim-CIO Gerrit Oosterhof benoemd, wiens hoofdzorg het wordt een
stabilisatieplan op te stellen en de dienst ICT
op de schop te nemen.
De crisis kwam naar buiten onder wethouder Eric Wiebes. De kordate VVD-wethouder
moest enkele maanden na zijn aantreden
constateren dat niet de Noordzuidlijn, maar
de ICT zijn echte hoofdpijndossier was. Hij
concludeerde snel dat van de ingeboekte
bezuinigingen niets terecht zou komen. Er
was eerst zo’n 100 miljoen euro extra nodig
om de basisinfrastructuur en een aantal primaire processen op orde te brengen.
Dat kwam hard aan in de gemeenteraad.
SP-woordvoerder Laurens Ivens voelde zich
zelfs ‘besodemieterd’ door het vorige college.
Enkele jaren later complimenteert hij Wiebes.
“Hij heeft het realisme teruggebracht. De
essentie was voor mij: als we willen opruimen
moet dat niet alleen over techniek gaan, maar
vooral ook over de organisatie.”
In september 2011 verschijnt een herstelplan. Doel: van Amsterdam op ICT-terrein een
‘normale’ stad maken.

Interview met Jan Flippo,
CIO en directeur
Dienst ICT Amsterdam

Na één jaar al
de langst zittende CIO

Jan Flippo is ruim een jaar CIO van Amsterdam, de baan die
ingewijden hun ergste vijand nog niet toewensten. Krijgt hij het
hoofdstedelijke ICT-monster wel onder controle? Een tussenbalans.

I

Door Fred van der Molen
Beeld Olivier Middendorp/
De Beeldredaktie
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n februari 2012 belde de headhunter. Was de functie van CIO van
Amsterdam misschien wat voor hem? Jan Flippo: “Ik had het gevoel
dat ik het kon, maar of ik het wilde... Vanuit Den Haag leek de Amsterdamse ICT slecht georganiseerd op vele fronten, met vooral een onoverzichtelijke governance.” Wat de baan minder aantrekkelijk maakte was de
politieke dimensie. De aanhoudende ICT-problemen waren dagbladnieuws
en lagen onder het vergrootglas van de lokale politiek.
Waarom hij toch ja heeft gezegd?
“De uitdaging. Het is verdorie toch de hoofdstad. Je kunt wel hoofdschuddend langs de zijlijn blijven staan, maar er ook wat van proberen te
maken.”
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Sinds juli 2012 combineert Flippo de functie van CIO met die van directeur van de Amsterdamse Dienst ICT. In deze ‘DICT’ hadden enkele diensten
enkele jaren daarvoor hun IT samengebracht. In 2009 werd in de visie ‘Eén
ICT voor één Amsterdam’ vastgelegd deze dienst te laten doorgroeien tot
de dienstverlener van (bijna) alle hoofdstedelijke diensten en stadsdelen.
Dat moet nog altijd grotendeels gebeuren. Na tal van incidenten werd
het vernieuwingsprogramma in februari 2011 bevroren door wethouder
Wiebes. Hij grijpt hard in en geeft prioriteit aan ‘stabilisatie’ van de huidige systemen. Eind 2011 krijgt interim-CIO Gerrit Oosterhof de taak een
stabilisatieplan op te stellen en DICT op de schop te nemen.
Hoog ziekteverzuim
Flippo volgt Oosterhof op in juli 2012: “Mijn eerste prioriteit was de
politieke zorg te laten afnemen. ICT nam buitenproportioneel veel aandacht van de wethouder en de raad. Er moest vertrouwen groeien dat de

De kern is: niet de IT-managers zijn
belangrijk – ik zeker niet – maar de
belastingbetaler en de stad
zaak niet verder uit de hand liep: dus geen verdere toename van storingen, ziekteverzuim en klachten. Na een jaar hebben we op alle drie punten behoorlijke stappen gemaakt.” (Zie kader ‘Stand van zaken’).
De crisis had diepe sporen getrokken. Dat uitte zich in een hoog
ziekteverzuim en een fors aantal arbeidsconﬂicten. Flippo trof bij zijn

Amsterdam:
ernstige incidenten (prio-1)
Het is volgens PBLQ nu het moment om met het
programma ICT Centraal te beginnen. Het adviesbureau wijst daarbij op twee risico’s. In de eerste plaats
de grote afhankelijkheid van externen op sleutelposities. Ten tweede de ﬁnanciële randvoorwaarden: “De
politieke opgave, een besparing van 21 miljoen euro, is
duidelijk. De wijze waarop die, met name bij diensten
en stadsdelen, door applicatierationalisatie gerealiseerd
kan worden is dat helemaal niet. Dat opent de deur voor
afschuifgedrag en geruzie over geld.” Dat kan volgens
PBLQ “het wankele vertrouwen in DICT weer tenietdoen”.
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aantreden tientallen ‘dossiers’ aan op zijn bureau. “Dat was heftig. Ik ben
zakelijk en kan behoorlijk bot zijn, maar zorgvuldigheid is ook belangrijk. Als iemand na dertig jaar bij een organisatie vastloopt, dien je je als
werkgever ook af te vragen of je dat werkgeverschap op een goede wijze
hebt ingevuld. De meeste kwesties zijn nu afgewikkeld; soms via ontslag of
detachering maar soms ook door iemand een nieuwe start te laten maken.
Die fase was ingrijpend, maar het is ontzettend belangrijk dat er nu weer
een nieuwe vertrouwensbasis kan ontstaan.”
Dat een groot deel van het DICT-personeel nog uit externen bestaat,
is volgens Flippo onvermijdelijk: “Allereerst hebben wij de opgebouwde
kennis nodig, maar bovendien komt straks bij de centralisatie van de
infrastructuur het personeel van stadsdelen en diensten naar ons toe. Dan
wordt het de uitdaging het eigen personeel steeds meer taken van externen te laten overnemen.”
Eilandenrijk
Flippo heeft als taak een einde te maken aan de enorme versnippering
van de Amsterdamse ICT. Het programma ‘ICT Centraal’ uit 2012 noemt het
terugbrengen van vijftig datacenters naar twee, de uitrol van een gestandaardiseerde virtuele werkplek en het samenvoegen van alle IT-afdelingen
tot één beheerorganisatie voor de infrastructuur.
Veertig koninkrijkjes krijgen te maken met een nieuwe heerser die aan
landjepik doet. Hoe pak je dat aan?
“Mijn aanpak is vanaf de eerste dag volkomen duidelijk. Niet doorlopend de consensus zoeken, maar de zaken duidelijk benoemen: dat het
onzin is om vol te blijven houden dat het goedkoper zou zijn alles zelf
te willen inkopen, uitrollen en onderhouden. Op de eerste vergadering
heb ik gezegd dat ik weet dat veel pogingen tot nu toe zijn gestrand om
die centralisatie te realiseren. Maar dat het mijn vaste voornemen is dit
traject niet alleen op te starten, maar ook tezamen met alle betrokkenen
af te ronden. De kern is: niet de IT-managers zijn belangrijk – ik zeker
niet – maar de belastingbetaler en de stad. Dat betekent dat we op een
zakelijke, minder emotionele wijze gezamenlijk tot een meer efﬁciënte
organisatie moeten komen. Dus bijvoorbeeld geen hoge eisen stellen aan
de nieuwe organisatie als je diezelfde eisen daarvoor niet aan je eigen
IT-organisatie hebt gesteld. Ik kan tot dusver niet anders dan constateren
dat het commitment hoog en de samenwerking goed is. Bovendien zien
zowel gemeentesecretaris als wethouder er nauw op toe dat toezeggingen
worden nagekomen.”
Flippo’s tweede lijn is dat beleid voortaan wordt gevoerd op basis van
feiten: hoeveel applicaties worden gebruikt? Op welke hardware draaien
die? Is er een onderhoudscontract? Wat zijn de beheerkosten? Zijn wij
compliant? Hoeveel IT-projecten lopen er en binnen welke domeinen?
Enzovoort, enzovoort. De interne accountantsdienst Acam doet daarom bij
alle diensten en stadsdelen onderzoek om op een uniforme wijze de status
van de IT in beeld te brengen.
Op basis daarvan wordt een transitiepad uitgezet. Flippo verwacht dat
niet alles overgaat naar de Dienst ICT: “Wij nemen geen applicaties in
beheer zonder zekerheid over de status en de mate waarin supportcontrac-
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Jan Flippo: CIO en
directeur
Jan Flippo startte op 1 juli 2012 als
chief information ofﬁcer (CIO) van de
gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij
bij het ministerie van BZK twee jaar belast
met Compacte Rijksdienst-trajecten, sourcing en aanbodstructurering binnen de
ministeries. Voordien was hij werkzaam bij
Buitenlandse Zaken, in zijn laatste functie
als hoofddirecteur Informatiseringsontwikkeling en CIO.
Flippo’s doelstellingen bij de start:
inhoud geven aan het Stabilisatieplan ICT,
zorgen voor een concerninfrastructuur en
het onder controle krijgen van de ICT-uitgaven. Als hij deze doelstellingen realiseert, blijft hij de enige persoon die de
functies CIO en DICT-directeur combineert.
Voor die dubbelrol is volgens hem uitsluitend gekozen om te voorkomen dat de
visie van de CIO weg zou drijven van wat
er nu haalbaar is. Als DICT is uitgegroeid
tot betrouwbare dienstverlener, moet er
een aparte directeur komen.
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Stand van zaken
“Het Stabilisatieplan ICT heeft in belangrijke mate de te realiseren doelen op het
gebied van techniek en organisatie bereikt”,
concludeert adviesbureau PBLQ eind maart
2013 in een evaluatie. PBLQ stelt dat de
gestelde kpi’s grotendeels zijn gehaald. In
de eindrapportage van DICT van april 2013
staan die vermeld: de klanten geven DICT
sinds 2012 een rapportcijfer iets boven de
zes en het aantal ernstige incidenten (Prio1) neemt sinds 2011 gestaag af (zie graﬁek).
Het ziekteverzuim, dat vanaf eind 2011 fors
is teruggelopen, vertoont vanaf de zomer van
2012 wel weer een stijgende lijn, tot boven
de 6 procent. “Een fors punt van aandacht”,
concludeert het DICT zelf. Het ziekteverzuim
ligt nu op 5 procent.

ten actueel zijn. Als onduidelijkheid bestaat over kwaliteit en onderhoudbaarheid blijven applicaties bij verplaatsing eerst onder eindverantwoordelijkheid van de eigenaren draaien.”
Als applicaties en personeel worden overgedragen gaat ook het bijbehorende budget van diensten en stadsdelen naar DICT. “Dat wordt natuurlijk interessant”, zegt Flippo met een vileine lach op zijn gezicht. Maar hij
wil de indruk wegnemen dat zijn aanpak alleen maar uit ‘shock and awe’
bestaat. Flippo organiseert ook debatten en andere vormen van kennisuitwisseling en ontmoeting. “Ik probeer duidelijk te maken dat DICT het
niet alleen kan, dat we elkaar nodig hebben. En je moet eerlijk zijn, geen
gouden bergen beloven. Bovendien, het DICT wordt niet the centre of the
universe. We centraliseren alleen wat zinvol is, dus werkplekautomatisering, serverbeheer en andere infrastructuur. Er gebeuren zeer innovatieve
dingen op applicatieniveau bij diensten en stadsdelen. Ik zou wel gek zijn
om die daar weg te willen halen. Recent nog won Amsterdam een internationale Open Data prijs in Barcelona.”
Bezuinigen
De stabilisatiefase is bijna afgesloten. De hoofdstad staat nu aan de
vooravond van de invoering van de Amsterdamse Digitale Werkplek (ADW),
nadat eerder al enkele grote diensten die onder DICT vielen, overstapten
naar een virtuele werkplek. Op basis van die ervaringen verwacht Flippo
geen grote problemen bij de introductie van de digitale werkplek bij andere diensten en stadsdelen. “Maar het is veel ingewikkelder om ook alle
achterliggende applicaties via de nieuwe werkplek te ontsluiten. Daarvoor
moeten applicaties eerst worden gecentraliseerd. Dat is de crux.”
Die fase breekt nu aan. Op termijn moet dit leiden tot minder kosten. Het college heeft vanaf 2015 een structurele bezuiniging van 21
miljoen ingeboekt, waarvan 7 miljoen door centralisatie van infrastructuur. Flippo: “Ik ga ervan uit dat die 7 miljoen wordt gerealiseerd. Parallel
moet er nog 14 miljoen uit de ‘business’ komen, vooral via efﬁciëntere
inrichting van de informatievoorziening, saneringen, consolidaties en
applicatierationalisatie.”
Gaat dat tot een nieuwe ronde afschuifgedrag en budgetruzies leiden
met stadsdelen en diensten?
Flippo haalt zijn schouders op. “Het hoort tot mijn taak als CIO om ook
daar vanuit de gezamenlijke inzet op te sturen. Met enig realisme natuurlijk. Het terugbrengen van het aantal toepassingen moet niet ten koste
gaan van de primaire processen. Maar het ligt voor de hand binnen logische clusters te onderzoeken wat je generiek kunt doen.” Een belangrijke
mijlpaal vindt Flippo het in oktober 2012 gesloten gemeentebrede contract
met Microsoft: de eerste stap naar een efﬁciënter leveranciersmanagement.
Flippo trof in Amsterdam grote terughoudendheid om samen te werken
met IT-leveranciers. “De crisis heeft haar sporen achtergelaten. Dat heeft
geleid tot een neiging om veel zelf te willen doen. Die koers wordt nu
langzaam omgebogen, zodat wij de kennis uit de markt weer beter proberen uit te nutten. Dat voor het tweede datacenter een aanbesteding wordt
uitgeschreven, is volgens Flippo een grote omslag voor de hoofdstad.
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De
prijs
De prijs van
transparantie

Wat mag een nieuw ICT-programma
kosten? Er zijn allerlei redenen waarom
je die kosten niet iedereen aan zijn neus
hangt. Bijvoorbeeld omdat het anders te
duur kan worden.
Stel even dat het om een ICT-programma gaat van maximaal 100 miljoen
euro voor de invoering van een nieuwe
wet. Het betreft hier een doorgerekend
verhaal (met simulaties die rekening houden met programma-onzekerheden) dat
maximaal echt voor die 100 miljoen te
doen moet zijn.
Meestal worden daar nog extra econometrische verkenningen op gepleegd.
Denk aan gevoeligheidsanalyses op de
businesscase waarin kosten van kapitaal
worden gevarieerd, de kosten van het
programma worden opgeschroefd tot de
businesscase omvalt, of de verwachte
baten worden teruggebracht tot het
moment van verlieslatendheid. Als de
analyses bij kleine variaties al tot een
negatieve businesscase leiden, is het
risico op businessfalen hoog. Als de marges groter zijn, wordt het daarentegen
veiliger om te investeren.

Prof. dr. Chris Verhoef
Chris Verhoef is hoogleraar informatica aan de
VU en wetenschappelijk
adviseur voor overheid en
bedrijfsleven.

Als dit ICT-programma in de uitvoering terechtkomt, bestaat altijd het
risico op uitloop. Daarom zal niet elke
opdrachtgever meteen breed communiceren dat een ICT-programma 100 miljoen
gaat kosten. Men communiceert een
lager bedrag om de uitvoering scherp te
houden, gouden kranen te voorkomen
en om de kans op het doorsluizen van
budget naar noodlijdende projecten te
verkleinen.
Voor het idee: men communiceert 50
miljoen terwijl het daar waarschijnlijk
niet voor kan (alhoewel de kans daarop
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niet nul is). Gevolg van deze spartaanse
aanpak is dat de uitvoerder meteen
scherp is op efﬁciëntie. Voorkom daarbij
sluiproutes zoals het overslaan van het
testen, security een lage prioriteit geven,
eerst code gaan kloppen, en ontwerpen
als er nog tijd over is. Het is de kunst om
een haalbare ondergrens te communiceren die niet leidt tot het afsnijden van de
geëigende paden.
Onvermijdelijk komt het moment dat
er bijgeplust moet worden omdat het
vanuit uitvoerdersperspectief tegenvalt.
Dat wist je natuurlijk al, en na absolute
duidelijkheid over wat je nu hebt, wat
je nog krijgt en wat dat meer kost, ga je
morrend akkoord. Stel even het wordt 75
miljoen. Vanuit uitvoerdersperspectief
ben je dan 25 miljoen over je oorspronkelijke budget heengeschoten, en vanuit
opdrachtgeversperspectief heb je nog
steeds een kwart van de interne begroting bespaard.
Doordat je 50 miljoen had gecommuniceerd word je aan de schandpaal
genageld door de kamerleden, terwijl je
geld hebt verdiend. Met (de echte) 100
miljoen zonder uitloop kost het meer,
maar is de Kamer tevreden. De prijs van
transparantie bedraagt dus minstens
25 miljoen euro: als je 100 miljoen had
gecommuniceerd werd het nooit 75 miljoen, en had je mogelijk ook nog wat
uitloop.
Wat je ook doet: zo goed mogelijk
bepalen wat de uiteindelijke kosten en
baten zijn is van groot belang. Of je daar
vanaf dag één transparant over moet zijn
voor iedereen is de vraag, omdat je daarmee wellicht de kosten onnodig te hoog
maakt.
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I n f o r m e d
Regelhulp en de
decentralisaties

Meer hulp voor
de zorgzoeker
Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Hun
situaties zijn met behulp van IT heel goed te vertalen in regels en relevante doorverwijsinformatie,
zo heeft Regelhulp bewezen. De komende decentralisaties maken het portaal des te actueler.

Regelhulp werkt inmiddels goed, maar Elke Buis, als programmamanager op het ministerie van VWS medeverantwoordelijk voor Regelhulp, ziet nog kansen voor verbetering, vooral
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omdat allerlei vormen van zorg een onrustige tijd tegemoet
gaan. “Waar we nu naar kijken is hoe Regelhulp past in de
dienstverlening en de webportalen van de gemeenten. Regelhulp hoeft van ons niet in the picture, als het maar bekend is en
wordt gebruikt.” Maar een andere stap die wordt onderzocht is
wellicht nog belangrijker. “De volgende stap is kijken hoe je de
bezoekers ook ruim van tevoren informatie kunt bieden, zodat
ze zich tijdig kunnen voorbereiden op veranderingen in hun
situatie.” (Zie kader.)
Boissevain: “We bieden met Be Informed een platform
waarin je de regels kunt modelleren, maar waar je ook een tijdas
in kunt aanbrengen, waarbij je bijvoorbeeld aangeeft welke
regelgeving er op een bepaald tijdstip van toepassing is. In het
verleden zag je vaak dat er dan een nieuw systeem ontwikkeld
moest worden. Dat hoeft met onze technologie niet.”
Het proactief omgaan met de situatie van de zorgzoeker
vergt wel extra informatie over die persoon, dus een DigiD-inlog
ligt dan voor de hand.
“Vervolgens moet je in de breedte denken en dit bijvoorbeeld samen aanpakken met de Berichtenbox in mijnoverheid.
nl”, zegt Buis. “We willen zo veel mogelijk kijken wat er al breder
wordt gedaan en daarbij aansluiten en niet te veel zelf ontwikkelen.” Regelhulp moet dus vooral een onlinedienst blijven
die zo veel mogelijk doorverwijst naar de juiste plek binnen de
aangesloten organisaties.

Foto: Nationale Beeldbank

G

eertje, een vrouw van 83 jaar, woont alleen in een tussenwoning in Dordrecht. Ze slikt medicijnen tegen hoge
bloeddruk en begint wat moeilijk te lopen. Traplopen, haren
wassen en het afhandelen van de rekeningen gaan haar ook niet
meer zo goed af. Maar het alleen wonen bevalt haar en ze wil
zelfstandig blijven. Wat kan ze doen?
Dé plek om erachter te komen welke regelingen voor Geertje
relevant en beschikbaar zijn, is Regelhulp, een webportaal (vaak
toegankelijk via de website van de gemeente) dat zorgzoekers
naar de juiste informatie leidt. Samen met haar dochter en de
huisarts regelt Geertje dan ook huishoudelijke hulp (Wmo), hulp
van de formulierenbrigade (gemeente), hulp van de thuiszorg
bij het opstaan en wassen (AWBZ) en een pasje voor collectief
vervoer (Wmo).
“Burgers zijn op zoek vanuit hun situatie, maar de overheid
leeft in de werkelijkheid van toeslagen, indicatiestellingen en
verwijzingen”, zegt Jan Willem Boissevain, managing director
van Be Informed. “Die twee werelden moet je overbruggen en
daarin heeft Regelhulp een mooie rol gespeeld, door te redeneren vanuit de belevenis en levensgebeurtenissen van mensen.
IT blijkt heel goed gebeurtenissen te kunnen vertalen naar de
regels.”
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Iedereen die naar vormen van zorg of ondersteuning zoekt voor zichzelf of iemand anders
kan terecht op Regelhulp.nl. Het webportaal
wijst cliënten, mantelzorgers of ouders de weg
naar relevante ondersteuning en organisaties:
de gemeenten, CIZ, UWV, SVB, VWS en allerlei
organisaties op het gebied van jeugd en gezin.
Door enkele eenvoudige vragen te beantwoorden
worden maandelijks zo’n 50.000 bezoekers naar
de juiste informatie geleid.
De hervormingen in de langdurige zorg veroorzaken veel vragen en onzekerheid bij de cliënten.
Wat de precieze gevolgen voor hen zijn is afhankelijk van bijvoorbeeld huidige zorg, beschikbare
informele hulp, leeftijd, ingangsdatum van de
indicatie enzovoort. Deze complexiteit is moeilijk uit te schrijven in teksten, maar heel goed te
verhelderen in een dialoog.
Op 1 april 2013 hadden bijna 800.000 cliënten
in Nederland een geldige indicatie voor AWBZzorg, van wie bijna 450.000 mensen extramurale
AWBZ-zorg krijgen, nog afgezien van de jeugdzorg. Elke Buis van VWS: “Als er voor zoveel mensen iets verandert, is het ook belangrijk dat ze dat
op tijd weten. Regelhulp is wel actueel, maar we
zijn nu aan het kijken of je niet ruim van tevoren
dingen kunt aankondigen op het moment dat je al
informatie over mensen hebt. Dus: ‘Wat verandert
er over een jaar in mijn situatie en bij wie kan ik
dan terecht?’ Dat soort aanvullende functionaliteit onderzoeken we nu.” Door de meest voorkomende situaties in Regelhulp te modelleren zijn
volgens haar grote groepen cliënten optimaal te
informeren en door te verwijzen, bijvoorbeeld
naar de gemeente, de zorgverzekeraar of een
cliëntondersteuner.
Regelhulp combineert ook landelijke en lokale
informatie. De landelijke redactie biedt globale
informatie en veel gemeenten vullen dat aan met
lokale teksten of een verwijzing naar hun eigen
site. Voor en tijdens de decentralisatie kunnen
gemeenten ‘meeliften’ met de landelijk ontwikkelde dialoog en daar lokale informatie aan
toevoegen.
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Zaanstad tankt slim
op het dak
Fotografie Ivar van Bekkum
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Enkele elektrische auto’s van de gemeente Zaanstad krijgen sinds maart hun laadstroom zoveel mogelijk van de zonnepanelen op de daken van gemeentegebouwen. Werkt zoiets?
Samen met andere Europese ‘e-harbours’-voorbeeldprojecten zoekt Zaanstad dat uit. “Veel processen op de achtergrond
zijn stuurbaar en ﬂexibel, zonder dat je ze fundamenteel
hoeft aan te passen”, zegt Jan Schreuder, projectleider bij de
gemeente Zaanstad. Dat geldt ook voor wanneer en tot hoever
je de auto’s oplaadt. Het ‘smart grid’ REloadIT, het slimme
energienetwerk van de gemeente, besluit op basis van onder
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andere de autoreserveringen op welk moment er wordt geladen
en met welke brandstof (zonne- of reguliere energie). “Onze
panelen kunnen nu voor zestig procent de auto’s voeden.”
Zaanstad hoopt vooral op een inktvlekwerking. “We kunnen
nu met de bedrijven in de regio hier dieper op ingaan. En we
hebben zelf als gemeente ook een forse energierekening. Als
je in staat bent om daar je eigen duurzame energie in te passen, dan ziet het er goed uit.” Een ander e-harbours-project is
bijvoorbeeld de deels van windkracht afhankelijke verwerking
van baggerspecie in Antwerpen.
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Lex et nimbus
De cloud is
goedkoper en
betrouwbaarder. En
maakt uw organisatie
ﬂexibel en efﬁciënt.
Daar kan geen eigen
serverpark tegenop.
Zegt men. Maar wat
zijn de juridische
consequenties
van een virtuele
infrastructuur en
data waarvan veelal
nauwelijks bekend is
waar die uithangen?

Ruud Leether
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et zal je maar gebeuren: een
telefoontje van een curator die
u vertelt dat zijn cliënt, toevallig ook uw
cloudprovider, in staat van faillissement
verkeert en geen diensten meer verricht
terwijl tal van uw bedrijfskritische data
door hem zijn opgeslagen. Is er in dat
geval ten minste voor een goede exitregeling gezorgd of bevat het contract wellicht een actieve escrowregeling waarvan
u gebruik kunt maken? En is de curator wel
bereid om aan de uitvoering van een exitregeling mee te werken? En zo ja, kunt u
dan ook inderdaad snel overstappen naar
een andere cloudprovider of loopt u vervolgens tegen een keiharde ‘vendor lockin’ aan omdat uw failliete provider niet
met open standaarden blijkt te hebben
gewerkt?
Over cloudcomputing, het via internet
op basis van behoefte afnemen en betalen van hardware, software en andere ITdiensten, valt niet alleen veel te vragen,
maar ook veel te vertellen. Bijvoorbeeld
dat het goedkoper is dan ‘ouderwets’ gelicenseerde software of de aanschaf van
eigen hardware omdat behalve de investeringskosten ook de hoge beheerkosten van eigen IT met een overstap naar
de cloud tot het verleden behoren. De
gebruiker van de cloud krijgt daarvoor
een eigen – virtuele – infrastructuur in
de plaats die niet alleen beter schaalbaar,
maar ook betrouwbaarder is omdat cloudproviders veelal met de nieuwste software
werken. Bovendien zijn uw documenten

en programma’s in de cloud altijd en overal beschikbaar en kunnen ze vanaf iedere
pc, laptop, tablet en zelfs smartphone
worden benaderd. Voordelen die met een
eigen serverpark niet of nauwelijks te realiseren zijn.
Niet nieuw
Helemaal nieuw is de cloud trouwens
niet. Al in de jaren zestig van de vorige
eeuw werden IT-resources, toen nog in
de vorm van ‘timesharing’, gezamenlijk
gebruikt terwijl IT-diensten al vanaf de
jaren negentig via internet worden aangeboden. Denk maar aan ASP en later SaaS,
Hotmail- en Gmail-diensten.
Wat de cloud als fenomeen vooral
van die eerdere ontwikkelingen onderscheidt, is de enorme wereldwijde schaal
waarop deze internetdienstverlening
zich in razend tempo heeft ontwikkeld.
Die snelle groei heeft diverse oorzaken.
Allereerst de afgelopen jaren binnen de
IT-branche sterk toegenomen behoefte
aan standaardisering, alsook de aanzienlijk gegroeide capaciteit van internet. Ook
de onstuitbare opkomst van ‘Het Nieuwe
Werken’, met tijd- en plaatsonafhankelijke beschikbaarheid van documenten
als bestaansvoorwaarde, heeft aan de
snelle opkomst van de cloud bijgedragen.
En niet te vergeten natuurlijk technische
ontwikkelingen zoals de komst van nog
snellere processoren met behulp waarvan ‘virtualisatie’ – een eveneens al langer bestaande techniek waarmee op een

Als tweede in een reeks juridische seminars organiseert iBestuur in februari 2014 een bijeenkomst over de juridische consequenties van cloud computing. Deelnemers krijgen in het eerste deel van het seminar de essentiële
technologische cloudkennis aangereikt zodat in het tweede deel de juridische
aspecten van de cloud eindelijk eens helder gedeﬁnieerd en bediscussieerd
kunnen worden. Meer informatie volgt via ibestuur.nl.

fysieke server tegelijkertijd verschillende
besturingssystemen kunnen draaien –
nieuw leven kon worden ingeblazen. Anno
2013 staat cloudcomputing dan ook hoog
op de agenda van bedrijfsleven, overheid
en Europese Commissie en zullen steeds
meer IT-gebruikers de overstap van het
werken met eigen hard- en software naar
deze nieuwe vorm van IT-dienstverlening
serieus willen wagen.
Juridische vraagstukken
Niet alleen onderwerpen als efﬁciencywinst en kostenbesparingen, maar
ook potentiële risico’s voor de continuïteit
van de bedrijfsvoering bij uitbesteding
van kritische bedrijfsprocessen zullen bij
het nemen van een beslissing daarover in
kaart moeten worden gebracht. Daarbij
worden niet alleen managers en IT’ers,
maar ook juristen voor nieuwe uitdagingen gesteld. Uitdagingen, omdat met de
komst van de cloud ook tal van nieuwe
juridische vraagstukken aan de orde zijn
die niet zelden een contractuele relatie
hebben. Bijvoorbeeld de vraag hoe clouddienstverlening juridisch moet worden
gekwaliﬁceerd. Is ze onder te brengen bij
een van de wettelijk geregelde overeen-
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komsten en zo ja, wat betekent dat dan
voor de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen? En heeft de afnemer
van een clouddienst als SaaS ook zelf een
licentie nodig om de betreffende software
rechtmatig te kunnen gebruiken en kan
hij – dus – ook zelf te maken krijgen met
‘incompliancy’?
Natuurlijk zijn er ook veel vragen over
de vertrouwelijkheid van uw persoons- en
bedrijfsgegevens. Die worden in de cloud
immers opgeslagen op servers van derden waarvan het gebruik meestal ook nog
eens met anderen wordt gedeeld. Bovendien zal bij gebruik van de cloud lang
niet altijd ‘real time’ bekend zijn waar uw
data zich bevinden en – dus – evenmin of
opslag daarvan elders voldoet aan daar
geldende speciﬁeke wettelijke regelingen.
Dat dergelijke speciﬁeke regelingen soms
ook extra bevoegdheden tot het opvragen
en inzien van uw data inhouden, is reeds
uitvoerig aan de orde geweest tijdens het
seminar van iBestuur in maart van dit jaar
over de Amerikaanse Patriot Act.
Weinig contractueel maatwerk
Ook andere aspecten verdienen de
aandacht. Zo werken de meeste cloudpro-

viders met standaardcontracten die, in
ieder geval naar eigen zeggen, nauwgezet aansluiten bij hun businessmodellen.
Bovendien betekent een keuze voor afname van diensten uit de cloud, zeker als het
daarbij gaat om de ‘public cloud’, feitelijk
een keuze voor standaarddiensten en ligt
contractueel maatwerk reeds daarom niet
echt in de rede. Een grote bereidheid tot
onderhandelen over contractvoorwaarden zal er bij de cloudproviders dan ook
voorspelbaar niet zijn. Toch gebeurt dat,
leert de praktijk, zeker bij grotere klanten
op onderdelen wel degelijk. Daarom is het
van belang te weten waar enige contractuele bijsturing nog wel mogelijk lijkt. Ten
slotte is het van belang te weten in welke
richting de Europese Commissie denkt die
blijkens de Digitale Agenda van Neelie
Kroes bezig is met het opstellen van een
Europees raamwerk voor billijke contractvoorwaarden bij cloudcomputing.
Met het vorenstaande zijn niet meer
dan enkele van de vele onderwerpen
genoemd die bij een overstap naar de
cloud de juridische revue passeren. Bij
sommige van die onderwerpen en zeker
een als virtualisatie is (enig) inzicht in en
begrip van de onderliggende IT-techniek
voorwaarde om tot werkbare juridische
oplossingen te kunnen komen. Zorgvuldige communicatie met de IT-business is
ook daarom noodzakelijk voor een adequate juridische governance van de cloud.
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Basisregistraties zijn het hart van de e- en i-overheid. Elke
overheidsorganisatie moet ze gebruiken en daarvoor dus
voorzieningen treffen. Handig om het samen te doen en over te
nemen wat elders goed werkt. Maar dat heeft wel tijd nodig.

E

en mijlpaal in de samenwerking van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, en een prachtig voorbeeld van hoe gemeenten
elkaars voorzieningen kunnen overnemen en (her)gebruiken”, jubelde
de uitnodiging voor het seminar ‘Stelselmatig samenwerken; verder met
Basisregistraties’ op 20 november 2012 in het Kyocera Stadion in Den
Haag. In die dagen verscheen op internet ook het bericht ‘Rotterdam en
Den Haag sluiten samen sneller aan op basisregistraties’. Rotterdam had
een ‘slim systeem’ ontwikkeld voor opslag en distributie van gegevens uit
basisregistraties (zie kader), dat GBA en BAG ontsloot en zou opschalen
met ‘de overige basisregistraties’. Vijftien gemeenteapplicaties waren er al
op aangesloten.

“

Nu was een mijlpaal bereikt: “Vanaf april 2013 realiseert Den Haag het
gegevensmagazijn en de software voor gegevensuitwisseling. Op langere
termijn neemt Den Haag ook de terugmeldfaciliteit over. De geschatte
besparing op ontwikkelkosten door dit hergebruik: zo’n 3 miljoen euro”,
aldus genoemd webbericht. Maar zou wat Rotterdam had uitgedacht,
zomaar in Den Haag werken? Jazeker, in het seminarprogramma werd de
voordracht van een Haagse ICT-architect althans aangekondigd met: “Het
technologische fundament van deze nieuwe voorziening sluit naadloos aan
op elke infrastructuur.” Kortom, een ‘uniek huzarenstuk’.
Rotterdam had met hergebruik niet alleen Den Haag op het oog. Het
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Door Peter Mom
Beeld Blinkerd
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13 x 1 = 1
GBA, RNI, NHR, BAG, BRT, BRK, BRV,
BLAU, BRI, WOZ, BGT, BRO. Moeten afnemers van dertien basisregistraties (BAG
telt voor twee) dertien maal aansluiten?
Ze zouden ze allemaal via één poort willen
aanspreken, maar aangezien zo’n gesmeerd
draaiend stelsel van basisregistraties in
een ver verschiet lag, ging Rotterdam zelf
een beheersysteem bouwen. Het telt drie
componenten.
Hoofdcomponent is een gegevensmagazijn voor drie soorten gegevens.
g
Het
bevat een kopie van de door Rotterdam
otterdam zel
zelf
beheerde basisregistraties, zoals GBA en
BAG. Ook zitten er ‘kerngegevens’ in, zelf
gedeﬁnieerde gemeentelijke gegevens die
gemeentebreed worden gebruikt. En het
is gevuld met voor Rotterdam relevante
gegevens uit basisregistraties, die andere
organisaties beheren, zoals het Nieuw
Handelsregister en de GBA van andere
ggem
e eenten. Zo heeft Rotterdam centraal
een da
data
tawar
ar hou
are
o se gecreëerd, waar alle
ou
gemeenteonderdelen
le terecht kunnen.
len
De tweede componen
ent is software voor
gegevensuitwisseling, zo
owel tussen het
gegevensmagazijn en exteern
ne bronnen als
tussen het magazijn en gege
geevensafnemende
gemeenteapplicaties. Deze comp
m oone
mp
on
n nt
bevat twee ‘ﬁlters’. Met het bronhou
ouder
de sﬁlde
ter stellen bronhouders per afnemer in wel
we we
ke gegevens deze mag ontvangen. Met hett
afnemersﬁlter leggen afnemers vast welke
daarvan voor hun processen nodig zijn.
Dan is er nog de Rotterdamse Teruggmeldfaciliteit, waarmee afnemers onvolk
ol oolk
menheden in aangeleverde gegevens aaan
bronhouders doorgeven.

webbericht citeert Patrick Koek, demand manager basisgegevens aldaar:
“Meedoen is voor alle gemeenten interessant, vooral voor de grotere. Dan
kunnen we het werk en de investeringen nog beter onderling verdelen.”
En in januari ﬁgureerden de CIO’s van Rotterdam (Hans Nijman) en Den
Haag (Jan Willem Duijzer) in de BZK-uitgave i-NUPdate. Opnieuw groot
enthousiasme. “De elementen hebben we bewust open source gemaakt,
zodat iedereen ze kan gebruiken, uitbreiden en verbeteren. Vanuit de
visie: zo krijg je een systeem dat wel beter wordt, maar niet duurder”,
zegt Nijman. Duijzer: “[Het seminar] was ook de start van de community
waarvan Rotterdam en Den Haag de trekkers zijn. Gemeenten – grote en
kleinere – kunnen aansluiten voor gebruikmaking en gezamenlijke doorontwikkeling van het Stelselbeheersysteem. En het mooie is: iedereen mag
meedoen, we kijken niet achteruit. Er zijn dus geen ‘instapkosten’ voor dat
wat al ontwikkeld is.”
De communicatie rond de mijlpaal was niet omvangrijk, maar dus wel
beloftevol. Dat kan verklaren waarom het seminar, aldus een verslag op de
website van Rotterdam, ‘meer dan honderd collega’s uit het hele land’ trok.
Ze waren afkomstig uit circa tachtig gemeenten. Wie wil er nou niet drie
miljoen besparen met een overal naadloos aansluitbaar stuk software, dat
je in één klap tot i-gemeente maakt?
Belangstelling
Ridderkerk kijkt er reikhalzend naar uit, laat adviseur informatievoorziening Mieke Dijkstra weten. Barendrecht en Albrandswaard vormen met
Ridderkerk de samenwerkende BAR-gemeenten en drie aparte GBA- en
BAG-applicaties kan hun leverancier niet centraal ontsluiten. Met de Rotterdamse voorziening moet dat wel gaan. “Wij volgen de ontwikkelingen
op de voet.”
Naamgenoot Rindert Dijkstra, informatiearchitect in Apeldoorn, heeft
ook interesse. Nu is het belastingsysteem voor persoonsgegevens aangewezen op een wekelijks exportbestand uit de GBA. Andere basisgegevens
komen op andere wijze beschikbaar. Rotterdam belooft een gecentraliseerd
aanbod van altijd actuele data. “Ik heb begrepen dat men nu tempo wil
maken.”
Ja, tempo. Volgende maand is het seminar een jaar geleden. Het systeem moet in Den Haag al sinds april draaien. Hoe zijn de ervaringen daar?
En hoe staat het met de community, waarvoor de CIO’s in het ADO-stadion
de aftrap gaven?
Code oranje
“Op technisch gebied is extra aandacht nodig voor het borgen van de
kwaliteit van de projectresultaten. Ook moet er gekeken worden naar de
verschillen tussen de Rotterdamse en Haagse technische implementaties
van de software. Dit is nodig om gemeenschappelijk te kunnen doorontwikkelen.” Zoals gezegd was de communicatie summier. Wel kwam in mei
via het ICT-dashboard van Den Haag (waaruit voorgaand citaat letterlijk
afkomstig is) naar buiten dat het ‘Programma Stelsel Kern- en Basisregistraties’ voor ‘resultaat’ weliswaar code groen kreeg (‘Normaal’), maar voor
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‘planning’ en ‘budget’ code oranje (‘Aandacht nodig’). Laat de Rotterdamse
oplossing zich in Den Haag toch niet zo naadloos implementeren?
Arend van Beek is sinds november 2011 Haags programmamanager
Stelsel Kern- en Basisregistraties. Daarvoor zette hij in Rotterdam zo’n
stelsel op. Hij vertelt gloedvol over de Rotterdamse oplossing en een
Haagse marktverkenning die naar Rotterdam leidde, een uitkomst die
extra bevestiging vond in een technisch vervolgonderzoek dat leerde dat
die oplossing in de Haagse architectuur past. Als hem de dashboardscore
wordt voorgelegd is hij even stil en zegt dan: “Code oranje, daar kan ik
wel iets over zeggen… Even denken… Den Haag is bezig de ICT-infrastructuur op een hoger plan te brengen. En de capaciteit is beperkt. Dan moet
je soms op elkaar wachten. Die infrastructuur heeft hoogste prioriteit,
want daar bouw je alles op. Dan schuift een ander project wel eens wat
naar achteren.”
Maar het dashboard signaleert ook technische complicaties. Dat komt,
legt Van Beek uit, doordat Den Haag een kopie van het Rotterdamse systeem kreeg, maar Rotterdam ‘niet stilgezeten’ heeft. Beide implementaties
waren dus niet meer identiek. Inmiddels wordt een en ander geharmoniseerd tot één ‘masterversie’. Van Beek verzekert dat alle kou uit de lucht is
en het systeem in Den Haag het vierde kwartaal in de lucht komt. iBestuur
sprak hem in augustus. 1 oktober, zei hij toen, ‘is het streven’.
Behalve techniek is organisatie een issue. De gemeenten hebben een
samenwerkingsovereenkomst gesloten, die het gebruik van de Rotterdamse
software door Den Haag regelt, een besturingsmodel beschrijft (onder leiding van de twee CIO’s), afspraken vastlegt over de doorontwikkeling (met
inbreng van een ‘change advisory board’) en over de ﬁnanciering daarvan
(50/50).
Community
“Dit kan uitgroeien tot een community”, zegt Van Beek voorzichtig.
Want: “Het inrichten van een community kent valkuilen. Open source, wat
is het? Hoe open is open? Stel je de masterversie beschikbaar en kunnen
anderen er dan mee aan de gang gaan? Dan gaat het uit elkaar lopen.
Moet je dat willen? Of maak je het half open, half gesloten? Dat het wel
open source blijft, maar je samen afspreekt hoe je doorontwikkelt. Als
iemand dan afwijkt van wat de change advisory board uitstippelt, kan
dat, maar voor eigen rekening en als het resultaat wordt ingebracht in de
community. En stel dat we een open uitnodiging doen en er staan ineens
vijftig gemeenten op de stoep. Dat kunnen we helemaal niet aan.”
Momenteel zoekt Den Haag, beducht voor al te veel succes, met Rotterdam antwoorden op deze en tal van andere vragen, waaronder kwesties
van juridische aard. Het moet resulteren in een stichting of coöperatieve
vereniging. Het is een forse opgave, met alle opties nog open, maar ‘voor
het eind van het jaar’ moet het rond zijn. Aansluiting bij de Stichting Hergebruik Overheid, die verspreiding en doorontwikkeling van door overheden vervaardigde software wil stimuleren en faciliteren, sluit Van Beek ook
niet uit.
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Welke rol zal IT-eye spelen, een adviesbureau op het gebied van architectuur,
dat vorig jaar drie presentaties verzorgde
op het seminar? Het bedrijf ontwikkelde
het gegevensmagazijn en de terugmeldfaciliteit (de uitwisselingssoftware maakte
Rotterdam zelf). Ook was het in Rotterdam
en is het nu in Den Haag implementatiepartner. Binnen of annex aan de community kan IT-eye met andere bedrijven ook
als implementatiepartner opereren. Wie
de ontwikkelfunctie gaat vervullen (nu
Rotterdam), moet nog worden bepaald.
De sterke betrokkenheid van IT-eye hoeft
geen twijfel te impliceren over de vraag
of het geheel wel volledig open source is.
Van Beek: “Dat het breder beschikbaar
komt en straks ook andere bedrijven een
rol krijgen, daar staat IT-eye helemaal
achter.”
Gegevens saneren
Als de beheer- en ontwikkelorganisatie robuust op poten staat, wat moeten
gemeenten dan doen om van de Rotterdams-Haagse masteroplossing te kunnen proﬁteren? De meeste energie vraagt
het saneren van gegevensbestanden in
applicaties, die immers straks niet meer
gebruikt mogen worden als basisgegevens
uit het gegevensmagazijn leidend zijn. En
hoe worden applicaties afnemer van het
gegevensmagazijn? Van Beek wijst op de
toepassing van relevante standaarden als
Gemma, RSGB en (voor gegevensuitwisseling) StUF. Of een koppeling makkelijk
lukt, hangt af van de mate waarin de
applicatie StUF-conform is. Interpretatieverschil veroorzaakt nogal eens dat een
StUF-stekker niet in een StUF-stopcontact
past. Dan moet dat worden aangepast.
Dat hiermee hoge kosten zijn gemoeid is
steeds minder het geval, stelt Van Beek.
“Als je zo’n koppeling van scratch moet
laten bouwen, kan dat per applicatie
50.000 euro kosten, maar dat ben ik nog
niet tegengekomen. Eerder is sprake van
een geringe mismatch in de interpretatie en kun je volstaan met een beperkte
aanpassing.”
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Meer doen
met minder
Gemiddeld 71 procent van het IT-budget gaat
op aan beheer en onderhoud van bestaande
applicaties. Maar het is gewoon mogelijk het ICTlandschap toekomstvast te houden en toch 50
procent van het budget aan te wenden voor de
benodigde vernieuwingen. Capgemini weet hoe.

I

n de afgelopen decennia zijn de IT-voorzieningen bij het
Rijk, zelfstandige bestuursorganen en lagere overheden
sterk gegroeid. Het is bijna niet meer denkbaar dat we zonder
kunnen. Tijdens deze groeifase zijn we, mede door de complexiteit van organisaties en autonomie in de besluitvorming rond de
aanschaf van IT, eraan gewend geraakt de werkzaamheden op
een bepaalde manier uit te voeren. Kenmerkend hierbij zijn het
ontstaan van grote monolithische applicaties, verkaveling van
de functionele deelgebieden van applicatiediensten, klassieke
procesmethodieken en bijvoorbeeld de inzet van zzp’ers. Vanuit
het Rijk worden de afgelopen jaren goede stappen gezet om de
IT binnen de overheid efﬁciënter in te richten en zien we verschillende belangrijke stappen op dit vlak, zoals recentelijk nog
de lancering van de iAtlas enterprise-architectuur door het Rijk.
Doordat budgetten onder druk staan is het aan de verantwoordelijke CIO’s om meer te doen met minder. IT-afdelingen
spenderen inmiddels circa 71 procent van hun budget aan
beheer en onderhoud van het bestaande IT-landschap. Tegelijkertijd moet ook snel ingespeeld kunnen worden op nieuwe
vragen uit de organisatie en eisen vanuit de politiek waarbij
grote investeringen in IT politiek steeds minder haalbaar worden geacht. In de voortdurende zoektocht naar kostenbesparing
stellen veel organisaties daarom de vraag of het applicatiebeheer niet efﬁciënter en goedkoper kan.
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Meer met minder; een complex paradigma waarop Capgemini
het antwoord heeft gevonden in de vorm van ‘Application Lifecycle Services in a Box’. Application Lifecycle Services in a Box
werkt op basis van efﬁciënte, gestandaardiseerde kant-en-klare
beheeroplossingen op basis van industriële modellen. Het gaat
om een sterk gestandaardiseerde vorm van beheer en ontwikkeling, aangevuld met services voor innovatie, modernisering
en rationalisatie. Dat werkt verrassend efﬁciënt en met behoud
van kwaliteit. Deze aanpak wordt ook wel Productized Lifecycle
Services genoemd, waarbij lifecycle services verwijst naar de
end-to-end dienstverlening voor beheren en vernieuwen, en
productized naar standaardisatie van de werkwijze op basis van
de wereldwijde ervaringen.
Onderzoek naar de meest effectieve acties van managers
wijst uit dat de harde planning- en controle-elementen het
minst effectief worden ervaren en de zachte menselijke aspecten juist het meest effectief. Kijkende vanuit deze bril naar
succesvolle topsportteams zien we zes herkenbare elementen
terugkomen die de teamprestatie verhogen:
• een hoge mate van doelgerichtheid;
• een collectief eenduidige manier van werken (spelen);
• gericht op effectiviteit;
• juiste samenstelling van vaardigheden;
• sterke communicatie;
• een sterke cohesie.
Als alle aspecten goed worden samengebracht, zoals dat
inmiddels is gebeurd in Application Lifecycle Services in a Box,
ontstaan prestaties die het verschil maken en waarmee nieuwe
kansen ontstaan.
Dit vraagt wel een andere kijk op sourcing. Geen aanschaf
van losse spelers, maar kijken naar de inzet van ingespeelde
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Verbetering van de besteding van het IT Budget
100%
Nieuw

Nieuw

71%

Vrijgemaakt
budget

50%

teams. En minder expliciet voorschrijven hoe het moet gebeuren, maar aangeven wat het doel is dat je wilt bereiken en ruimte
geven voor geïndustrialiseerde aanpakken.
De voordelen zijn groot. De inzet van Application Lifecycle
Services leidt tot een goede kostenbeheersing waardoor direct
budget vrijkomt om de organisatie te ondersteunen met nieuwe
IT-voorzieningen. Het doel is om hiermee een 50-50 kostenbalans te realiseren tussen beheer & onderhoud versus innovatie.
Op basis van een datagedreven assessment kan voor de IT-afdeling de kortetermijnpotentie worden vastgesteld. Het budget
dat hiermee vrijkomt, kan worden ingezet om de organisatie
te voorzien van IT-innovaties, zoals e-dienstverlening of case
management. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de kwaliteit
van de bedrijfsvoering en de geleverde waarde op het vlak van
dienstverlening aan burgers en bedrijven.
We verwachten dan ook dat onze aanpak met gebruikmaking
van gestandaardiseerde beheeroplossingen op basis van industriële modellen de instellingen in de publieke sector een oplossing biedt om de komende jaren op een efﬁciënte wijze beheer
en vernieuwing van het applicatielandschap te bewerkstelligen.

Co van Leeuwen is
Principal Consultant
Application Lifecycle
Services bij Capgemini Nederland BV.
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Dit artikel is onderdeel van een reeks artikelen over
actuele strategische vraagstukken rondom dienstverlening en IT-oplossingen die ten dienste staan van zowel de
dienstverlening aan burgers en bedrijven als de IT-afdeling. In dit artikel zoomen de auteurs van Capgemini in
op de mogelijkheid om de kwaliteit van de dienstverlening voor beheer en onderhoud van IT te verbeteren om
daarmee ﬁnanciële ruimte te creëren voor de broodnodige
investeringen in innovaties en rationalisaties die op ons
afkomen zoals gebruik van cloudoplossingen, omgang met
open en big data, e-dienstverlening aan burgers en bedrijven, en ook investeringen in een goede beveiliging.

Zsolt Szabo is Vice
President Public
sector bij Capgemini
Nederland BV.
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V a n

B e l l e n

14 november 2013

Het Rijk (niet) alleen
T

eruggekomen van een mooie
vakantie pakte ik de draad weer
op bij ECP. Na enkele dagen duizelde het
mij al weer. Reactie werd gevraagd over de
beurswaarde van Twitter, het blokkeren
van porno op mobieltjes in Engeland en
het nu kennelijk echt wel duidelijke stralingsgevaar van diezelfde mobieltjes in
België. De (wel/niet?) overname van KPN
kwam langs, evenals winkeliers die uw
gedrag in de winkel kunnen analyseren
als uw wiﬁ aanstaat.

Arie van Bellen
Directeur ECP, Platform voor de
InformatieSamenleving
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Voor een neutraal platform dat overheid en bedrijfsleven bij elkaar brengt,
is het een hele toer om in die brij aan
ontwikkelingen de echt belangrijke
onderwerpen op een rij te houden. Dat
geldt natuurlijk ook voor de overheid. Hoe
kan de rijksoverheid zorgen dat ze in haar
(met name randvoorwaardenscheppende)
beleid de juiste kaders, wetten en regels
maakt voor ontwikkelingen die in enorm
tempo voortdenderen? Daarover nadenkend in de paar weekjes dat ik weer in
Nederland rondloop, vielen mij een paar
leuke initiatieven op.
Het kabinet is druk doende een
nieuwe Cyber Security Strategie te maken.
Onlangs ontving de bij V&J verantwoordelijke directie vijftien jongeren (vanuit
de Digiraad van ECP) om over de concepten te discussiëren. Een open en levendige sessie die uitliep. Het ministerie
van Financiën (of eigenlijk de belastingdienst) werkt aan een programma
‘horizontaal toezicht’: minder individuele
controles, meer kwaliteit in systemen en
administraties van bedrijven zelf. Met
marktpartijen uit de wereld van de retail
en de leveranciers van kassa’s is een keur-

merk gemaakt voor kassasystemen dat nu
beheerd wordt door de bedrijven zelf met
onafhankelijk toezicht. Samenwerken dus
in plaats van regels maken.
Een derde activiteit waarbij ECP
betrokken is: het ministerie van Economische Zaken is bezig tien ICT-doorbraakprojecten te organiseren die aangekondigd zijn in het regeerakkoord. Een aantal
begint aardig op stoom te komen met als
cruciaal element: samen met de partijen
waar het om gaat – bedrijven, kennisinstellingen et cetera – een verfrissende
aanpak kiezen. Meer daarover op het Jaarcongres ECP op 14 november. Maar laat ik
ook het ministerie van BZK niet vergeten.
Minister Plasterk formuleert beleid voor
de toekomst in het kader van zijn plannen
voor de digitalisering van de overheidscommunicatie per 2017. Onder andere
door sessies met burgers en bedrijven
waarbij ik ervaren heb dat er echt geluisterd wordt en echt wordt samengewerkt.
Ik zie steeds meer dat ook die overheid
die per deﬁnitie in Den Haag zit, probeert
samen te werken met de partijen die te
maken hebben of krijgen met dat beleid
en de uitvoering daarvan. En niet bij de
implementatie, maar bij de ‘denkfase’.
Juist bij de ICT-ontwikkelingen is dit cruciaal. En dat smaakt naar meer.
Graag ontmoet ik u dan ook op het
Jaarcongres ECP op 14 november om in
de hectiek van het laatste kwartaal met
u van gedachten te wisselen, want dan
komen alle kernwaarden van ECP samen:
verbinden, kennis delen, duiding geven
en ontmoeten!

ECP

Circustheater Scheveningen
Deelname Gratis!

“Om de uitdagingen van vandaag het
hoofd te bieden is samenwerking belangrijker dan ooit. Al jaren is het Jaarcongres
ECP waardevol als ontmoetingsplaats
voor kennispartijen, bedrijfsleven en de
overheid. Als voorzitter van ECP ben ik
hier dan ook trots op.”
Tineke Netelenbos, voorzitter ECP

“Open data is te belangrijk om alleen
aan de overheid over te laten.“
Mark Herbold, aanjager ICT doorbraakproject Open data

“Big data is als het internet; een ontwikkeling die een bedreiging vormt voor
bestaande waardeketens maar nieuwe
kansen biedt voor innovaties die we nu
nog niet kunnen voorzien. Zelfs over
waardeketens heen.“
Erik Fledderus, managing director
informatiemaatschappij TNO

“UPC werkt continu aan maatschappelijke innovatie: wij gaan
voor meer. Hierbij trekken we
graag samen op. Het congres is
een goede plek om hierover met
elkaar van gedachten te wisselen.“
Baptiest Coopmans, Algemeen
Directeur UPC Nederland
“Standaardisatie levert winst op
voor overheid én bedrijfsleven.
Dankzij onze samenwerking met
ECP is ons netwerk ﬂink verruimd
en daarmee het bereik van onze
boodschap over open standaarden.“
Nico Westpalm van Hoorn,
voorzitter Forum Standaardisatie

“Het Jaarcongres ECP is een mooi platform
om het debat met relevante spelers te
voeren, elkaar aan het denken te zetten en
te netwerken in een prettige omgeving.“
Brenno de Winter, onderzoeksjournalist

E C P

Platform voor de Informatiesamenleving
Informatiesamen
nle
leving
vviing
ng

De overheid moet niet beginnen aan een eigen
gen cloud
voor de opslag van haar data, meent Michiel Steltman, directeur
ecteur
van de Dutch Hosting Provider Association. Dat wil de burger
rger
niet en de kans is groot dat het uitdraait op één grote
ote
mislukkingg.

‘Overheid begrijpt
de essentie van
cloudcomputing niet’
D

e Dutch Hosting Provider Association (DHPA), opgericht in 2008,
behartigt de belangen van 32 leidende
hosting- en cloudserviceproviders in
Nederland. De stichting heeft als voornaamste doel de verdere professionalisering van de nog relatief jonge hostingsector, zegt directeur Michiel Steltman.
“Misschien lijkt 32 niet veel, maar
de kwantiteit laat niet zien hoe zwaar
de sector weegt. Je moet niet vergeten
dat Nederland momenteel een van de
grootste knooppunten van dataverkeer
ter wereld huisvest. In Amsterdam zitten
alle grote jongens en zij zijn rechtstreeks
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met elkaar verbonden via de Amsterdam
InternetExchange. Daar zijn zo’n 500
netwerken onderling gelinkt. De wereld
is volkomen afhankelijk geworden van
internet, sinds bedrijven, instellingen
en particulieren hun data bij voorkeur
in de cloud onderbrengen. Het risico op
uitval van het hele internet is dankzij al
die verbindingen en de enorme capaciteit
gedecimeerd: als eens een verbinding het
begeeft, zijn er nog ruim voldoende verbindingen over om het dataverkeer door
te laten gaan. Het gaat in Nederland met
andere woorden om zeer zwaarwegende,
mondiale belangen.”

Kan het Nederlandse succes worden
toegeschreven aan overheidsbeleid of
heeft de overheid daar part noch deel
aan?
“Nou, van de ene kant is de groei
bepaald niet het resultaat van aanmoedigingen uit Den Haag. Het is tekenend dat
het kabinet de internetsector niet heeft
geïdentiﬁceerd als een van de negen topsectoren. Anderzijds heeft de overheid,
zonder zich ervan bewust te zijn, heel
veel bijgedragen aan het succes. Als de
term internet valt, schieten de gedachten van politiek en overheid alle kanten

Foto: Stockfresh/Blinkerd

Door Cyriel van Rossum
m

XXxxx
Xx
xxxx

uit, met
name naar
de hoeken
waar
gevaren dreigen:
privacyschending, cybercrime, kwetsbare
kritieke infrastructuur. Dat heeft strakke
beschermende wetgeving opgeleverd.
Netneutraliteit is in Nederland wettelijk
gegarandeerd. Dat betekent dat de overheid nooit mag ingrijpen in de content,
zolang die niet illegaal is. Als ze wil
ingrijpen vanwege vermeende illegale
content, komt de rechter eraan te pas.
In de VS en Engeland kan de overheid te
allen tijde een stokje steken voor content
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die haar om wat voor reden dan ook niet
zint. Het is niet voor niets dat er zoveel
adult content in Nederland is ondergebracht. De Nederlandse wetgeving is echt
een grote pre voor de vestiging van internationale sites.”
Als er wél sprake is van illegale content,
hebben ze toch een probleem, ook in
Nederland.
“Ja, maar ook in dat geval is Nederland te verkiezen boven andere landen.
We hebben hier het Notice & Take Down
Convenant, een staaltje publiek-private

samenwerking dat je niet zo gauw elders
vindt. De afspraken daarin komen erop
neer dat er een vaste procedure in gang
wordt gezet in geval van klachten over
een hostingklant die mogelijk illegaal of
onrechtmatig bezig is. Wat we nog missen
is een vorm van vrijwaring: een regeling
die voorkomt dat een hoster moet bloeden voor de illegale content van een klant
in Verweggistan. Hosters die op last van
Justitie de diensten aan die klant staken,
moeten met andere woorden gevrijwaard
worden van schadeclaims waarmee de
klant op de proppen kan komen.”
“Ook op een ander punt is vrijwaring
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Factoren die
Nederland tot een
aantrekkelijk land
maken voor onlinebedrijvigheid:

nodig. Stel dat er vanuit het buitenland
een verzoek komt om uitlevering van een
meneer die zich volgens dat land met verkeerde dingen bezighoudt en de informatie op grond waarvan ze die meneer willen hebben, is verkregen door zijn privacy
te schenden. In dat geval moet Nederland
zo’n verzoek kunnen afwijzen. De burger
moet in zulke gevallen gevrijwaard worden van rechtsvervolging.”
Hoe zou de overheid meer kunnen betekenen voor de onlinesector?
“Een toekomstvisie ontwikkelen, bijvoorbeeld op de groei van big data. Maar
ik mis in Nederland de durf.”
Is Nederland daarin een uitzondering?
“Nou… Denemarken durft het in ieder
geval wel. Zonder schroom of voorbehoud
heeft de Deense overheid gezegd: wij
communiceren in 2015 volledig digitaal
met de burger. De Nederlandse overheid is nog altijd reactief als het om de
onlinesector gaat. En ze scheert de sector
over één kam met de klassieke ICT-markt.
In de traditionele ICT-sector is sprake
van krimp. De krimpcijfers verdoezelen
de stormachtige ontwikkeling van de
onlinesector. Het CBS moet de sector
als een apart domein gaan volgen, als
statistische entiteit erkennen. Gelukkig is
het ECP samen met de Rabobank en AMS
IX bezig aan een onderzoek naar de economische betekenis van onze sector, zeg
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•de goede infrastructuur;
• de betrouwbaarheid van de
energievoorziening;
• de centrale ligging in West-Europa;
• de innovatieve kracht van het
bedrijfsleven;
• de uitstekende breedbandconnectie
met de rest van de wereld;
• de aanwezigheid van het verkeersknooppunt AMS IX;
• de hoogopgeleide beroepsbevolking
met talenkennis;
• het gunstige belastingklimaat;
• de heldere regelgeving op het gebied
van dataopslag (o.a. betreffende
netneutraliteit).

60 procent moet je met de huidige groei
in capaciteitsvraag al weer aan uitbreiding gaan denken. Overcapaciteit is dus
nodig om de groei te kunnen opvangen,
want een nieuw datacenter is niet zo snel
gebouwd. In Amsterdam is de gemiddelde
bezettingsgraad nu ongeveer 80 procent.
Dat betekent dat de centers eigenlijk
iets te vol zijn. De datacenters in andere
belangrijke Europese knooppunten – Londen, Frankfurt en Parijs – zitten net iets
ruimer in hun jas, maar dat komt door de
lagere groei.”

Bron: Netherlands Foreign Investment Agency
(agentschap van het ministerie van EZ)

De overheid wil een eigen rijkscloud.
Lekker modern toch?

maar de hefboomkracht. De politiek moet
de ogen openen voor het enorme economische belang van het dataknooppunt.
Dat is echt vergelijkbaar met dat van de
Rotterdamse haven en Schiphol.”

“Een slecht idee. Dat de overheid
data veel veiliger kan beheren is onzin.
Je vertrouwt je geld toch ook liever toe
aan de ING dan aan een rijksbank? Heel
apart als je je geld wel toevertrouwt aan
de commercie en je data niet. De burger
wil trouwens helemaal niet dat de overheid de informatie bewaart, kijk naar het
patiëntdossier.”
“Uit het idee voor een rijkscloud blijkt
vooral dat de overheid de essentie van
cloudcomputing niet begrijpt. Het is niet
meer zo dat een opdrachtgever een strak
plan aanlevert om uit te voeren. Niemand
vertelt een provider hoe hij een cloud
inricht. Het is alsof iemand in een restaurant een ossenhaas bestelt en mee de
keuken in wil om te zeggen hoe de kok die
moet bereiden. Een eigen cloud beginnen geeft een verkeerd signaal af: alsof

Veel werkgelegenheid levert het niet
op.
“Niet rechtstreeks. Maar indirect wel.
En de jaaromzet is enorm: enkele tientallen miljarden.”
De opslagcapaciteit groeit harder dan
internet. Hoe groot is de kans op structurele leegstand van de datacenters in
Nederland?
“Leegstand hoort bij het businessmodel. Bij een bezettingsgraad van 50 à

de bestaande leveranciers niet deugen.
We gaan het zelf doen en we vertellen aan
niemand hoe: zo komt het over.”
“Ik durf te stellen dat het er niet om
gaat waar data worden bewaard, maar om
wie erop toeziet dat daar geen verkeerde
dingen mee gebeuren. Dáár moet de
overheid werk van maken, want nu is het
toezicht versnipperd tussen CBP en Opta.
En in plaats van een eigen cloud te laten
bouwen, vertellen aan de markt welke
eisen de overheid stelt aan haar dataopslag en delen wat haar behoeften zijn.
Kwaliteitsstandaarden hebben we nodig,
waarop een heldere kwaliteitscertiﬁcering
kan worden gebouwd.”
Vreest u dat de rijkscloud het zoveelste
IT-debacle wordt?
“De belangrijkste ingrediënten voor
een rampenscenario zijn er. De overheid
wil vooraf zekerheden inbouwen in de aan-

besteding, maar de wereld verandert daar
te snel voor. De technologie evolueert
continu, het concept dat de overheid voor
ogen heeft, is al verouderd op het moment
dat het wordt aanbesteed. En dan is er
nog de wil om de centrale regie te voeren.
Daarmee slaat ze er alle ﬂexibiliteit uit,
terwijl ﬂexibiliteit juist het mooie is van
cloudcomputing.”
De DHPA verwacht niet veel goeds van
het Rijk…
“Wij zijn wat schopperiger dan
gebruikelijk. Dat komt vooral voort uit ons
ongeduld. Natuurlijk zijn we uit op dialoog
en samenwerking met de overheid. En het
ministerie van Economische Zaken komt
steeds meer op onze golﬂengte te zitten.
Het botert echt wel tussen ons en de overheid. Dat is mede te danken aan het ECP,
dat uitstekend werk verricht om de partijen nader tot elkaar te brengen.”

Geen rechter
In 2010 riep de Europese Commissie de lidstaten op met ideeën te
komen om misbruik van internet door
terroristen en extremisten te verhinderen. Het Nederlandse ministerie van
Justitie kwam met het projectvoorstel
‘Clean IT’, dat de weg opent naar onder
meer een soort censuur door hosters.
Het idee werd omarmd door Brussel,
maar ontmoette veel kritiek, ook van
de DHPA. “Het past een huisbaas ook
niet om een van zijn woningen binnen
te vallen en rond te neuzen”, zegt
Michiel Steltman. “Een hoster is geen
rechter.” Sinds de verschijning van het
Clean IT-eindrapport vol ‘best practices’, begin dit jaar, is er weinig meer
vernomen van het initiatief. “Gelukkig is het een zachte dood gestorven”,
aldus Steltman.
Foto: Geert@CheeseWorks.nl
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No you
ain’t
You ain’t going
nowhere
G

Focus

Luisteren
Overleg

roots. Majestueus. Onovertroffen. Bob Dylan – inmiddels al
weer 72 jaar – staat met zijn rijke oeuvre
van folk-, blues- en rocksongs al een
halve eeuw op eenzame hoogte binnen
de popmuziek. Met zijn soms onpeilbare songteksten heeft hij, als eerste in
de geschiedenis, de popmuziek hersens
gegeven. Zijn songs, gezongen met een
stem die zich nauwelijks laat beschrijven, raken mij vaak tot in het diepste
van mijn rode beenmerg. Je begrijpt dus:
de kaartjes voor zijn komende concert in
Amsterdam staan thuis al op de schoorsteen. Telkens weer als ik naar de stem
van Dylan luister, weet en voel ik: in het
leven zit muziek!

Verandering faciliteren
De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer
taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen.
De overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van
de burger. Zoals het regisseren van de dienstverlening, in plaats van die helemaal
zelf te leveren, en maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt
steeds meer faciliteren. Daarvoor zijn andere samenwerkingsverbanden en
werkvormen nodig. De zoektocht naar de nieuwe, netwerkgedreven overheid
wordt door ons ondersteund door informatietechnologie daarin een vormgevende
én uitvoerende rol te geven. Als co-creator van publieke dienstverlening zorgt
PinkRoccade Local Government samen met lokale overheden en maatschappelijke
organisaties doorlopend voor nieuwe oplossingen.

Innoveren doe je samen

Mr. Peter van Schelven
Directeur a.i.
Nederland ICT

Hoe anders is dat als ik kijk naar de
legislatieve composities van de Haagse
politiek. Neem nu de recente stappen om
te komen tot wetgeving op het gebied
van informatiebeveiliging. De spelregels
die onze Haagse vrienden de Nederlandse
samenleving in de maag splitsen zijn
benedenmaats en een onoverzichtelijk
rommeltje. Ik denk daarbij met name
aan de wetgeving die een meldplicht bij
datalekken introduceert. Op dit gebied
ontwikkelt zich in ons land een bonte en
onordentelijke lappendeken van nieuwe
regels. Een ratjetoe, een allegaartje. Er
lopen in ons land op dit vlak drie zaken
door elkaar. Zo werd ten eerste vorig jaar
een speciﬁeke meldplicht voor aanbieders
van telecommunicatiediensten, waaronder
ISP-bedrijven, in het leven geroepen. De
tekst van die regeling in de Telecommunicatiewet hangt op onderdelen overigens
van vaagheid en dubbelzinnigheid aan
elkaar. Een goed ondernemer kan er geen
peil op trekken.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl
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Een tweede, jonger initiatief betreft
het recente wetsvoorstel tot aanpassing
van onze algemene privacywet, de WBP.
Dit wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer en is bestemd
voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Volgens dit wetgevingsplan moet er een afzonderlijke, generieke
meldplicht bij datalekken van persoonsgegevens komen. De keerzijde van die
ontwikkeling moge duidelijk zijn. Het
stapelen van twee brokken complexe wetgeving leidt tot onoplosbare puzzels waar
zelfs doorgewinterde juristen depressies
van krijgen. Maar dat is nog niet alles! Als
het aan Den Haag ligt, komt er nog een
derde laag wet- en regelgeving overheen.
Onlangs heeft de regering namelijk een
consultatie uitgezet voor een aparte ‘Wet
melding inbreuken elektronische informatiesystemen’. Die voorgenomen regeling
voorziet in een meldplicht voor aanbieders
van vitale producten of diensten binnen enkele voor het functioneren van de
samenleving wezenlijke sectoren. Makkelijker kunnen we het kennelijk niet maken!

Is er een alternatief? Zeker wel! Mijn
idee: stop de persen en gooi de twee
laatste wetgevingsinitiatieven vrolijk in
de shredder. Op Europees niveau wordt
immers hard gewerkt aan nieuwe regels
omtrent een meldplicht. Laten we die ontwikkelingen eerst maar eens rustig afwachten. Zo voorkom je versnippering van
regelgeving en een onnodige verhoging
van de lastendruk voor bedrijven. Dat is in
deze tijd bepaald geen overbodige luxe.
Tja, misschien dacht Dylan wel aan
de Nederlandse overheid toen hij schreef:
‘You ain’t going nowhere …’
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Meldkamer 2.0
Fotografie Rienk Boode
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Is dit de ‘meldkamer van de toekomst’? Nog niet helemaal,
maar in de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden zijn ze er helemaal klaar voor. De Politie Eenheid Den
Haag (de voormalige regiokorpsen Haaglanden en HollandsMidden), ontvangt hier samen met de brandweer en de ambulancezorg van de Veiligheidsregio Haaglanden onder andere
de 112-meldingen. Het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)
komt ook in actie, als opschaling nodig is.
Efﬁciënt samenwerken is makkelijker met een breed inzetbare meldkamer die rust en eenvoud uitstraalt. Dat was het
uitgangspunt bij het ontwerp en de inrichting van dit 24-uurs
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bedrijf, waaraan vijf jaar is gewerkt. De 54 werkplekken zijn
speciaal op dit werk afgestemd en ‘gevirtualiseerd’; niemand
heeft meer een eigen plek. De vier á vijf pc’s die per werkplek
stonden te draaien voor de verschillende systemen, zijn weg;
alles draait dubbel op een server buiten de ruimte. Zelfs aan
een stil centraal stofzuigsysteem is gedacht.
Maar de grootste verandering komt nog. De vraag ‘wie wilt
u spreken: politie, ambulance of brandweer?’ verdwijnt op
termijn met de ‘multi-intake’, die met het nog te ontwikkelen
Nieuwe Meldkamersysteem (NMS) mogelijk wordt.
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Met de juiste vragen
helpt data-analyse de samenleving vooruit

Het lijkt wel of de ICT-wereld ook onderworpen is aan de
evolutie die levende wezens doormaken. Alleen in de ICT-wereld
gaat het wat sneller. De eerste organismen waren nogal primair
en onbewust reagerende wezens, die zich onderscheidden in
bouw, gebruik van zintuigen en positie in het milieu. In de
loop van de tijd groeide het vermogen om met die zintuigelijke
waarnemingen méér te doen dan alleen maar vluchten, vechten,
of het uitvoeren van andere primaire handelingen die zorgen
voor het voortbestaan van de soort. Meer en bewuster doen met
waargenomen informatie, en daarmee invloed op de omgeving
uitoefenen. Ziedaar de mens.
Ziedaar ook de ICT-wereld. ICT was tot voor kort het domein
van de ICT-afdeling. De ICT-afdeling bepaalde welke ICT er werd
ingezet in een organisatie. Inmiddels is ICT van essentieel
belang in de primaire processen en taakstellingen. De business
en de burger hebben wensen en stellen eisen aan informatie die
voorheen onmogelijk ingevuld konden worden. ICT is net als de
auto in handen gekomen van de eindgebruiker die met bijvoorbeeld zijn smartphone verwacht dat het werkt en beschikbaar,
betrouwbaar, veilig en juist is. De ICT moet zich hierop aanpassen. Primaire processen in de maatschappij kunnen niet meer
zonder ICT.
Data en analytics
De omgang met data staat daarbij centraal. Bewust meer
doen dus met de waargenomen informatie – en daarmee invloed
uitoefenen op de omgeving. De waarnemingen en de gevolgtrekkingen daaruit zijn de data, en die data zijn ondertussen
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veel belangrijker dan de infrastructuur. Die data gaan over de
mens en zijn leefomgeving. Over de maatschappij. Data als input
voor maatschappelijke actie. Data om daar rekenschap over af te
leggen.
Overheden zien dat inmiddels ook en zijn in beleidsontwikkeling en platforms druk met dezelfde materie bezig. Zij laten
het belang van ICT en de omgang met data en analytics voor de
maatschappij zien.
Zorg
Een voorbeeld is een effectievere en efﬁciëntere gezondheidszorg. Door de mogelijkheid te differentiëren naar individuen komt de zorg waarin de patiënt centraal staat binnen handbereik. De ontwikkeling op het gebied van cognitive computing
waar IBM Watson momenteel het voorbeeld van is, laat zien hoe
deze nieuwe technologie kennis beschikbaar maakt voor alle
medici. In de toekomst kan iedereen vertrouwen op het feit dat
zijn arts gebruikmaakt van de laatste wetenschappelijke kennis
en inzichten.
Uitkeringen
Op het gebied van sociale zekerheid en andere overheidsvoorzieningen levert het inzetten van geautomatiseerde beslissingsondersteunende systemen op basis van analyses een scala
aan positieve effecten. In de eerste plaats is dat de werkelijke
gelijke behandeling van personen omdat deze systemen niet
gehinderd worden door (onbewuste) menselijke zwakheden in
de beoordeling. De basis waarop de beslissing wordt genomen
is bovendien altijd traceerbaar en dus transparant. De poli-

Foto: Nationale Beeldbank

Nieuwe mogelijkheden op het terrein van data en analytics leiden tot een
andere rol van ICT in bijvoorbeeld de zorg, het verstrekken van uitkeringen en
verkeersbeleid. Bestuurders moeten wel leren beleid te baseren op analyses en
goed geformuleerde vragen.

Het analyseren en voorspellen van CO2-niveaus en andere luchtvervuiling, gerelateerd aan voorspellingen over verkeer en andere activiteiten, leidt al op diverse plaatsen in de wereld tot proactief beleid om vervuiling te voorkomen en ﬁles te bestrijden.
tiek krijgt de mogelijkheid om de werking van deze systemen te
organiseren op basis van heersende prioriteiten.
Met deze systemen kan ook de rechtmatigheid van verkregen diensten of gelden verbeteren. Wanneer een systeem helpt
om beter de ‘bad guys’ te detecteren, helpt het ook om de ‘good
guys’ sneller te identiﬁceren, wat de dienstverlening bevordert.
Sommige gemeenten kunnen zelfs al mensen identiﬁceren die
mogelijk die uitkering hard nodig hebben zonder dat ze weten
dat zij er recht op hebben. In de toekomst willen zij gaan kijken
of mensen die mogelijk later een beroep doen op aanvullende
bijstand eerder te detecteren zijn, zodat deze mensen hulp kunnen krijgen voordat zij in de problemen komen.
Op het gebied van milieu en verkeer zijn er afgelopen jaren
ook grote stappen genomen. Het analyseren en voorspellen
van CO2-niveaus en andere luchtvervuiling, gerelateerd aan
voorspellingen over verkeer en andere activiteiten, leidt al op
diverse plaatsen in de wereld tot proactief beleid om vervuiling
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te voorkomen en ﬁles te bestrijden.
De rol van de bestuurders en de ICT-sector
Zo zijn er in alle sectoren voorbeelden van succesvolle
initiatieven die onze maatschappij verrijken en onze leefomstandigheden verbeteren. De uitdaging voor bestuurders wordt
om de traditionele benadering van beleid als direct antwoord
om te zetten in een benadering waarin beleid gecreëerd wordt
op basis van analyses die voortkomen uit goed geformuleerde
vragen. Een goed beleid begint met het stellen van goede vragen aan de data. De verschillende partijen zouden er, vanuit
hun eigen invalshoeken, goed aan doen hierover een gesprek
aan te gaan. Om vraagstukken helder te formuleren, en waar
mogelijk een gedeelde visie op de nabije en verdere toekomst te
formuleren.

Jaap Vink en Stephen Rouppe van der Voort (IBM Big Data en
Analytics voor Overheid), Rob Nijman (IBM Overheid).
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iPoort wordt ondersteund door het
BPM-Forum, CIONET, ECP, iBestuur
magazine, NGI, NVB, NVBA, NWO, PBLQ
en SIG

Maakt de politiek zich zorgen
over Cyber Security? De burger wél!
iPoort: Cyber Security Onderzoek & Beleid

Maandag 4 november 2013, 16-18 u Nieuwspoort, Den Haag

D

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.

e realiteit is dat het maatschappelijke
en economische leven zich steeds meer
afspeelt via internet. We maken deel uit van sociale netwerken, we doen onze betalingen online en
sturen informatie door of zoeken voor ons belangrijke zaken snel even op. Wat ermee gebeurt, daar
hebben we, als burgers, eigenlijk weinig zicht op.
Wat we wel weten is dat onze gegevens door allerlei partijen geregistreerd, gevolgd en opgeslagen
worden en soms gehackt of gestolen.
Wij, als burgers, ervaren dit in toenemende mate
als een probleem. We proberen elkaar op te voeden
en bewust te maken van de risico’s online, maar
beseﬀen tegelijkertijd dat we weinig weerbaar zijn.
Vooral als we in het nieuws weer op een grootschalige cybercrime-activiteit of een haperend betalingssysteem worden gewezen. Onze banktransacties
doen we soms op hoop van zegen, daarbij terugverlangend naar ‘die goede tijd’, maar… een weg terug
is er niet.
Ons vertrouwen in de digitale omgeving wordt
met de dag minder, terwijl de ontwikkelingen in die
digitale omgeving steeds sneller gaan. En nu hebben we het alleen nog maar over de burger. Maar
dit geldt ook voor het bedrijfsleven en de gehele
Nederlandse samenleving!

Nationale Cyber Security Research Agenda (II)
Er is een enorme behoefte aan de juiste expertise, gedegen specialistisch onderzoek, kennisvergaring, kennisdeling, onderwijs en innovatie op dit
dynamische terrein, om Cyber Security-vraagstukken op te lossen, problemen voor te zijn en aan te
pakken. Onderzoekers uit industrie en kennisinstellingen, gebruikers en vertegenwoordigers van de
overheid, verenigd in het ICT Innovatie Platform Veilig Verbonden (IIPVV) zijn daarom gevraagd om vanuit het Cyber Security-veld, met instemming van dit
veld, een Nationale Cyber Security Research Agenda
II, de NCSRA-II, uit te brengen.
De ministeries van Defensie, Veiligheid & Justitie, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken &
Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek hebben het IIPVV
gevraagd een nieuwe Cyber Security-agenda uit
te brengen, die als basis dient voor het korte- en
langetermijnonderzoek in nationaal en internationaal verband. De agenda is een deelinvulling van
de nieuwe versie van de Nationale Cyber Security
Strategie van de Nederlandse overheid die binnenkort verschijnt, en in lijn met de richtlijnen van de
Europese Unie. Tijdens iPoort wordt de NCSRA-II
gepresenteerd, hierop volgt een debat met stakeholders én politici.

Kijk voor het volledige programma op www.iipvv.nl. U kunt zich aanmelden via www.ipoort.nl/registratie.

Uitvoerbaarheid blijft blinde
vlek in
Den
Haag
I
Een
historische
operatie, noemde het kabinet
de komende decentralisaties
op Prinsjesdag. Het overdragen
van taken aan de gemeenten
moet bovendien bijna 3 miljard
euro opleveren. De gemeenten
hebben de noodzakelijke
informatie en kunnen dossiers
koppelen, aldus het CPB. Met
behulp van ICT komt het vast
goed. Of niet?
Door Bas Linders
Beeld Nationale Beeldbank/Blinkerd
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n de Troonrede sprak
Koning Willem Alexander verrassend over “onze huidige
netwerk- en informatiesamenleving”,
waarmee toch iets meer dan Twitter
en Facebook moet zijn bedoeld. De details
over welke beleidsconclusies de overheid daaraan voor de eigen dienstverlening verbindt bleven
achterwege. Of het moet zijn dat ‘ICT-toepassingen’ vanaf
nu dezelfde rol krijgen toebedeeld als het begrip ‘efﬁciencymaatregelen’, de jaarlijkse budgettaire truc om een bepaald
bezuinigingsbedrag in te vullen. De ICT-sector betoogt
immers al sinds jaar en dag dat de inzet van ICT en een goede informatievoorziening de overheid besparingen op uitvoeringskosten en lagere administratieve lasten kan opleveren.
Haarvaten
Minister Henk Kamp van Economische Zaken legde het
afgelopen voorjaar in zijn beleidsbrief ‘Doorbraken met ICT –
het benutten van economische kansen van ICT’ allemaal nog
eens glashelder uit. Na de stoommachine, de elektriciteit en
de verbrandingsmotor hebben we met ICT een nieuwe doorbraaktechnologie te pakken “die de potentie heeft om een
transformatie van de gehele samenleving op gang te brengen, doordat de technologie in talloze toepassingen wordt
verspreid en daarmee een cyclus van investeringen op gang
brengt”. ICT, zo stelt Kamp vast, is tot in de haarvaten van
de economie terug te vinden. “Nou hoor je het ook eens van
een ander”, zullen de lobbyisten van de ICT-sector, die al tig
jaar met die boodschap op pad zijn, hebben gedacht. En nu
de haarvaten van de overheid nog!
Dan komt het goed uit dat de centrale overheid op het
punt staat belangrijke taken op het gebied van langdurige
zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie over te dragen aan
de gemeenten, die dat werk wel voor een fors lager bedrag
moeten gaan uitvoeren dan het Rijk er nu zelf aan kwijt is.
“Een historische operatie”, noemt minister Ronald Plasterk
het in een toelichting op zijn begroting. De drie ‘decentrali-

saties’ liggen wel onder het beslag van een gedroomde bezuinigingsopbrengst van 2,9 miljard bij een invoeringsdatum
van 1 januari 2015. Aan de bijbehorende wetten wordt nog
gesleuteld. Maar met behulp van ICT komt het vast goed.
Risico’s
“Gemeenten hebben een grotere hoeveelheid informatie
tot hun beschikking. Mede als gevolg van de verschillende
decentralisaties weet de gemeente meer over de situatie
waarin een werkzoekende zich bevindt. Gemeenten hebben
meer contact met gezinnen, kunnen dossiers op verschillende terreinen aan elkaar koppelen en kennen werkzoekenden daardoor beter”. Dat schrijft het CPB in een rapportage
op verzoek van de Tweede Kamer over de kansen en risico’s
van de drie decentralisaties in het sociale domein. Dat is
inderdaad ook de beleidsgedachte achter de decentralisaties, maar op grond waarvan neemt het CBP voetstoots aan
dat gemeenten al die dossiers ook daadwerkelijk kunnen
koppelen? Op dit moment is dat volstrekt onmogelijk en er
is ook helemaal nog geen plan in uitvoering om dat binnen afzienbare tijd mogelijk te maken. De dossiers over
kinderen, gezinnen, alcoholproblematiek, schulden, huisvestingsproblemen, werkloosheid en hulpbehoevendheid
hebben nauwelijks of geen samenhang en er is geen enkele
deskundige op het gebied van informatiehuishouding die het
mogelijk acht om dat per 1 januari 2015 op orde te hebben,
afgezien nog van de vraag of het mag. De 35 nieuw op te
starten arbeidsmarktregio’s moeten nog bedenken met welk
ICT-gereedschap 35 werkbedrijven in 2016 mensen aan werk
moeten gaan helpen. De plannen betekenen een structurele
verandering in de bedrijfsvoering en informatisering van de
408 gemeenten, maar het CPB heeft de technische uitvoer-
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baarheid bij het toetsen van de risico’s buiten beschouwing
gelaten, net als het kabinet trouwens. Er worden nu aanbestedingen voorbereid terwijl de onderliggende wetgeving
ontbreekt.
Naïef
De ICT-branche lijkt weinig zin te hebben straks de
zwartepiet te krijgen voor problemen in de uitvoering. Op
Prinsjesdag waarschuwde Nederland ICT voor een te grote
tijdsdruk bij het inrichten van de informatiehuishouding van
de drie decentralisaties. “De complexiteit van de voorgenomen hervormingen maakt het nodig dat per onderdeel wordt
gewerkt met doordachte en concrete uitvoeringsplannen”,
laat de branche in een persbericht weten. De analyse van
het CPB noemt Nederland ICT ‘naïef’. De gemeenten hebben
inmiddels een eerste verkenning uitgevoerd om te onderzoeken of de uitvoeringsorganisatie niet gaat bezwijken onder
de last van al die nieuwe taken.
In een advies over hoe het straks allemaal zou moeten
waarschuwt het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING): “Het niet doorvoeren van de ICT-vernieuwing
of het uitstellen van investeringen in onderhoud en beheer,
vergroot het risico dat de inhoudelijke ambities van de
decentralisaties niet gerealiseerd kunnen worden, dat de
ingeboekte besparingen niet gehaald worden en dat de
kwaliteit van de zorg en de afstemming van de ondersteuning niet verbetert”. De Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) vraagt een hoge (extra) prijs voor het optuigen van
een werkende informatiehuishouding. Voor het eind van het
jaar wil het kabinet nog ruim vijftig wetten door het parlement laten goedkeuren. Daaronder ook een poging om alle
toeslagen op het inkomen te bundelen in een zogenoemde
‘huishoudtoeslag’.
De ervaring leert dat tachtig procent van een wet ICTrepercussies heeft, maar voor geen enkele van de voorgenomen plannen is een uitvoeringstoets voorzien. Dat blijft een
blinde vlek bij beleidsmakers en politici. Dan maar weer een
parlementair onderzoek over een jaar of vijf.
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Heeft Nederland in Europa nog wat
te vertellen op het gebied van de
privacyregels, internet en i-overheid?

et
h
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Europa

ch
i
z
rlementar iërs manifesteren

Bestaan er bij die
onderwerpen wel
nationale belangen?
Europarlementariërs
zijn realistisch,
maar hebben in
2014 wel weer
te maken met
hun sceptische
nationale
kiezers.

Door Peter Olsthoorn
Beeld Stockfresh
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espect voor de privacy van burgers, de
bescherming van de onafhankelijkheid van
internet als communicatiemiddel, een nette omgang
met digitale burgergegevens door overheden – het zijn
kwesties die beter op Europees niveau geregeld kunnen worden. Belangrijke kwesties dus ook voor de Europarlementariërs.
Jan Mulder is al bijna 20 jaar Europarlementariër en heeft de
invloed van Nederland op dit gebied zien tanen gedurende die periode.
Dat heeft niet louter kwantitatieve redenen, te weten de uitbreiding van 12
naar 28 landen sinds hij begon. “Het probleem is vooral het gebrek aan kennis
bij de Tweede Kamer, gecombineerd met de negatieve oordelen over Europa. Dat
beperkt zich zeker niet tot de SP en de PVV.”
Zijn eigen VVD probeert Mulder bij te sturen. Bovenal betekent invloed uitoefenen immers dat je intelligent moet optreden: “Naar intelligent geformuleerde
argumenten en kwaliteit luistert iedereen, ongeacht waar je vandaan komt.
Niemand zit te wachten op een land dat met de voeten stampt en roept: ‘Ik heb
gelijk’.”
Mulder houdt zich intensief bezig met de concept-privacyverordening. Die
houdt de gemoederen in Brussel danig bezig met maar liefst ruim 3000 amendementen, voor het merendeel gericht op afzwakking. In één keer wordt immers
– zo wil de Europese Commissie, gesteund door consumenten en privacyorganisaties – de macht over dataverstrekking bij consumenten gelegd. Met een krachtig
sanctiestelsel voor toezichthouders zoals het CBP.
In één keer
Het is een Verordening, wat betekent dat de privacyregels direct in werking
moeten treden voor 28 landen. Anders dan bijvoorbeeld met de recente ‘cookiewet’ is nationale interpretatie niet meer nodig en mogelijk. Dat geldt nog wel
voor het aanpalende voorstel voor een Europese richtlijn om ook de dataprotectie van burgers en overheden te regelen, die apart van de Verordening voor het
regelen van privacy tussen bedrijven en consumenten ter discussie ligt.
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De concept-privacyregels werden ineens heel actueel door
de onthullingen over Prism en de NSA. Het politieke vaarwater wordt breder nu privacy een rol speelt in de Duitse verkiezingen, terwijl juist Engeland de strenge regels probeert
te torpederen, geholpen door de Amerikaanse lobby. Bovendien is er grote tijdsdruk vanwege de Europese verkiezingen
van 22 tot 25 mei 2014.
Mulder luistert wel naar krachtig verzet van het Nederlandse bedrijfsleven, zoals van VNO-NCW, maar laat er de
oren niet naar hangen. Hij diende 49 amendementen in,
waarvan de helft een afzwakking of relativering is, de andere
helft neutraal of een versterking. “We hebben ze hier allemaal gehad met hun bezwaren: Google, Amazon, Microsoft,
The American Chamber of Commerce. Maar het principe van
die verordening is belangrijk voor ons: de burger moet zeggenschap krijgen over het verzamelen en gebruiken van zijn
data.”
Op Lobbyplag.eu is te zien welke parlementariërs letterlijk amendementen op deze verordening indienen die
door lobbyisten zijn geformuleerd. Vooral Amerikanen weten
de weg te vinden naar conservatieve Britten, een krachtige invloed van Washington in Brussel. Opvallend is dat de
Nederlandse privacylobby Bits of Freedom de weg weet naar
buitenlandse Groenen die letterlijk voorstellen overnemen.
Ofschoon Mulder niet genoemd staat, vindt hij letterlijke
overname van een lobbystandpunt niet getuigen van luiheid
of te krachtige beïnvloeding. “Het is transparant. Wij vergaderen open. Iedereen kan thuis meekijken en oordelen of
Jan Mulder zich goed verweert of waanzin verkondigt.”
Mulder is positief over de groeiende invloed van het EP,
maar bezorgd over de gesloten deuren waarachter de ambtenaren namens de raden van ministers meer en meer schimmige compromissen sluiten. “Maak dat ook transparant, en
niet enkel een paar vergaderingen.”
Bedrijfsleven
Vooral Wim van de Camp (CDA) is krachtig in de weer om
de Verordening af te zwakken, met bijna honderd amendementen. Hij schat de oppositie tegen strakke regulering op
zo’n 49 procent. “Dus een klein zetje is genoeg om de balans
te doen doorslaan.”
Hij schetst twee Nederlandse lijnen van beïnvloeding.
“De eerste is zeg maar de publieke lijn van de Permanente
Vertegenwoordiging in Brussel, waar zo’n zestig intelligente
ambtenaren Nederlandse zienswijzen en belangen uitdragen. Zo eens per maand laat ik me grondig bijpraten over de
onderhandelingen in de raden van ministers. Dan ga ik na in
hoeverre dat past bij de opstelling van mijn partij, de EVP,
en of ik ze dichter bij elkaar kan brengen.”
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De tweede, private lijn van Nederlandse beïnvloeding
verloopt via lobby’s voor de privacyverordening: “Die wordt
voor mij aangevoerd door VNO-NCW, met in het kielzog
bedrijven als Philips, Shell en Elsevier, die belang hebben bij
een zekere vrijheid van herproﬁlering en mogelijkheden om
data door te verkopen. Ik hoor natuurlijk ook buitenlandse
partijen als Bertelsmann waarvan de opvattingen in dezelfde
lijn liggen.”
Ook Erasmus Universiteit wist Van de Camp te vinden
met een lobby voor afzwakking van de beoogde strenge
regels: “Zij willen geanonimiseerde patiëntgegevens kunnen gebruiken voor onderzoek, bijvoorbeeld van duizend
nierpatiënten.”
Twee kampen beluisteren
D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld is de krachtigste Nederlandse pleitbezorger voor de nieuwe Verordening en
ziet met lede ogen hoe groot de kracht is waarmee lobbyisten van bedrijven en regeringen die proberen uit te kleden.
Qua lobby’s zegt ze alle kanten van het bedrijfsleven en
privacy- en consumentenorganisaties voorbij te hebben zien
trekken. “Maar die van de overheden zijn de sluwste, want
voor een groot deel onzichtbaar. En vrijwel allemaal met het
oogmerk de wetgeving af te zwakken.”
De 28 Europese regeringen zijn, vaak ongeacht politieke
gezindte, niet wezenlijk beter dan de Amerikaanse, volgens
In ’t Veld. De laatste kreeg het zelfs gedaan om al in de ontwerptekst delen te schrappen. “Dat is absoluut ongehoord.
De Europese Commissie ontkent in alle toonaarden dat het is
gebeurd, maar track changes in gelekte teksten laten duidelijk de verschillen zien tussen een interne conceptversie van
november 2011 en de ofﬁciële deﬁnitieve versie van januari
2012.”
Wie de klaagschriften beziet, constateert dat VNO-NCW
de grootste bezwaren uit. In ’t Veld: “Sommige sectoren,
landen en lobbygroepen roepen moord en brand en ‘dit is
het einde van internet’. Terwijl er juist grote kansen liggen.
Gelukkig beginnen steeds meer bedrijven er meer het nut
van in te zien. Slimme bedrijven spelen erop in en gaan ook
vooroplopen met het bieden van vertrouwen.”
Ze ziet een sterke parallel met eerdere Europese milieuregels, waar uiteindelijk de hele ‘groene markt’ uit voortkwam en bedrijven zich laten voorstaan op hun groene imago. Dat ziet ze in privacy ook gebeuren. “Het is het nieuwe
groen, dat ook kansen biedt voor innovatie.”
Niet Nederland
Het gaat allerminst om een exclusief Nederlands geluid.
In ’t Veld: “Hoe deﬁnieer je het Nederlandse belang met tien
partijen in de Tweede Kamer? Het belangrijkste is inhoude-

lijke kwaliteit. Ik luister naar de zorgen van het MKB dat
vreest voor hoge uitvoeringskosten, maar niet naar de Amerikaanse lobby om de wet geheel uit te kleden.”
Ook de Europese invloed van collega D66’er Marietje
Schaake als telecomspecialist is onmiskenbaar, en reikt tot
over de Europese grenzen waar het gaat om netneutraliteit.
Dit begrip staat voor non-discriminatie van internetdiensten door telecombedrijven. Zo mogen bijvoorbeeld KPN,
Vodafone en T-Mobile concurrerende diensten zoals Skype
niet weren en UPC en Ziggo geen online concurrerende
videodiensten.
Een amendement van D66 leidde ertoe dat Nederland als

Sommige
sectoren, landen
en lobbygroepen
roepen moord
en brand en ‘dit
is het einde van
internet’
eerste in Europa netneutraliteit wettelijk heeft geregeld.
D66 pakte dat ook Europees voortvarend op via Marietje
Schaake, met haar bijna 37 jaar een van de jongste parlementsleden. “Mijn voorkeur gaat uit naar een Europees voorstel, geschoeid op de Nederlandse wet die benadeling van
diensten helder verbiedt.”
Net als In ’t Veld treft ze niet enkel krachtige lobby’s van
bedrijven, maar ook meer en meer van overheden die het
parlement in een vroeg stadium willen beïnvloeden. In dit
geval willen de VS netneutraliteit juist wel geregeld zien om
hun Google, Facebook, Microsoft (Skype), Amazon enzovoort
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vrije toegang tot de markt van 500 miljoen consumenten te
laten behouden. Frankrijk gaf een eigen uitleg aan netneutraliteit. Het probeert in onderhandelingen te voorkomen
dat zijn telecombedrijven zoals Orange verplicht vrijelijk
toegang moeten verlenen aan Skype en Google Hangout.
Open debat
Schaake wil op haar gebied geen lobbyisten en lobbypartijen bij naam noemen. Ze zegt wel dat KPN als een van
de weinige Europese telecombedrijven Europese netneutraliteit nu steunt. “Ik ben niet in voor besloten lobby’s.
Ik organiseer regelmatig open hoorzittingen over thema’s
waarvoor ik verantwoordelijk ben. Zo wordt de discussie in
alle openbaarheid gevoerd en gaan tegenstanders met elkaar
in debat.” Dit werkt goed voor het werven van steun in het
parlement dat inmiddels achter het wettelijk garanderen van
netneutraliteit staat. Temeer daar, zoals meestal, parlement
en het Europese consumentenverbond (Beuc) op één lijn
zitten.
Minder goed werkt het in de contacten met de macht
zelve, zoals in de pogingen om Neelie Kroes, Europa’s digitale bazin, mee te krijgen. Ze wil telecombedrijven de ruimte
bieden om zakelijk netverkeer waarvoor hun bedrijven meer
betalen voorrang te geven. Lijkt logisch, maar de twee
Nederlandse vrouwen staan tegenover elkaar.
Schaake: “Kroes is voorstander van het regelen van netneutraliteit. De vraag is alleen op welke manier. De devil is
in the details. Het gaat mij principieel om behoud van open
internet.”
Dat ‘principieel’ zijn werkt niet met zoveel belangen. Net
als bij privacy gaat het meer en meer om juridische formuleringen waarmee een middenweg wordt gevonden tussen het
grote aantal belangen waarover uiteindelijk een raad van
ministers het laatste woord heeft.
Schaake klaagt openlijk over het ontoereikende kennisniveau, waardoor ze enorm moet sleuren aan technische
kwesties die ze agendeert zoals digitale vrijheden, open data
en hervorming van auteursrechten: “Europa wil de sterkste
kenniseconomie bouwen, maar beseft onvoldoende dat je dit
technisch moet ondersteunen.”
In hun werk moeten parlementariërs ook een balans zien
te vinden tussen het tevreden houden van de nationale achterban en de Europese belangen. D66 is het meest Europagezind en met Sophie in ’t Veld ook het meest zichtbaar op bijvoorbeeld Twitter en in debatten in Nederland over Europese
kwesties als privacy. Schaake: “Voor ons staat Europa echt
op de eerste plaats. Maar we zijn wel gekozen om Nederland
te vertegenwoordigen…”
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Venlo wil vooroplopen in ICT-samenwerking tussen gemeenten

Co-creatie gemeente en
PinkRoccade moet
standaard opleveren
ICT-samenwerking tussen verschillende
gemeenten is nog een schaars goed. De
gemeente Venlo wil op dit gebied voortrekker
zijn. Venlo maakt daarom in co-creatie
met PinkRoccade Local Government hun
Makelaarsuite-systeem verder geschikt voor
gebruik door verschillende gemeenten.
“408 Keer hetzelfde blijven doen is niet de juiste weg”,
stelt Angela Breikers, teamleider informatievoorziening bij
de gemeente Venlo en opdrachtgever van het project. De
gemeente Venlo is als centrumgemeente onderdeel van een
Noord-Limburgs samenwerkingsverband. Zo is er op infrabeheer
een samenwerking met Roermond en Weert. Volgens Breikers
moeten gemeenten niet alles zelf willen doen en samenwerken
met andere gemeenten. “Onze kennis en kunde kunnen we veel
beter bundelen”, zegt ze. “Het project met PinkRoccade is voor
ons een stap om hieraan vorm te geven. We verwachten dat de
gemeente Weert de Makelaarsuite gaat gebruiken en hopen dat
meer gemeenten hiermee hun voordeel gaan doen.”
Gelijktijdig gebruik
Het co-creatieteam van de gemeente Venlo bevat zowel
mensen vanuit informatievoorziening als vanuit architectuur.
Breikers: “Het is een divers team met een brede kennis.” Venlo
had liefst ook de gemeente Weert vertegenwoordigd gezien in
het team. “Dat is helaas nog niet gelukt”, zegt Breikers. Wel is
er overleg met Weert over haar behoeften. De gemeente Venlo
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gebruikt de Makelaarsuite reeds. De oplossing is al in staat
samenwerkende gemeenten te ondersteunen, en wordt in dit
project geoptimaliseerd. PinkRoccade ziet in de nieuwe Makelaarsuite graag een standaard voor samenwerkende gemeenten
in Nederland.
De Makelaarsuite distribueert zowel binnen de gemeentelijke bronnen als de landelijke basisregistraties informatie en
zorgt dat gegevens niet ‘dubbel’ ingevoerd hoeven te worden.
De functionaliteit staat als een makelaar tussen de systemen,
om daaruit informatie te halen en uit te wisselen. Samen met
PinkRoccade werkt Venlo onder meer aan verbeteringen om

De Makelaarsuite distribueert
zowel binnen de gemeentelijke
bronnen als de landelijke
basisregistraties informatie

de distributie van gegevens op meerdere manieren te laten
verlopen en aan het ‘kenmerken’ van de informatie. Breikers:
“Willen verschillende gemeenten dit systeem gelijktijdig kunnen gebruiken, dan moeten we kunnen garanderen dat de juiste
informatie naar de juiste gemeenten gaat. Dat is het belang-

Het stadhuis van Venlo.

rijkste technische aspect dat we in deze co-creatie realiseren”,
verduidelijkt ze.
Eerste stap
De gemeente Venlo wil met het project graag aan andere
gemeenten laten zien dat het mogelijk is om samen te werken op
het vlak van ICT. Breikers: “Dit project was voor ons een mooie
eerste stap om die samenwerking te zoeken. De suite heeft
vooral een bemiddelende functie. Het is niet nodig om mensen
op een geheel nieuwe manier te laten werken. Dat maakt dit project goed behapbaar als eerste stap in meer samenwerking.” In
de toekomst wil de gemeente Venlo de technische samenwerking
met de gemeenten Weert en Roermond graag uitbreiden, onder
meer op het gebied van applicaties.
Voor de gemeente Venlo is het project tevens een positieve
kennismaking met co-creatie. Breikers prijst de voordelen van
deze aanpak: “Ik verwacht dat we deze gezamenlijke productontwikkeling vaker gaan inzetten. Wij weten heel veel van
processen en hebben de inhoudelijke kennis. PinkRoccade heeft
de technische expertise. Door die twee expertises samen te
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brengen krijg je de beste ontwikkeling in de systemen.”
Geen euro’s
Bovendien meent de teamleider dat de samenwerking beide
partijen dichter bij elkaar brengt. Breikers: “Het vertrouwen in
elkaar is gegroeid.” Ze wijst erop dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Venlo en PinkRoccade geen afspraken over euro’s bevat. Het contract bevat alleen een inspanningsverplichting voor beide partijen. Breikers benadrukt: “Het
gaat ons niet om geld. We brengen kennis en kunde bij elkaar.
Dit doen we omdat we hiervan beide in de toekomst vruchten
verwachten te plukken.”
De Makelaarsuite moet in april 2014 geoptimaliseerd zijn
voor gelijktijdig gebruik door meerdere gemeenten. Angela
Breikers: “We krijgen minder geld. Niet elke gemeente heeft
straks een ICT-afdeling. We geloven erin dat samenwerking met
meerdere gemeenten de toekomst is. Dat is de reden waarom
we investeren in het project. Het gaat erom dat straks andere
gemeenten proﬁjt kunnen hebben van ons werk. We nemen het
voortouw en hopen dat ons initiatief navolging vindt.”
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I C T U
Hugo Butter (ICTU), hoofd Deliverymanagement en programmamanager Toegang
(l) en Tom Moesker, projectleider RIN bij
Programma Toegang.

zodra medewerkers in-, door- of uitstromen bij hun werkomgeving.

Het Rijks Identificerend Nummer gaat van start

Hugo Butter (ICTU) vertelt over de
noodzaak van het RIN voor het Rijk.
“In het kader van de I-strategie en de
Compacte Rijksdienst worden generieke
– door de ministeries gedeelde – voorzieningen, zoals P-Direkt, de Digitale
Werkomgeving Rijksdienst en de Rijkspas ontwikkeld. Een belangrijke rand-

verschillende plekken geregistreerd. Dit
vergroot de kans op identiteitsfraude.
Om een medewerker uniek te kunnen duiden hebben veel departementen
gebruikgemaakt van het BSN. De Haagse
rechtbank deed in september 2011 de
uitspraak dat het BSN alleen gebruikt
mag worden als daar een wettelijke
grondslag voor is. Overal waar het BSN nu
onrechtmatig wordt gebruikt, moet het
voor 31 december 2013 uit de systemen
worden verwijderd of vervangen door een
rechtmatig alternatief. Achterliggende
reden is de bescherming van privacy. Aan
het BSN is namelijk vaak meer informatie – bijvoorbeeld medische informatie
– verbonden.
Urgentie
Die beslissing van de rechter gaf

‘Introductie RIN is no-- regretaanpak’
Binnenkort zijn rijksmedewerkers in administraties van het Rijk te identiﬁceren met
hun RIN (Rijks Identiﬁcerend Nummer). Op 15 oktober gaat de beheervoorziening
RIN live. Hugo Butter, Tom Moesker (beiden ICTU) en Suzanne Aantjes (CIBG)
vertellen over nut en noodzaak van het RIN.

D

e invoering van het Rijks Identiﬁcerend Nummer is onderdeel van
het programma Toegang. Dat realiseert
een rijksbrede voorziening voor identiteitenbeheer (‘wie ben je’ en ‘ben je wie
je bent’) en autorisatiebeheer (‘wat mag
je’). Een dergelijke voorziening is nodig
om medewerkers van het Rijk op een eenvoudige en eenduidige manier toegang
te geven tot rijksbrede fysieke en digitale
voorzieningen. Maar zover is het nog
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niet. De Interdepartementale Commissie
Bedrijfsvoering Rijk (de ICBR) stemde op
9 april dit jaar in met de uitvoering van
deelproject 1, het RIN, en de voorbereidingen op deelproject 2, Rijksbreed Identiteiten Management (RIdM).
Het RIN is primair bedoeld voor Identiteiten Management (IdM). Het kan op
departementaal of elk ander (decentraal)
niveau gebruikt worden als koppelnum-

mer. Daarmee draagt het RIN bij aan
verdere harmonisering, uniformering en
optimalisering van het IdM-landschap.
Dit landschap bestaat momenteel
vooral uit lokale systemen en voorzieningen die meestal slechts binnen de
grenzen van een departement of sector
ingezet kunnen worden. Daarbij is samenwerken tussen verschillende systemen
een grote uitdaging, net als het op orde
houden van de veranderingen in rechten

voorwaarde daarvoor is een solide en
betrouwbaar register van rijksambtenaren, waarbinnen medewerkers uniek te
identiﬁceren zijn. Anders gezegd: je moet
weten wie wie is, om te weten wie je toegang geeft tot die voorzieningen. Bij een
compacte rijksdienst hoort bovendien
één wijze van administreren van medewerkers, waardoor het Rijk als één bedrijf
kan opereren. Als de kenmerken van een
persoon één keer goed zijn vastgelegd op
eenduidige wijze, kun je snel inspelen op
reorganisaties, detachering of wisseling
van baan.”
Uitfasering BSN
Departementen hebben identiteitenbeheer ieder op hun eigen wijze vormgegeven. Personen die op meerdere plekken
binnen het Rijk werkzaam zijn, worden op
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urgentie aan het RIN, vertelt projectleider
Tom Moesker (eveneens ICTU): “Departementen en uitvoeringsorganisatie hebben
eigen systemen – en soms zelfs meerdere
systemen – waarin medewerkers, externen en servicemedewerkers geregistreerd
worden. Zonder een uniek identiﬁcerend
nummer is niet altijd eenduidig vast te
stellen wie wie is, en of hij al in registraties voorkomt.” Het RIN is daarom een
no-regretmaatregel. “De introductie van
het RIN moet sowieso gebeuren. In eerste
instantie om de uitfasering van het BSN
te ondersteunen. Om te voorkomen dat
ieder departement dit probleem zelf
moet oplossen is het logisch dat samen te
doen. Departementen die geen gebruik
maken van het BSN hebben ook voordeel,
omdat het RIN het mogelijk maakt medewerkers over organisatiegrenzen heen te

identiﬁceren.”
Aansluiten
Op 15 oktober gaat de beheervoorziening RIN live; vanaf dan kan iedere
medewerker een RIN krijgen. In de maanden daarna kunnen departementen op
de voorziening aansluiten. “De invoering
van het RIN is een behoorlijke operatie”,
vertelt Moesker. “Het gaat niet alleen om
een ‘nummergenerator’, er is sprake van
een stelsel van RIN-verwerkende organisaties die het nummer onderling moeten
kunnen uitwisselen. Departementen en
beheerders van rijksbrede voorzieningen als P-Direkt, Rijksadressengids en
Rijkspas moeten aanpassingen maken
in hun systemen om het RIN te kunnen
verwerken. Er vinden uitgebreide testrondes plaats om er zeker van te zijn dat de
uitwisseling goed verloopt.”
Bouw en beheer in ‘eigen huis’
De bouw van de beheervoorziening
RIN (BvRIN) is in handen van het CIBG,
uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Suzanne Aantjes is daar
verantwoordelijk voor het technisch
projectmanagement. “Het door CIBG ontwikkelen van de BvRIN past helemaal in
de gedachte van de Compacte Rijksdienst
en de I-strategie: nieuwe taken beleggen
bij bestaande organisaties die hebben
bewezen dat ze het kunnen. Het CIBG is
een registerautoriteit. Voorbeelden zijn
de registratie van zorgverleners in het
BIG-register en orgaandonoren in het
Donorregister.” Het ontwikkelen van de
beheervoorziening past bij de CIBG-focus
op registertaken en om die reden heeft
de minister van VWS, waarvan het CIBG
een uitvoeringsorganisatie is, ingestemd
met deze taakuitbreiding.
“Bij de BvRIN ligt de focus in eerste
instantie op realisatie van een basisvoorziening. De deadline die departementen
hebben om op 31 december het BSN te
hebben uitgefaseerd op die plekken waar
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I C T U
Het RIN maakt het te zijner tijd mogelijk
vast te stellen dat deze persoon inderdaad Jan Jansen is die werkt bij beide
departementen.”

het gebruik daarvan niet is toegestaan,
zorgt voor een stok achter de deur in de
planning. De BvRIN moet midden oktober
draaien zodat er voldoende tijd is om over
te stappen”, aldus Aantjes.
Betrokkenheid
Moesker vindt de betrokkenheid van
departementen bij het project opvallend.
“Bijeenkomsten over het RIN trekken
volle zalen. Er zijn veel vragen over het
wat, hoe, waarom en de mogelijkheden. Zoals de vraag: ‘Is het mogelijk
het RIN te gebruiken voor de registratie
van uitgeleende ﬁetsen?’ Maar mensen
zijn ook kritisch en sommigen maken
zich zorgen. Dit systeem gaat over hun
mensen. Privacy en informatieveiligheid
zijn belangrijke onderwerpen in discussies over vervolgstappen.” Aantjes merkt
dat departementen zich sterk eigenaar
voelen van de personele gegevens. “Dat
het CIBG deze personele gegevens alleen
na opdracht van de departementen mag
aanpassen, blijven we benadrukken.”
Baten
Medewerkers merken vooralsnog niets
van het RIN, zegt Moesker. “Het is voor
hen nergens direct te zien en ze hoeven
er niets mee te doen.” Wel zijn er baten
op de achtergrond. Hij geeft een voorbeeld: “Een medewerker van het Rijk die
op meerdere plekken werkt, heeft vaak
meerdere rijkspassen in zijn portemonnee. Dat is niet gebruiksvriendelijk, inefﬁciënt en vergroot de kans op misbruik.
Het RIN maakt inzichtelijk om hoeveel
mensen dat gaat. Dan kun je gerichter
sturen op afname van dat percentage.”
Een ander voorbeeld: “Mensen staan nu
vaak meerdere keren in de Rijksadressengids. Het is nu in de Rijksdirectory die
daar achter zit nog niet mogelijk te zien
of Jan Jansen die werkt bij Economische
Zaken dezelfde persoon is als de Jan Jansen die werkt bij Buitenlandse Zaken. Dat
maakt het zoeken naar een collega lastig.
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Suzanne Aantjes is technisch projectleider
bij het CIBG voor de bouw van de Beheervoorziening RIN (BvRIN).

RIN: Facts and ﬁgures

Het RIN…
… is een tiencijferig nummer dat
wordt gekoppeld aan een persoon
die een werkrelatie met de rijksdienst aangaat;
… is een betekenisloos nummer,
dat niet herleidbaar is tot een
persoon;
… kan binnen systemen gebruikt
worden als koppelnummer, zodat
een persoon bijvoorbeeld toegang
krijgt tot relevante (rijksbrede)
digitale voorzieningen en fysieke
middelen;
… draagt bij aan verdere harmonisering, uniformering en optimalisering van het Identitymanagementlandschap binnen het Rijk;
… voldoet aan alle geldende veiligheidseisen, zoals de Baseline Informatiebeveiliging
Rijksoverheid.

Hergebruik
Butter legt uit waarom het programma Toegang is ondergebracht bij
ICTU: “ICTU is een stichting van en voor
de overheid en daarom geen belanghebbende voor de oplossing. Die objectiviteit
is een belangrijke voorwaarde voor succes
in de coördinatie en uitvoering van complexe projecten waar de belangen sterk
uiteenlopen. Wij combineren inhoudelijke
kennis over de iOverheid met expertise
in project- en programmamanagement.”
ICTU heeft veel ervaring met projecten
die gaan over de kwaliteit van persoonsgegevens. Denk aan DigiD en eHerkenning, het Register Niet-Ingezetenen
en andere projecten in het stelsel van
basisregistraties. “We weten dus behoorlijk wat over de registratie van basisgegevens. ICTU werkt mee aan meerdere
projecten uit de rijksbrede I-strategie,
waardoor we goed verbindingen kunnen
leggen. De Digitale Werkomgeving Rijksdienst is bijvoorbeeld ook van oorsprong
een ICTU-project.”
Ook voor andere overheden zijn de
ervaringen interessant, ziet Butter. Dat
biedt mogelijkheden voor meer hergebruik. “Allereerst is het probleem met het
BSN niet exclusief voor het Rijk. Daarnaast zijn de principes achter het RIN
toepasbaar op bijvoorbeeld gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ook dan is
goed zicht op identiteiten van medewerkers belangrijk. En, meer algemeen geldt:
overal waar generieke voorzieningen worden ontwikkeld, moet de informatievoorziening over identiteiten op orde zijn. Het
is een belangrijke bouwsteen voor de hele
iOverheid.”

Handvatten voor ketensturing gebundeld in NORA-dossier

Ketensturing is niet alleen
een kwestie van techniek
Publieke organisaties werken steeds meer in ketens
samen. Maar wat vraagt dat van bestuurders? Het NORAdossier ‘Ketens de baas’ helpt ze op weg.
In een keten is er niet één baas en dat vraagt een
andere besturingsaanpak. Dat is de gedachte achter
‘Ketens de baas’, een aanvulling op de Nederlandse
Overheid Referentie Architectuur (NORA). NORA biedt
een gemeenschappelijk werk- en denkkader voor de
elektronische overheid.
“Samenwerking over organisatiegrenzen heen is niet
meer weg te denken in deze tijd. De samenleving vraagt
om samengestelde diensten en producten die niet door
zelfstandige organisaties geleverd kunnen worden.
Denk hierbij aan het bieden van goede jeugdzorg of het
borgen van informatieveiligheid”, zegt medeauteur Erik
Ruiterman, die net als de andere drie auteurs eerder
veel ervaring opdeed met ketensamenwerking bij de
totstandkoming van de loonaangifteketen. “Maatschappelijke vraagstukken zijn daarmee steeds vaker organisatieoverstijgend en kunnen alleen in samenwerking
aangepakt worden.”
Organisaties zijn geneigd hun ‘verticale’ organisatiebelang centraal te stellen en niet meteen te denken
vanuit het ‘horizontale’ ketenbelang. Het oplossen van
gezamenlijke vraagstukken drijft op ‘het echt samen
willen doen’, op het ‘vertrouwen in de partner’ en op een
‘gezamenlijke focus’. Maar hoe krijg je de managers en de
medewerkers in de juiste coöperatieve stand?
In het dossier geven de auteurs speciaal voor
bestuurders een op de praktijk gestoelde visie op het
inrichten van organisatieoverstijgende samenwerking. Ruiterman: “De essentie van ‘Ketens de baas’ is
een andere manier van kijken naar het besturen van
samenwerkingsverbanden, waarbij de relatie tussen de
samenwerkende organisaties én het commitment tot
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samenwerking voortdurend
in het vizier worden gehouden. We onderscheiden vier
besturingsdimensies. Naast de
mensie gaan we oook
okk iin op
inhoudelijke en procedurele dimensie
de culturele en relationele dimensie van samenwerking.”
Ketensamenwerking is niet louter een kwestie van techniek en procedures, maar heeft ook oog voor de relationele en culturele vraagstukken tussen samenwerkende
organisaties. En daar moet vanaf de start aan gewerkt
worden omdat het negeren van deze vraagstukken een
goedwerkende keteninformatisering in de weg zal staan.
Cor Franke, als projectleider doorontwikkeling NORA
verantwoordelijk voor ‘Ketens de baas’, weet zeker dat
het dossier aan een behoefte voldoet. “Voor de zomer
gaf ik tijdens een conferentie over informatisering in de
vreemdelingenketen een presentatie over het dossier.
De primaire reactie uit de zaal was dat het dossier op een
goed moment komt, omdat ze zich juist nu de vraag stellen hoe ze de besturing van de keten verder vorm gaan
geven.”
Het dossier ‘Ketens de baas’ is geschreven door
Menno Aardewijn, Erik Ruiterman, Ard-Pieter de Man en
Valentijn Crijns. Als onderdeel van de NORA is het dossier digitaal beschikbaar. “De NORA komt tot stand door
bijdragen vanuit alle overheidslagen”, zegt Eric Brouwer,
bij ICTU verantwoordelijk voor het beheer van de NORA
in opdracht van het ministerie van BZK. “Het afgelopen
jaar is de papieren NORA vervangen door de wiki www.
noraonline.nl. Hiermee kunnen we te allen tijde onze
inzichten en kennis delen en blijven alle onderdelen van
de NORA actueel.”
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doen. Ga naar www.sap.com/netherlands/
industries/public-sector/index.epx

lleen ezels en overheden stoten zich
met regelmaat aan dezelfde steen.
Hoewel talloze megalomane IT-projecten
van de overheid uitliepen op een debacle,
worden er te vaak geen lessen getrokken
en komt er steeds weer een nieuw, groot
project. En met dezelfde frequentie en
voorspelbaarheid komen de bezweringen
dat het dit keer écht goed zal gaan, en dat
de begroting écht niet overschreden zal
worden, en dat er écht geen alternatief is.
En dat het bovendien het nieuwste van het
nieuwste is op IT-gebied, waarmee we maar
wat graag de blits maken.

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

De jongste in de rij is het megaproject
‘Slimme Grenzen’, voorgesteld door de
Europese Commissie. Dit systeem gaat
elektronisch de in- en uitreizende burgers
van buiten de EU registreren met gebruik
van biometrische data. Geschatte kosten:
1,1 miljard (je zou denken dat er in tijden
van economische malaise wel dringender
prioriteiten zijn te verzinnen). Doel van de
operatie is niet geheel eenduidig. Slimme
Grenzen gaat volgens de Commissie de
wachttijden aan de grens aanzienlijk verkorten; dat was overigens ook het expliciete doel van allerlei andere maatregelen,
en vooralsnog zijn wachttijden op luchthavens niet merkbaar korter geworden.
Daarnaast het identiﬁceren van personen
die bij het verlopen van hun visum niet
zijn uitgereisd uit de EU. Ook dit lijkt een
nogal theoretisch nut, als de personen in
kwestie zich op een onbekende locatie in
Europa bevinden en dus niet meer te traceren zijn. De Europese Commissie laat wel
alvast doorschemeren dat het op termijn
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ook de bedoeling is dat politie, justitie
en veiligheidsdiensten naar hartenlust
kunnen grasduinen in deze database. De
onderbouwing van de Commissie berust
bovendien op nogal wilde aannames over
de verwachte stijging van het aantal
reizigers van en naar de EU.
De Commissie had, alvorens de voorstellen te lanceren, eens kunnen kijken hoe
vergelijkbare programma’s in de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn
gelopen. Dan had ze vast kunnen stellen
dat het in de VS al jaren niet wil lukken
om het programma US Visit goed van de
grond te krijgen. In het Verenigd Koninkrijk kostte het grote moeite e-borders
operationeel te krijgen, en wegens de grote
vertragingen werd de miljardenorder aan
uitvoerder Raytheon teruggetrokken. In
de EU zelf kampte het Schengen Information System met eindeloze vertragingen en
kinderziekten, en waren de kosten zesmaal
zo hoog als begroot.
In het Europees Parlement zijn de voorstellen met scepsis begroet. Hoewel sommige
politici nog steeds een pavlovreﬂex hebben
bij het woord ‘veiligheid’, en er nog steeds
bijna mythische krachten worden toegeschreven aan IT, zijn velen niet overtuigd
van de noodzaak, van de kans van slagen
en van de timing van de voorstellen.
IT biedt fantastische mogelijkheden om
diensten aan burgers te verbeteren. Maar
laten we het hoofd koel houden en ons
niet ondoordacht in megalomane en kostbare IT-avonturen storten.
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Toegevoegde waarde
overheidscloud zit vooral in
shared services

Het is niet meer van deze tijd dat elk departement zijn
eigen uitvoeringsorganisaties, bedrijfsvoering en inspecties
in de lucht houdt, betoogt minister Stef Blok van BZK in
zijn in mei gepubliceerde Hervormingsagenda Rijksdienst.
Het Rijk moet meer functioneren als één concern, door
samenwerking en ﬂexibele inzetbaarheid. Ook moet die
overheid kleiner worden en vooral minder kantoorruimte
gebruiken. “Die hervormingsagenda zet een extra stap naar
kostenbesparingen bovenop wat al was voorgenomen in
het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst; het is een
extra taakstelling”, zegt Ralf van den Ham, account manager
Rijksoverheid bij CGI. “Dat is wel een aanleiding om te
kijken of we geen potentiële besparingen laten liggen. En de
latente voordelen van de private cloud waarop in de Kamer
is gewezen bij de presentatie van de Nederlandse cloudstrategie bieden kansen daarvoor.”
Werkelijke winst zit in shared services
Het inrichten van de ‘private cloud’ voor de overheid, in
de vorm van het consolideren van 66 bestaande rekencentra
in een viertal grote nieuwe centra, is nog maar het begin.
Dat is ‘het ijzer’. Maar het delen van IT-middelen gaat verder.
De werkelijke winst zit in het gebruiken van die centrale pool
van verwerkingskracht voor gezamenlijke – en dus niet langer
versnipperde – processen oftewel het inzetten van shared
services. En dat niet alleen, stelt Mark Hartman, principal
business consultant bij CGI. “Minister Blok zegt liever te
saneren in stenen dan in mensen, dat betekent dat het Rijk naar
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minder werkplekruimte toe moet, 0,7 werkplek per ambtenaar.
Plaatsonafhankelijke en generieke diensten die relatief naadloos
door alle departmenten en uitvoeringsorganisaties te gebruiken
zijn, bieden de oplossing. Dán kunnen de potentiële ‘cloud’besparingen worden geoogst.”
Van den Ham noemt document management als voorbeeld.
“De vraag hoeveel kamerbrieven er op dit moment bij de
verschillende ministeries liggen te wachten, is niet te
beantwoorden, ondanks het feit dat er één onderliggend

Dat soort bewegingen is bij de
overheid niet van de ene op de
andere dag te realiseren
technisch systeem is. Elk ministerie heeft zijn eigen ‘proces
kamerbrieven’ ingeregeld, op een manier die niet compatibel
is met dat van de andere en dan krijg je spraakverwarring. Een
uniformeringsslag zou daar zijn geld wel opleveren.”
“Dat soort bewegingen is bij de overheid niet van de ene op
de andere dag te realiseren. Je raakt natuurlijk de autonomie
van de departementen”, zegt Hartman. “Maar je kunt dichter bij
huis en minder spannend beginnen.” Hij wijst op de CGI-dienst

Foto: Nationale Beeldbank

De Hervormingsagenda Rijksdienst moet de rijksoverheid efﬁciënter, meer
dienstverlenend, slagvaardiger en kostenbewuster maken. De overheidscloud kan
daarin een rol spelen, maar volgens CGI gaat dat verder dan het consolideren van de
rekencentra van de overheid.

‘Ontwikkel & Test as a service’, die binnen de Haagse Ring
(het netwerk waarop de departementen zijn aangesloten)
beschikbaar is. “Dat soort diensten is een mooie stap op
weg naar harmonisering en uniformering van processen en
applicatie rationalisatie.”
Overheid hoeft het wiel niet uit te vinden
Wat CGI betreft hoeven die eerste stappen geen pijnlijke
leerprocessen te worden. Er zijn al ervaringen opgedaan met
de Britse G-Cloud en de Amerikaanse Cloud First-strategie.
Van den Ham: “We hebben al veel oplossingen, ook voor de
publieke sector, die we op serviceniveau willen aanbieden
via de cloud. Voor de Amerikaanse zorgmarkt hebben we
een cloudgebaseerde oplossing voor Enterprise Content
Management, Sovera. Zoiets zou de Nederlandse overheid ook
kunnen gebruiken. Ontwikkel dat met elkaar als processen ‘uit
de muur’. Als eindgebruiker zul je wel een concessie moeten
doen aan de vrijheid om allerlei processen op een eigen manier
te implementeren, maar dat is inherent aan uniformering.”
Hartman plaatst daarbij de kanttekening dat de overheid
wel op een passende manier moet aanbesteden – meer in
samenspraak met de markt. “Die markt heeft allerlei best
practices uitgezocht. Daar kan de overheid iets mee. Kijk wat
je kunt hergebruiken, vanuit je eigen strategie. Waarom zou de
overheid al die lessen zelf moeten leren?”
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Best practices
uit de VS
Sovera is een goed voorbeeld van hoe verschillende
organisaties met dezelfde centrale documentprocessen
kunnen werken. Het is een Enterprise Content Managementsysteem (gebaseerd op een identieke technische
infrastructuur als gebruikt binnen de Rijksoverheid) van CGI
dat in gebruik is bij onder andere ruim 250 ziekenhuizen,
750 eerstehulpposten en 50 thuiszorginstellingen in
de VS. Het systeem heeft meer dan 180.000 dagelijkse
gebruikers en verbindt jaarlijks 2 miljard ongestructureerde
documenten en 4 miljard scans met de EPD-/ERP-omgeving
van de zorginstellingen.
Van den Ham: “Sovera is een goed voorbeeld van wat
we doen. Want ook die zorginstellingen in de VS hadden de
problematiek van processen die allemaal op verschillende
manieren waren geïmplementeerd. Dus was het zaak zoveel
mogelijk die gebruikers te overtuigen van de noodzaak van
standaardisatie en generieke processen. De best practices
hebben wij met Sovera al voor een groot deel uitgezocht en
die zou de Nederlandse overheid vanuit de eigen strategie
best kunnen hergebruiken.”
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Arre Zuurmond predikt nog één keer

puters worden geprint en tweemaal verstuurd, terwijl de ondersteunende
overheid de gegevens er ook uit kon opvragen als een geoliede informatievoorzieningsinfrastructuur bestond. “Met een app op een logische locatie
–huisarts, revalidatiecentrum – kan de aanvrager het proces ook zelf in
werking stellen.”

Geen knievallen meer
voor de verticale orde
Arre Zuurmond
(Zenc, Belgen doen
het beter, Kafkabrigade) is ‘Gemeentelijke Ombudsman’ van
Amsterdam geworden.
Hij staat burgers bij die
bureaucratisch bekneld
raken. Hoe ziet zijn
ideale overheid eruit?
En de daarvoor noodzakelijke ICT?

Door Peter Mom
Beeld Bas Kijzers/De Beeldredaktie
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Zuurmond ziet de horizontale ordening in plannen, zoals voor het
stelsel van basisregistraties, goed beschreven. Maar de realisatie stokt.
“Belgen doen het nog altijd beter. Die hebben geen plan, maar een goede
uitvoering. Wij hebben goede plannen, maar geen goede uitvoering.”
Neem de GBA-modernisering, door zijn promotor Ig Snellen ruim twaalf
jaar terug (rapport ‘GBA in de toekomst’, maart 2001) geschetst: het is
een zeer verre toekomst aan het worden. Of een aanbeveling uit zijn eigen
rapport ‘Een kwestie van uitvoering’ (Belgen doen het beter, februari
2003): “Introduceer zo snel mogelijk een landelijke elektronische identiteitskaart.” Zuurmond: “Ja, de eNIK. Ik zeg altijd: eNIKS. Eerste discussies dateren van 1996. De RDW zegt: gebruik het rijbewijs. Men schiet BZK
te hulp, dat te weinig klantcontacten heeft voor een solide businesscase.
Maar V&W zegt ‘nee’. Het zou te riskant zijn.”

M

inister Asscher (SZW) wil fraude in de champignonsector tegengaan door werknemers pasjes te geven met naam, BSN, werkgever, opleiding en werkvergunning erop. “Hoe hopeloos ouderwets kun
je ’t hebben? Dit is evident onzinnig. Hoe stelt hij zich dat voor, met al
die informatie op dat pasje? Gebruik dat alleen als sleutel, waarmee de
Arbeidsinspectie via een iPad online relevante bronnen raadpleegt. Typisch
voorbeeld van een kolom die alle informatie zelf wil regelen.”

Gebrekkige uitvoering dus van op zich goede plannen en mooie ambities. Zuurmond gelooft totaal niet dat, zoals minister Plasterk wil, alles
tussen overheid en burger in 2017 digitaal kan. “De meeste overheidsorganisaties verkeren qua cultuur en regelgeving in de jaren tachtig van de
vorige eeuw. Over vier jaar alles digitaal gaat niet lukken. Het heeft ook
het risico van wat ik het postkoets-met-hulpmotoreffect noem. Dat men
oude processen gaat digitaliseren en je dan je rijbewijs kunt scannen en
als pdf mailen. Daarmee los je de ridiculiteit niet op.”

De actualiteit biedt nog altijd voorbeelden waarmee Zuurmond zijn
visie op overheidsinformatisering kan illustreren. “Nu zie je bureaucratieën vooral eigen problemen oplossen. Dat zijn meestal geen maatschappelijke kwesties. Een ideale overheid denkt vanuit vraagstukken, niet
vanuit regels of organisaties.” Veel regels deugen niet. “Ze bepalen het hoe
in plaats van het wat en waarom. Auto’s moeten een katalysator hebben.
Maar er zijn al schonere auto’s mogelijk zonder katalysator. Die worden
duurder omdat er toch een in moet. Stel een maximaal toegestane uitstoot
vast en laat het aan fabrikanten over die te realiseren. Nog steeds wordt
techniek-afhankelijk gespeciﬁceerd. Sommige regelgeving stelt dat iets per
document moet. Dan kun je het niet via een website doen, want het moet
een document zijn.”

Waarom de uitvoering stagneert? “De achterhaalde, verticale organisatiestructuur moet een oplossing realiseren voor een probleem waarvan
ze zelf de oorzaak is.” Hoe er verandering in te brengen? “Ik ben niet zo
van governance. Er wordt dikwijls gesproken over leiderschap. Dan wil men
eerst de structuur regelen. Ik geloof er meer in om voor tekortkomingen
concrete oplossingen te realiseren. Als je dat twintig tot veertig keer doet,
valt de verticale ordening om en wordt de horizontale dominant. Vertrek
vanuit de processen, niet vanuit de structuur. Anders wordt meteen de
vraag opgeworpen welke minister meer bevoegdheden moet krijgen en zijn
alle conﬂicten weer geactiveerd.” Hij verwacht ook stimulerend effect van
de huidige crisis en van het succes van smartphones, tablets en apps. Burgers, bestuurders en ambtenaren vinden het steeds moeilijker te verteren
dat privé en commercieel van alles kan, maar de overheid een gescand
rijbewijs verlangt.

Veel organisaties zijn naar binnen gericht en opereren in een verticale
ordening. In de 21e eeuw is horizontaal ordenen effectiever. Eén vraag kan
dan bij diverse onderdelen van de (virtuele) overheid een samengesteld
antwoord losmaken. Daarvoor is wel andere ICT nodig. “Geen eilandjes met
applicaties voor speciﬁeke doelen. Maar een informatievoorzieningsinfrastructuur, gebaseerd op horizontale netwerkrelaties en ﬂexibel raadpleegbaar, die snel de voor een vraagstuk belangrijke gegevens boven water
haalt.” Zuurmond noemt het geval van iemand die een been verloren
heeft, een aangepaste auto moet hebben met bijbehorende ‘gewenningsrijlessen’, een ﬁnanciële overheidsbijdrage vraagt en een vracht aan papieren
stukken moet overleggen. Die moeten door allerlei organisaties uit com-

Bij ﬂexibele raadpleging van basisregistraties via zijn horizontale informatievoorzieningsinfrastructuur tekent Zuurmond aan: ‘met respect voor
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Arre Zuurmond
24-02-1959 Geboren in Leiden
1965-1971 Twee jaar lagere school Wijckel
(Friesland), vier jaar Prins Maurits
School (Delft)
1971-1978 Christelijk Lyceum Delft
1979-1988 Studie politicologie Universiteit
van Amsterdam
1989-1997 Lid Rotterdams-Tilburgse onderzoeksgroep ‘Informatisering in het
Openbaar Bestuur’, overgaand in
universitair docent bestuurskunde
Erasmus Universiteit
1994
Promotie (cum laude) op proefschrift ‘De infocratie’
1996-2000 Strategisch adviseur concernleiding PinkRoccade
2000-2011 Oprichter (met Ko Mies) en partner
onderzoeks- en adviesbureau Zuurmond en Co (later: Zenc)
2002-2006 Bijzonder hoogleraar ‘ICT en
de toekomst van het openbaar
bestuur’ voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek
2003
Medeoprichter initiatiefgroep ‘De
Belgen doen het beter’
2006
Medeoprichter Kafkabrigade
(‘Eerste hulp bij bureaucratisch
onbehagen’)
2007-2010 Universitair hoofddocent Technische Universiteit Delft
2010-2013 Wetenschappelijk directeur
Kafkabrigade
11-09-2013 Beëdiging als Gemeentelijke
Ombudsman Amsterdam

Twee voorgangers
Arre Zuurmond wordt de derde Gemeentelijke
Ombudsman, na Nora Salomons (1987-2005),
daarvoor PvdA-kamerlid, en Ulco van de Pol
(2005-2013), eerder lid van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het werkgebied omvat
naast Amsterdam de gemeenten Almere, Diemen,
Landsmeer, Waterland, Weesp en Zaanstad, en
ook de Stadsregio Amsterdam en Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland. Vorig jaar nam het aantal klachten met bijna 31 procent toe tot 2436.
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privacy’. Dus: “Raadplegen door wie ertoe gerechtigd is. Privacybescherming is niet koppelingen verbieden, maar onterecht gebruik van koppelingen. Het is te gek dat een gezinsvoogd namens de Staat deuren mag
forceren en kinderen weghalen, maar niet mag nagaan of vader vuurwapengevaarlijk is. Dan stuur je iemand met een blinddoek de snelweg op.”
Hoe beziet hij de recente ophef over gebruik door de belastingdienst
van parkeergegevens over leaseauto’s? Dat het parkeerbedrijf anders dan
gecommuniceerd de data niet had vernietigd, is kwalijk, maar Zuurmond
stemt in met ﬁscaal hergebruik van parkeerinformatie, mits gebaseerd op
politiek-democratische besluitvorming. Anders ligt het bij het koppelen
van waterverbruik en uitkeringenadministratie voor bijstandsfraudedetectie. “Dat is een grote inbreuk op de privacy. Het bezwaar zit erin dat je
bestanden tegen elkaar afdraait om te zien of dat signalen oplevert. Zonder enige verdenking. Bij gerichte twijfel moet je gegevens bij het water-

Een ideale overheid
denkt vanuit vraagstukken. Niet vanuit
regels of organisaties
bedrijf kunnen opvragen. Maar iedereen op de zeef leggen en kijken wie
erop blijft liggen, nee.” Die leaserijders waren evenmin verdacht, bevestigt
Zuurmond. “Maar vroeger had elke uitvoerder waarneemploegen. De belastingdienst fotografeerde nummerplaten vanuit Dafjes 66. Ieder zijn eigen
ploeg is inefﬁciënt. Sommige waarnemingen kun je delen. Maar dan moet
je wel duidelijk naar burgers aangeven dat parkeergegevens ook naar de
belastingdienst gaan.”
Voor het rechtmatig in samenhang aanwenden van data uit meerdere
bronnen bepleit Zuurmond een privacycomité, waaraan uitvoeringsorganisaties beoogde koppelingen kunnen voorleggen en snel gesanctioneerd
krijgen, met een revocatierecht voor de Tweede Kamer. “Privacy is niet
absoluut. Er moeten belangen worden afgewogen. Daarvoor is publiek
debat nodig. Vandaar de Tweede Kamer, die een gegeven toestemming kan
herroepen.” Ook is een wet voor het stelsel van basisregistraties wenselijk.
“Een ‘Wet houdende informatiebepalingen publieke sector’. Er is te weinig
politiek-bestuurlijk en democratisch debat over wat we met zo’n stelsel
aanvaardbaar vinden. Zonder wet is het een oncontroleerbaar zootje. Ja,
het klopt dat men alleen per basisregistratie een wet wilde. Een knieval voor de verticale orde. Zo dient men de toekomstige horizontale orde
allerminst.”
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Eerste gemeente die volledig naar de (private) cloud gaat

Werkendam in de cloud
• Alle applicaties, documenten en data zijn opgeslagen in het datacentrum van Centric.
• Back-up en uitwijk is geregeld door ‘in house’-voorzieningen van Centric op twee locaties in Nederland.
• In het gemeentehuis staat alleen nog servercapaciteit voor tijdelijke
caching van grote (geo-)bestanden.
• Alle medewerkers (200) hebben via een virtual desktop toegang tot
de applicaties: Windows of browsergebaseerd.
• Werkendam heeft geen systeembeheerders meer, wel functionele
applicatiebeheerders.
• Een ‘Share ﬁle’-oplossing zorgt voor een afgeschermd alternatief voor
clouddiensten als Dropbox. Ook te gebruiken via iPad of smartphone.

Werkendam doet alle
ICT de deur uit
De gemeente Werkendam heeft geen servers en geen
afdeling systeembeheer meer. Alle gemeentelijke data
en applicaties zijn ondergebracht in een private cloud die
wordt gehost en beheerd door Centric. Een recept voor
meer gemeenten?

V

rijdagmiddag 21 juni. Het is zover. De servers van de
gemeente Werkendam worden deﬁnitief afgekoppeld.
Een team van de gemeente, Centric en enkele applicatieleveranciers zit klaar om in één weekend de volledige gemeentelijke
productieomgeving over te zetten naar het datacentrum van
Centric. ‘Volledig’ betekent echt volledig: alle kantoorautomatisering, alle backofﬁceapplicaties (waaronder het GBA-systeem)
én alle documenten en data. Een gefaseerde migratie zou,
vanwege de vele onderlinge afhankelijkheden, meer risico’s met
zich mee brengen, was eerder geconcludeerd. En dus is gekozen
voor een ‘big bang’.
Zondagavond verlaat programmamanager Ankie Bol, verantwoordelijk voor de hele cloudgang, om half elf moe maar
opgelucht het gemeentehuis. Alle seinen staan op groen om
maandag van start te gaan. Geen van de worstcasescenario’s
is uitgekomen. De primaire systemen draaien weer, maar nu op
afstand in een datacenter van Centric. De gedegen voorbereiding van negen maanden heeft zich uitbetaald. In de weken
daarop kunnen de onvermijdelijke rafelrandjes zonder het mes
op de keel worden weggewerkt.
Private cloud
Werkendam heeft daarmee als eerste gemeente in Nederland
haar volledige ICT de deur uit gedaan. Centric heeft alle technische beheertaken overgenomen voor ruim honderd applicaties,
praktisch alle licenties en een kleine twee miljoen bestanden.
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eisen over performance, beschikbaarheid en beveiliging. Bol:
“Dat monitoren we ook strak. Daarmee houd je de leverancier scherp, heb ik gemerkt.” Het belangrijkste voordeel van
de gekozen oplossing vinden Koenen en Bol dat ze nog maar
één aanspreekpunt hebben. Koenen: “We hebben niet meer te
maken met leveranciers die naar elkaar wijzen. Centric is verantwoordelijk voor de hele omgeving.”
Bol: “Hier past het woord ‘ontzorgen’. Dat was onze doelstelling. ICT is natuurlijk heel belangrijk voor een gemeente,
maar het is niet onze corebusiness.” Dat ontzorgen geldt ook
de technische helpdesk. Koenen: “De telefoon wordt nu altijd
opgenomen.” Bol: “De grotere afstand is intern wel wennen.
Men kan nu niet meer naar boven lopen om naar een upgrade te
vragen. We moeten meer via procedures doen.”

Bol: “We hebben hier geen servers meer voor dataopslag. En
alle applicaties, ook die van andere leveranciers, draaien nu in
de datacentra van Centric.”
“We zijn al jaren geleden tot de conclusie gekomen dat wij
als gemeente te klein zijn om alle ICT in huis te houden”, legt
algemeen directeur Erwin Koenen van Werkendam uit. “In eerste
instantie hebben we ingezet op een samenwerkingsverband
met buurgemeenten, maar halverwege bleek dat niet te werken.
Toen moesten we wat anders. We hebben nog onderzocht of we
konden aansluiten bij andere samenwerkingsverbanden, maar
dat viel tegen.” Bol: “Vreemd genoeg zijn er nauwelijks gemeenten of samenwerkingsverbanden met een vergelijkbare situatie
waarbij we ons konden aansluiten. Je moet dan veel compromissen sluiten.”
Koenen: “Dat is het voordeel van de huidige oplossing. Centric is een professionele partij waarmee we een puur zakelijke
relatie onderhouden.”
Aanbesteding
Centric is de winnaar geworden van een Europees aanbestedingstraject. Werkendam heeft daarvoor de methode van de
concurrentiegerichte dialoog gebruikt. Koenen: “Dat is ons goed
bevallen. Zo kom je samen met leveranciers niet alleen tot een
uitgekristalliseerd eisenpakket, maar ook tot een pakket waar
leveranciers aan kunnen voldoen.”
Het contract van enkele ordners dik bevat gedetailleerde

C e n t r i c

Programmamanager e-dienstverlening Ankie Bol en
algemeen directeur Erwin Koenen, beiden werkzaam bij
de gemeente Werkendam.
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Veiligheid
Veel aandacht ging bij de migratie uit naar de veiligheid. Zo
heeft Werkendam een externe partij – Sirius Security – gevraagd
de nieuwe omgeving uit te testen. Bij de aanbesteding werden Amerikaanse cloudproviders uitgesloten. Bol: “We hebben
expliciet gekozen voor een Nederlandse partij om onze burgers
te kunnen garanderen dat hun data veilig zijn opgeslagen, zonder dat buitenlandse mogendheden daar toegang toe kunnen
krijgen.”
Medewerkers die thuis of vanaf hun iPad werken kunnen
alleen met behulp van een token toegang krijgen. Bol: “Als
overheid moet je absoluut zeker weten dat je data veilig zijn. De
afspraken die je vooraf maakt, maar vooral de afspraken die je
controleert, bepalen hoe veilig het werkelijk is.”
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Weekend van de wetenschap
Deelname Rijksonderdelen in het
Rijksinnovatielab
Locatie: Bezuidenhoutseweg 20,
Den Haag
http://bit.ly/1eUP6TG
ICTU Café, thema: Identity Management.
www.ictu.nl
KING: Bijeenkomst landelijke campagne
14+netnummer
Locatie: Vredenburg, Utrecht,
www.kinggemeenten.nl

November 2013
iPoort: Cybersecurity Onderzoek en Beleid
Locatie: Nieuwspoort Den Haag
www.ipoort.nl
(meer info zie pagina 49 van dit magazine)
7 november
Vrienden van de Basisregistraties,
thema Doorpakken met het Stelsel!
Locatie: De Mariënhof, Amersfoort
www.e-overheid.nl
14 november
Jaarcongres ECP 2013
Locatie: Den Haag
www.jaarcongresecp.nl/
(meer info zie pagina 37 van dit magazine)
29 november
KING: leveranciersbijeenkomst
Locatie: BCN Utrecht
www.kinggemeenten.nl

/
/
/
/

4 november

/
/
/
/

December 2013

Onderzoek leert dat een IT-afdeling gemiddeld
71% besteedt aan beheer en onderhoud en dus
maar 29% aan innovatie. Met de ALS in a Boxoplossing van Capgemini helpen wij deze
balans terug te brengen naar een gewenste 50/50,
waardoor de snelheid van applicatieontwikkeling
toeneemt en een veel groter deel van het budget
kan worden besteed aan innovatie en kwaliteit.

Voor meer informatie
Co van Leeuwen MBA RM
Principal Consultant ALS
co.van.leeuwen@capgemini.com
Tel. +31 6 2952 7660
Ad Koolen
Strategic Dealmaker ALS
ad.koolen@capgemini.com
Tel. +31 6 5108 6026

4 december

10 december

Blomberg Instituut, Topoverleg,
De Informatie Overheid
Locatie: De Lindenhof, Delft
www.informatieoverheid.nl
ICTU Café, thema: Monitoring
www.ictu.nl

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.

Nu ook via de app!
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/
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i B e s t u u r d e r

2.0

Samen maken we het verschil
Ben jij een publieke veranderaar? Of een publieke pionier? Een ambtenaar 2.0 wellicht? Wat
is de achtergrond van deze ambtenarenbewegingen? En is het eigenlijk een nieuw fenomeen dat
ambtenaren zich organiseren met hun publieke betrokkenheid als gemeenschappelijke band? Dit
nummer van iBestuur | Ambtenaar 2.0 wil deze vragen uitdiepen.
Zo ondervraagt Bart Borsje enkele ambtenaren die zelf de ruimte opzoeken. Hoe doen ze dat?
Hoe gaan ze om met hun eigen organisatie, managers en collega’s? Welke tips hebben ze om ruimte
te creëren voor hun manier van werken en hun blik naar buiten? Een praktische handreiking
voor ondernemende ambtenaren dus, op basis van ervaringen van professionals uit verschillende
bestuurslagen en achtergronden.
Simône Huijs introduceert haar boek over Publieke Pioniers en trekt vervolgens uit al die
voorbeelden conclusies voor organisaties en managers hoe om te gaan met die publieke pioniers.
Waarom is het in hun belang om ondernemende ambtenaren te steunen en stimuleren? Hoe kunnen ze dat doen?
De overheid is in beweging en die beweging wordt vormgegeven door individuele ambtenaren
die het verschil willen maken, die willen bijdragen aan een betere overheid. Werken voor de
overheid is immers meer dan een baan. Zeg nou zelf, waarom ben jij in publieke dienst gegaan?
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Davied van Berlo

Netwerken voor ondernemende ambtenaren. [A4]

En verder ...
column
Mildo van Staden.
[A9]
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Nieuwe houvasten voor ambtelijke professionals: Ambtenaar 2.0

Publieke Veranderaars en Publieke Pioniers
Doe-democratie,
horizontalisering, vertrouwen
in burgers en ruimte voor
maatschappelijk initiatief.
De relatie tussen overheid
en maatschappij verandert.
Initiatieven van ambtenaren
proberen antwoord te geven
op de vraag hoe ambtenaren
dat in hun werk handen
en voeten kunnen geven.
Professor Noordegraaf ziet
de mogelijkheden voor
professionals veranderen,
maar het gaat langzaam.

Door Mariëlle de Groot
Beeld De Beeldredaktie/
Mariëlle de Groot
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e overheid moet veranderen en aansluiting vinden op de veranderende maatschappij. Netwerken van ondernemende ambtenaren
geven die transformatie mede vorm. Initiatiefnemers vanuit de ‘ambtenarenbeweging’ Davied van Berlo (Ambtenaar 2.0), Jan Hof (Publieke
Veranderaars) en Simône Huijs (Publieke Pioniers) dragen bij aan het debat
en de kennisuitwisseling over hoe professionals binnen de overheid die
‘nieuwe overheid’ in hun werk vorm en inhoud kunnen geven. Professor
Mirko Noordegraaf (Universiteit Utrecht) volgt de bewegingen van ambtenaren en geeft zijn visie op de mogelijkheden om als professional binnen
de overheid innovatief te zijn en vernieuwingen tot stand te brengen.
Platform
Davied van Berlo is oprichter van het netwerk Ambtenaar 2.0 en
inmiddels programmamanager ervan vanuit de rijksoverheid. In 2008,
tijdens het schrijven van zijn eerste boek Ambtenaar 2.0 over de opkomst
van sociale media en de betekenis daarvan voor de overheid, begon hij
te bloggen. “Op die blogs kwamen veel reacties, maar mensen zijn daarna
weer weg. Ik wilde dynamiek en interactiviteit stimuleren en de mensen vasthouden waarmee ik het gesprek voerde.” Daarom startte hij het
bekende NING-netwerk van Ambtenaar 2.0. Inmiddels is de focus verbreed
met thema’s als innovatie en ‘de nieuwe overheid’. Het netwerk is een platform geworden voor vragen, ontmoeting, kennisuitwisseling en discussie.
On- en ofﬂine, want Ambtenaar 2.0 organiseert ook bijeenkomsten, zoals
een jaarlijkse 2.0-dag. In 2012 publiceerde Van Berlo zijn derde boek Wij
de overheid: co-creatie in de netwerksamenleving over de gevolgen voor de
overheid van de vernetwerking van de samenleving.
Van Berlo ziet zichzelf vooral als verbinder. “Ik kom op veel plekken binnen de overheid en maak kennis met heel verschillende werelden.
Daarnaast doe ik veel indrukken op door wat er bij Ambtenaar 2.0 boven
komt borrelen, door hoe bij Pleio, het online platform voor samenwerking,
groepen gevormd worden en door vragen bij mijn praatjes. Ik probeer daarnaast de wetenschap te betrekken bij de discussie over de nieuwe overheid. Daar schrijf en praat ik weer over, zo voed ik mede het netwerk.”

a m b t e n a a r
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Tastbare voorbeelden
Simône Huijs is senior strategisch adviseur bij de gemeente Venray.
Juni 2013 bracht zij in samenwerking met het Instituut Maatschappelijke Innovatie de essaybundel Publieke Pioniers uit. Publieke pioniers
zijn zowel innovatieve ambtenaren als mensen buiten de overheid die een
publieke taak op zich nemen. Met het boek wil Huijs ambtelijke professionals en bestuurders inspireren en de praktijk van de publieke pioniers
laten zien. In het boek geven 29 mensen die haar inspireerden elk een
onderdeel van het verhaal van de hedendaagse relatie tussen overheid en
maatschappij. Huijs: “Die ontwikkeling krijgt termen mee als ‘horizontalisering’, ‘zelfsturing’ en ‘doe-het-zelfdemocratie’, en wordt gezien als een
eigentijdse manier om met complexe vraagstukken om te gaan.”

Jan Hof, Programma Beter Werken in het Openbaar
Bestuur bij het ministerie van BZK.

Dialoog
Ze kreeg het idee voor het boek in haar vorige baan als strategisch
adviseur bij het ministerie van Economische Zaken. “Verschillende rapporten beschrijven het ‘wat’, maar nog niet het ‘hoe’. Ik merkte dat sommige
collega’s deze verandering aanvoelden en het direct oppakten in dialoog
met maatschappelijke partners. Voor een andere groep bleven het abstracte
begrippen. Er was behoefte om die woorden betekenis te geven, door tastbare voorbeelden van collega-ambtenaren die het handelingsperspectief
laten zien. Maar ook aan voorbeelden van initiatieven uit de maatschappij, zoals een particuliere daklozenopvang: hoe gaat dan de samenwerking met de overheid? Op de derde plaats was er behoefte aan reﬂectie en
verdieping op het fenomeen horizontalisering en zelfsturing, voorbij de
‘hosanna’-verhalen.”
Impact en slagkracht
Onder de noemer Publieke Veranderaars bracht Jan Hof (Programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur bij het ministerie van BZK)
bestaande initiatieven van ambtenaren samen onder één manifest. Het
idee kreeg hij tijdens het Innovatie Festival in België. Ambtenaren konden
daar een ‘charter’ (manifest) ondertekenen om innovatie aan te moedigen
en het belang van zogenaamde klimaatmaatregelen – zoals leren, durven,
gas geven, netwerken en co-creëren – te onderstrepen. Hof licht toe: “In
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Wie bij de
overheid gaat
werken, wordt
snel housetrained; de
marges om
anders te
acteren zijn
vaak smal

Meer lezen
Publieke veranderaars en hun missie: www.
publiekeveranderaars.nl.
Over de essaybundel Publieke Pioniers:
www.publiekepioniers.nl.
Het Ambtenaar 2.0-netwerk, met het boek
Wij de overheid: www.ambtenaar20.nl.
Professor Noordegraaf publiceert regelmatig
over professionaliteit bij de overheid, onder
andere op www.socialevraagstukken.nl.
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Nederland gebeurt al heel veel, maar het zijn soms nog losse initiatieven.
Meer gezamenlijkheid kan de impact en de slagkracht vergroten.” Samen
met twintig andere initiatieven heeft hij de missie ‘Wij: publieke veranderaars’ opgesteld. Inmiddels hebben zich 39 initiatieven en ruim duizend
ambtenaren aangesloten. Op de site van Publieke Veranderaars komen ﬁlmpjes te staan waarin de Publieke Veranderaars vertellen hoe zij vraagstukken hebben aangepakt, waar ze tegenaan liepen en hoe ze daarmee zijn
omgegaan.
Werelden verbinden
Maar wat kenmerkt een publieke pionier, veranderaar of ambtenaar
2.0? Huijs geeft aan dat de verhalen in Publieke Pioniers allemaal een
eigen perspectief op deze vraag geven. “Publieke pioniers zijn veelal
inhoudelijk gedreven, willen verandering op gang brengen en zijn zich
ervan bewust dat samenwerking met maatschappelijke partners nodig is.
Ambtelijke pioniers kunnen het samenspel tussen verschillende werelden
goed regisseren. Je hebt aan de ene kant de realiteit en de regels van de
ambtelijke organisatie en aan de andere kant de spelregels en snelheden
in het netwerk. Een publieke pionier voelt feilloos aan hoe hij aan beide
werelden recht kan doen en deze kan verbinden om beweging te creëren.”
Nog wat kenmerken: “Ze kijken goed naar de context, stellen het vraagstuk centraal en verschuilen zich niet achter hun positie. Ze weten goed
het eigenaarschap op de juiste plek te leggen en energie in de maatschappij aan te boren.”
Vakmanschap
Volgens Van Berlo streven de ambtenareninitiatieven naar hetzelfde,
maar verschilt de insteek. “We vullen elkaar aan en hebben veel contact
met elkaar.” Hof is voor Publieke Veranderaars op zoek geweest naar de
rode draad. “De ambtenarenbeweging stelt de mens – burger en ambtenaar – centraal, en is gericht op inhoud geven aan je vakmanschap in de
netwerkmaatschappij.” Die aandacht voor de continue ontwikkeling van de
professie is er nog te weinig, vindt Hof. “Vanuit de organisaties is er voornamelijk aandacht voor formeel leren: mensen kunnen opleidingen volgen.
Maar er is ook informeel leren: rondom je eigen vragen en doelstellingen,
door feedback en door van elkaar te leren. Door technologie kun je makkelijker mensen om je heen verzamelen en meer delen. Ook dat betekent
wat voor je vakmanschap. Een publieke veranderaar beseft ook dat je het
als ambtenaar niet meer alleen kunt doen, maar samenwerkt met mensen
binnen en buiten je organisatie. En dat de mensen waarvóór je het doet,
een heel belangrijke rol hebben.”
Nieuwe houvasten
Van Berlo ziet dat het voor ambtenaren steeds diffuser wordt: “Ambtenaren zijn in toenemende mate buiten de eigen organisatie actief. Je bent
actief in overheidsbrede netwerken en staat met één been binnen en één
been buiten de organisatie. In een wereld waarin grenzen vervagen, is er
behoefte aan nieuwe houvasten. De ambtenarenbeweging faciliteert het
informele gesprek daarover. Er is behoefte aan een verhaal over waar we
als ambtenaar voor staan, wat het betekent te werken voor de publieke

a m b t e n a a r
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zaak: een kader voor meer zelfsturing.” Van Berlo ziet de overheid zich
ontwikkelen naar een matrixorganisatie, met zowel verticale als horizontale sturing. “Die verticale formele wereld hebben we inmiddels goed geregeld, die is helder. Maar de nieuwe horizontale wereld vraagt van je dat je
het organisatieperspectief voor een deel loslaat, en verbinding zoekt met
je peers en de buitenwereld.”
Taai
Hebben al die initiatieven effect, en ontstaat er iets als de nieuwe
ambtenaar?
Professor dr. Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek Management aan
de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van
de Universiteit Utrecht, ziet de rol van ambtenaren over de jaren heen wel
veranderen. Als jurylid van de ‘Overheidsmanager van het Jaar’ ziet hij een
nieuwe generatie voorbijkomen. “De eind-dertigers en begin-veertigers die
nu aan het roer komen, zijn anders dan hun voorgangers. Ze functioneren
op een andere manier en hebben andere drijfveren. Ze zijn bijvoorbeeld
minder gericht op status, denken minder in functies en meer in netwerken.” Tegelijkertijd constateert hij dat vernieuwing binnen de overheid
een taai vraagstuk is. “De vernieuwingsroep binnen de overheid dateert
van de jaren tachtig. Toen ging het al over innovatie, coproductie en vanbuiten-naar-binnendenken. Je had tien jaar geleden innovatiebeweging
InAxis en scharrelambtenaren, datzelfde zie je nu onder andere namen
weer terug. Er zijn ook structurele ingrepen gedaan, zoals het oprichten
van de Algemene Bestuursdienst bij het Rijk, waarmee aan de top vernieuwing heeft plaatsgevonden.”

Davied van Berlo, oprichter van het netwerk Ambtenaar 2.0 en inmiddels programmamanager ervan
vanuit de rijksoverheid.

Reﬂexen en routines
Met die veranderingen veranderen de reﬂexen en routines van organisaties niet direct, ziet hij. “Die kunnen dusdanig sterk zijn dat het lastig
is vernieuwend te werk te gaan. Neem bijvoorbeeld het politieke primaat:
wat de minister wil, werkt één op één in de organisatie door. De heilige
spelregel dat je je minister niet in gevaar brengt, bepaalt het werk van de
ambtenaar. Wie bij de overheid gaat werken, wordt snel house-trained; de
marges om anders te acteren zijn vaak smal. De bestaande kaders kun je
ook niet zomaar terzijde schuiven, want die dienen belangrijke doelen,
zoals bescherming van de rechtsstaat en voorkomen van willekeur. Wat
nodig is zijn mensen die het spel beter spelen, die vernieuwingsdrang
kunnen combineren met andere gezichtspunten.”
Vergezichten versus praktijk
“Ik geloof dat bewegingen als Ambtenaar 2.0 soms iets te veel beloven.
Ze geven vergezichten, maar dat zegt weinig over de alledaagse praktijk: het is op de korte termijn voor heel veel ambtenaren lastig waar te
maken.” Maar: “Het zou ook kunnen dat ze erin slagen de regels van het
spel wat te veranderen. Het spel meespelen en tegelijk de spelregels veranderen, dat maakt op termijn verandering mogelijk.”
Professor Mirko Noordegraaf, Universiteit Utrecht.
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ADAPTIVE CLOUD DESKTOP:
UW WERKPLEK ALTIJD EN OVERAL
Ook genoeg van de continue zorgen over aﬂopende licenties,

nog makkelijker te maken, hebben we diverse extra opties

verouderde infrastructuren en complexe IT-trajecten? Wilt u
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niet iedere keer opnieuw investeren in uw IT-infrastructuur?
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Maak het leven eenvoudiger en haal de desktop voortaan uit de
Centric-cloud. Het enige wat u hoeft te doen is een keuze
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Net als stroom uit de muur en water uit de kraan, moet

platleggen, werken we met private verbindingen tussen de

werkplekfunctionaliteit er ‘gewoon’ zijn. Toch is de praktijk

datacenters van Centric en uw kantoorlocaties.

DDoS-aanvallen

uw

informatievoorziening

vaak anders. Met de Adaptive Cloud Desktop komt de werkplek
beschikbaar als dienst, die snel en eenvoudig kan worden

Grip op de kosten

uitgerold. U kunt de desktop zelf samenstellen. Met standaard-

De Adaptive Cloud Desktop werkt volgens het pay-per-use

applicaties als tekstverwerking en mail, maar uniek is dat u ook

principe. Hierdoor is het voor u helder op welke manier de

uw bedrijfsapplicaties en Centric-applicaties via deze desktop

IT-kosten worden gemaakt. Het aantal aansluitingen is eenvoudig

beschikbaar kunt stellen.

aan te passen: bij groei én bij inkrimping van uw organisatie.

Het Nieuwe Werken

Meer weten?

De Adaptive Cloud Desktop geeft gebruikers ook via internet

Wilt u meer weten over de Adaptive Cloud Desktop?

toegang tot hun werkplek. Waar ze ook zijn hun desktop is

Ga naar www.centric.eu/cloud.

altijd hetzelfde. Om het plaats- en tijdonafhankelijk werken

Mildo van Staden
Senior kennisadviseur bij
het ministerie van BZK

e overheid moet horizontaler
en opener, kortom: moet meer
aansluiten op de netwerksamenleving.
Experts en adviesraden roepen dit al
geruime tijd, maar uit recente onderzoeken kunnen we opmaken dat de pleidooien voor openheid, die mede ingegeven zijn door de kansen die sociale media
bieden, niet geleid hebben tot radicaal
andere werkwijzen. De sociale media zijn
vooral aanvullend, om bestaande werkwijzen te verrijken en te versterken.
De ambtenaren blijven voorzichtig
opereren in de openbaarheid. Dat kan
duiden op een professionele taakopvatting waarbij ambtenaren openbaarheid
niet als doel op zich zien, maar de vraag
is wel of ze niet té voorzichtig zijn. Denk
ook aan het onderzoek van Fatou van ’t
Hoff, die concludeerde dat ambtenaren
in juridische zin veel meer mogen zeggen
in de openbaarheid dan ze feitelijk doen.
Uit de onderzoeken komt naar voren dat
er aanwijzingen zijn dat het netwerk van
ambtenaren bovendien getypeerd kan
worden als een naar binnen gekeerd,
professioneel netwerk. Als we bijvoorbeeld naar Twitter kijken, dan volgen
ambtenaren vooral collega-ambtenaren of
professionele stakeholders met politieke
invloed. Het maatschappelijke middenveld neemt geen prominente plek in.
Dat er weinig radicale veranderingen
plaatsvinden heeft te maken met het
dominante politieke primaat. De minister treedt aan, moet een regeerakkoord
uitvoeren en heeft haast. Notities worden
gemaakt en moeten het liefst morgen
af. De notities moeten vooral argumen-
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ten opleveren die de ingeslagen koers
bevestigen. In de haast nodigen we wat
externe experts uit die de koers bevestigen. Experts die de koers niet bevestigen, leven in een ivoren toren of staan
te ver van de praktijk. Het is functioneel
om het beleidsproces deels ‘achter de
schermen’ te laten plaatsvinden, dus uit
zicht van de media. Uitlatingen van een
ambtenaar op Twitter kunnen onder het
vergrootglas komen van de media.
Om een quote te gebruiken van een
van de deelnemers uit het onderzoek: “In
de eerste plaats dienen we de minister,
dan pas de maatschappij.”
Als we de samenleving de hoogste
prioriteit geven, dan zouden we de koers
opener kunnen laten. In netwerken kunnen discussies nog alle kanten op gaan.
Met sociale media bereiken we niet alleen
de ‘usual suspects’, maar ook mensen met
verrassende invalshoeken of dwarse ideeen. Het is gemakkelijker om hier open
voor te staan als de koers open is.
Mijn stelling is dat het opengooien
van de koers een belangrijke voorwaarde
is als we de aansluiting willen hebben
met de netwerkmaatschappij en we sociale media op een signiﬁcante wijze willen
benutten. Een mandaat van de minister
kan erg helpen, want ambtenaren werken immers voor de minister. Je zou ook
kunnen denken aan een tussenvorm. Ik
vind het initiatief van minister Schippers wel een aardige, waarbij ze de sector
opriep om met voorstellen te komen om
de ziektekosten te drukken. De koers is
bezuinigen, maar de manier waarop laat
ze deels open.
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ubliek pionieren is geen vrijblijvend verhaal van idealisten,
maar een verhaal van slimme vernieuwers en verbinders:
zakelijk en inhoudelijk, eigentijds en doeltreffend. Dat is de hoofdboodschap van de eerder dit jaar verschenen essaybundel Publieke
Pioniers. Een regelrecht appèl aan overheidsorganisaties om substantieel te investeren in ambtenaren die naar buiten gaan, die
zien welke krachten er in de samenleving zitten, die weten wie je
nodig hebt en hoe je partnerschappen moet smeden. In dit artikel
komen enkele van de auteurs aan het woord om dit appèl kracht bij
te zetten.
Geen eenrichtingsverkeer
Nederland staat voor grote opgaven, zoals het vormgeven van
de energietransitie, het omgaan met onbetaalbare zorgkosten en
de noodzaak om innovatief en competitief te blijven als kennisland. Om deze opgaven het hoofd te kunnen bieden, moeten we
volgens Peter Schmeitz van het ministerie van EZ de dynamiek en
de energie uit de samenleving optimaal aanboren. Daarnaast wil de
samenleving niet meer op de juiste weg gebracht worden door de
overheid, maar zelf de weg helpen aanleggen. Steeds vaker nemen
mensen in de samenleving het heft in eigen handen en starten een
private daklozenopvang, produceren energie of zetten een actieprogramma op rondom duurzaamheid. Daarmee wordt duidelijk dat
de relatie tussen samenleving en overheid geen eenrichtingsverkeer
meer is.
Energie uit de samenleving inzetten om vraagstukken mee op te
lossen heeft ook impact en betekenis voor het vakmanschap van de
ambtelijke professional en bestuurder. De vraag die er vrijwel direct
achteraankomt is of de overheid deze snelle, dynamische en creatieve samenleving wel kan bijbenen. Om het scherp te stellen: is er
ook een ‘revolutie’ binnen de overheid aan de gang? Ambtenaren in
de voorhoede – publieke pioniers – stropen de mouwen op en geven
de eigentijdse rol van de overheid tastbaar vorm.
Serieus partnerschap
Samenwerken en partnerschappen opzoeken zijn sleutelwoorden
in beleidsrealisatie. Dat lijkt gemakkelijk en een open deur, maar
het zijn serieuze zaken. Aan de ene kant moet je de partner serieus
nemen, naar hem luisteren en hem aan het woord laten. En aan de
andere kant hoort bij partnerschap ook een eigen verhaal, duidelijk
durven zijn en elkaar aanspreken. Beleidsrealisatie in een netwerksamenleving kenmerkt zich volgens onderzoekers Martijn van der
Steen (NSOB) en Maurice Specht (Rathenau Instituut) door het
aansluiten bij de inspanningen van anderen en niet meer door sturen. De overheid moet hard werken, samen met die andere partijen.
Ambtenaren hebben een taak die ze alleen met anderen kunnen
volbrengen. Hun standplaats blijft in de bureaucratie, maar voor
beleidsrealisatie moeten ze naar buiten.
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Publiek
pionieren
is serious
business

Van der Steen en Specht zijn gematigd positief over het vermogen van
de overheid om effectief in een netwerksamenleving te opereren, omdat
de ambtenaren die zij als publieke pionier zien handelen nadrukkelijk zijn
gepositioneerd als buitenboordmotoren van de organisatie. De echte uitdaging ligt in het vinden van arrangementen waarin netwerkend werken
gewoon wordt en netwerkende ambtenaren zich niet in bochten hoeven
te wringen. Dat vergt moed, lef en visie van bestuurders in een ambtelijke
organisatie.
Pionieren vraagt moedige bestuurders. Allereerst omdat publieke pioniers zich ook bewegen buiten de eigen organisatie – waar andere regels
en snelheden gelden – wat kan leiden tot botsingen en (politieke) spanning. Dit vraagt volgens Schmeitz ruimte voor ambtenaren om op meerdere
borden te schaken en een andere interpretatie van de politieke verantwoordelijkheid. Als ambtenaren op expeditie gaan met de maatschappij,
moeten ze ook fouten mogen maken zonder dat de kop van hun politieke
baas rolt.
Ten tweede betekent publiek pionieren ook verbindingen leggen, relaties aangaan en in contact zijn. Deze werkzaamheden zijn niet altijd tastbaar, waardoor het lastig is de directe of concrete bijdrage aan te geven.
Hierdoor kan het volgens Marie Louise Borsje van Ambtenaar 2.0 voor een
organisatie soms moeilijk zijn deze kwaliteiten een concrete plek te geven.
Het staat niet beschreven in een functieomschrijving. Het past niet in de
standaardhokjes en bijbehorende regels.

Publiek pionieren draait
om het gericht aanboren
van creativiteit, ideeën,
vernieuwingsdrang en
innovatiekracht van
de samenleving en
die verbinden met de
maatschappelijke opgave
waar de overheid voor
staat. Koppelen, meedoen
en verbinden.

a m b t e n a a r

En ten slotte is het kenmerkend voor pionieren dat er vooraf geen
garanties voor succes of gewenste uitkomsten zijn te geven. Omgaan met
onzekerheid en ﬂexibiliteit omtrent de uitkomst zijn vereist. Dat is het
hoofd te bieden door op hoofdlijnen aan te geven ‘wat’ (koers/visie) er
gerealiseerd dient te worden in plaats van ‘hoe’ je tot een resultaat komt.
Het ‘hoe’ wordt namelijk ingevuld samen met de partners in het netwerk.
Investeer in publieke pioniers
Publieke pioniers heb je als overheid nodig om een eigen agenda uit te
voeren én recht te doen aan maatschappelijke initiatieven. Zij verstaan de
kunst om te balanceren tussen losbreken en aansluiting houden binnen en
buiten de ambtelijke organisatie, vanuit een bewuste keuze om beweging
te creëren in maatschappelijke vraagstukken. Hen heb je nodig in het consciëntieus zoeken om de gelijkwaardige samenwerking met de samenleving
vorm te geven. Beschouw dit zoeken en vinden als belangrijk en regulier
werk binnen een ambtelijke organisatie.

Meer lezen? De essaybundel Publieke Pioniers (juni 2013) is een samenwerking van Simône Huijs (gemeente Venray) en Janjoost Jullens (Instituut
Maatschappelijke Innovatie), samen met de ministeries van BZK, EZ en I&M.
Aanvullende informatie over de bundel en auteurs is te vinden op www.
publiekepioniers.nl.

Door Simône Huijs
Beeld Mariëlle de Groot
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Van ambtenaren wordt veel verwacht.
Ze moeten creatief zijn, integer
handelen en met beperkte middelen
goede resultaten bereiken. De
ondernemende ambtenaar van nu
doet dat door de ruimte op te zoeken
om het werk anders te organiseren.
Een analyse van hoe dat te doen met
tips voor wie ook aan de slag wil.

Er kan meer
dan je denkt
E

dith Albers en Francis Leusink hebben beiden aan de wieg gestaan
van een succesvolle Dag van Ambtenaar 2.0 in respectievelijk het
Provinciehuis Zuid-Holland en Overijssel. Beiden zijn er duidelijk over:
dit was zeer inspirerend om te doen, maar ze hadden er geen opdracht
toe. Albers is momenteel betrokken bij het project Leiderschap voor haar
provincie en Leusink was voor Overijssel werkzaam als facilitair adviseur
(onder andere op het gebied van het nieuwe werken) en is nu beschikbaar
voor een nieuw project.

Door Bart Borsje
Beeld Stockfresh
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Albers bezocht de Dag van Ambtenaar 2.0 in Utrecht en zag dat er
maar twee provinciale ambtenaren aan dit evenement deelnamen. Dat kan
beter, dacht Albers, want juist ook provinciale ambtenaren hebben er baat
bij kennis te maken met het nieuwe werken en de inhoudelijke verdieping
die het Ambtenaar 2.0-netwerk biedt voor hun dagelijkse werk. Samen
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met een collega zette zij met die drive er de schouders onder. “Er kan veel
meer dan je vooraf denkt”, aldus Albers.
Die mening deelt Leusink. “Je moet verder leren kijken dan je eigen
vakgebied en dus ook over je eigen schutting”, aldus Leusink. Door het
gezamenlijke doel voor ogen te houden bereik je meer. In het geval van
Overijssel sloot de organisatie van de Dag van Ambtenaar 2.0 goed aan bij
de net bepaalde visie op het ﬂexibele kantoor van de provincie. Hierdoor
was de wil al aanwezig.
Meewerken en deelnemen aan de Dag van Ambtenaar 2.0 is, aldus Leusink, een mooie manier om jezelf te proﬁleren en je netwerk te vergroten.
“Voor mij was het een leerzame ervaring in het anders samenwerken.”
Easycratisch werken
Om dieper in te gaan op de vraag hoe je van je leidinggevende de
ruimte krijgt om anders te werken dan voorheen gebruikelijk was, spreek
ik ook met Jeroen Vis, beleidscoördinator voor het ministerie van Economische Zaken en voor velen binnen Ambtenaar 2.0 vooral bekend van
GUUS.net. Het eerste wat Vis doet, is refereren aan het boek Easycratie
van Martijn Aslander en Erwin Witteveen.
In dit boek wordt ingegaan op de vraag hoe met de middelen en
werkwijzen van nu andere resultaten bereikt kunnen worden. Een bureaucratische (traditionele) manier van problemen oplossen wordt vergeleken
met een andere manier van werken en organiseren – zonder overigens de
ene methode te prefereren boven de andere. Vis geeft aan dat hij zich die
andere manier van werken eigen heeft gemaakt. Waar menig collega bij
een opdracht van een leidinggevende de gebruikelijke stappen aﬂoopt,
gaat hij eerst aan de slag met het analyseren van het probleem (is dit wel
het werkelijke probleem waarvoor een oplossing wordt gezocht), welke
aanpak daarbij mogelijk is en de vraag of hij deze opdracht op zich kan
nemen of niet.
Afspraken maken
Eigenlijk zou je, aldus Vis, bij elke opdracht afspraken moeten maken
of jouw aanpak geaccepteerd wordt of niet. Dat gebeurt nog te weinig. Vis
benadrukt dat zijn andere manier van werken geen garantie is voor succes.
Het is geen formule die ieder ander zomaar kan overnemen. Je moet een
manier van werken en organiseren kiezen die bij je past. Sommigen varen
wel bij een traditionele aanpak en anderen, zoals hij, kiezen een andere
stijl. Dat betekent wel dat je het lef moet hebben die keuze aan een ander
voor te leggen. Successen hebben vele vaders, maar bij een mislukt project
worden jij en je nieuwe aanpak erop afgerekend. “Makkelijk is het dus
niet”, aldus Vis. In de inhoud wordt de vernieuwing pas concreet. Ga dus
vooral aan de slag en blijf niet eindeloos discussiëren over de aanpak.

Tips voor
anders werken
Aanpak
1. Bepaal je eigen werkstijl en
werkwijze.
2. Maak een analyse van het voorgelegde probleem.
3. Bepaal welke aanpak daarbij
aansluit.
4. Bespreek met je ‘opdrachtgever’
jouw werkwijze.
5. Leg in een contract vast dat je je
eigen aanpak mag uitvoeren.
6. Bij afwijzing, geef de opdracht
terug.
7. Blijf openstaan om van anderen
te leren.
Uitwerking
1. Bepaal je gezamenlijke doel.
2. Leer samen te werken, ook met
niet-vakbroeders.
3. Bied de ander de ruimte om bij te
dragen.
4. Koppel goed en regelmatig terug
met opdrachtgever.
5. Vier, leer van en deel je successen
en missers.
6. Ga aan de slag!
Zie ook de werkprincipes van
Ambtenaar 2.0:
http://werkprincipes.ambtenaar20.nl

Voor wie overweegt om zelf ook de ruimte op te zoeken in het werk en
het eigen takenpakket hebben Albers, Leusink en Vis verschillende tips.
Kort samengevat: kies je eigen weg als ondernemende ambtenaar, je eigen
werkstijl én ga aan de slag.
Bart Borsje is oprichter van Eigentijds Werken
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Openbaar maken
van geheimen
Overheidsdienaren
zijn voor sommige
informatie
onderworpen aan een
geheimhoudingsplicht
of het ambtsgeheim.
En daar moeten
ze niet al te licht
over denken, zoals
blijkt uit enkele
gerechtelijke
uitspraken.

Door Mathieu Paapst
Beeld Gerhard Taatgen
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Hoewel veel van de informatie die een overheidsorganisatie bezit
door middel van intellectuele eigendomsrechten beschermd kan worden,
bestaat er ook de behoefte om bepaalde informatie geheim te houden. De
bescherming van geheime informatie wordt voor ambtenaren en politieke
ambtsdragers vormgegeven door middel van het ambtsgeheim en/of door
een wettelijke geheimhoudingsplicht. Voorbeelden van die wettelijke
voorschriften zijn de geheimhoudingsplicht van een belastingambtenaar
op grond van de Algemene wet rijksbelastingen, en voor politieagenten
op grond van de Wet politiegegevens. De opzettelijke schending van het
ambtsgeheim is in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar
gesteld met een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete
van 19.500 euro. Wanneer het echter gaat om staatsgeheimen, dan ligt de
maximumstraf fors hoger.

Vijf jaar eerder heeft datzelfde Gerechtshof een arrest gewezen (LJN:
AH9823) waarin een Statenlid werd veroordeeld voor schending van het
ambtsgeheim. Het Statenlid beriep zich erop dat de bewuste informatie
niet geheim kon zijn omdat deze bij een eventueel beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ook aan derden verstrekt had moeten worden.
Het Gerechtshof was het hier niet mee eens en gaf aan dat de geheimhouding – in dit geval opgelegd op grond van art. 25 Provinciewet – voorrang
heeft ten opzichte van de Wob. Dat betekent dus dat op grond van de Wob
geen verzoek kan worden ingediend tot openbaarmaking van dergelijke
vertrouwelijke documenten. Ook in de Gemeentewet is een vergelijkbare
geheimhoudingsbepaling opgenomen. Verder werd ook bij het Statenlid
het verweer afgewezen dat het zou gaan om een bekendmaking in het
algemeen belang.

Het probleem van deze verplichting is dat door een rechter moet
worden vastgesteld dat het gaat om gegevens waarvan de ambtenaar of
bestuurder wist of had moeten begrijpen dat hij deze geheim had moeten
houden. Voor de vraag of er überhaupt sprake is van een geheim zal een
rechter kijken naar de aard van de informatie, de functie van de ambtenaar of bestuurder en het moment waarop deze toegang kreeg tot de
informatie.

Het zijn overigens niet alleen ambtenaren of bestuurders die voor
schending van het ambtsgeheim vervolgd kunnen worden. In artikel 2:5
Algemene wet bestuursrecht is opgenomen dat iedereen die betrokken
is bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan verplicht is tot
geheimhouding van vertrouwelijke gegevens. Dus ook bij of voor de overheid werkzame bedrijven en hun medewerkers vallen hieronder. Weinig
ICT-bedrijven zullen zich dit goed realiseren.

Zo oordeelde het Hof Den Bosch (LJN: BC8346) in 2008 over een
gemeenteraadslid uit Tilburg dat deze zich schuldig maakte aan schending van het ambtsgeheim door de openbaarmaking aan een journalist van
stukken uit het raadspresidium die waren aangemerkt als ‘vertrouwelijk’.
Het moest het raadslid duidelijk zijn geweest dat de gemeente geen onderscheid hanteerde tussen de termen ‘geheim’ en ‘vertrouwelijk’. De strekking
van beide begrippen is volgens het Hof dat informatie waarover beschikt
wordt niet aan derden ter beschikking wordt gesteld noch anderszins aan
de openbaarheid prijsgegeven wordt. Het verweer van het raadslid dat de
openbaarmaking gerechtvaardigd werd door het belang dat hij als gemeenteraadslid behoorde te dienen, te weten het aan de kaak stellen van een
misstand, werd door het Hof afgewezen omdat juist een raadslid gebruik
had kunnen maken van andere, minder verstrekkende mogelijkheden.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt verder dat de schending van geheimen
ook strafbaar is wanneer het ambt niet meer wordt uitgeoefend. Zo bezien
zijn de recente uitspraken van oud-premiers Lubbers en Van Agt over kernwapens op Nederlands grondgebied ook wel degelijk strafbaar. Dit heeft
ook gevolgen voor de niet geheel denkbeeldige situatie dat een ambtenaar
in een nieuwe werkomgeving of als zelfstandige de kennis wil inzetten
welke onder de geheimhouding valt. Dit is een behoorlijk dilemma omdat
toch vooral de persoonlijke kennis en ervaring aspecten zijn waarop een
nieuwe werkgever zijn selectie zal voeren. De ambtenaar 2.0 is immers in
de meeste gevallen een kenniswerker. Zijn kennis heeft in die zin altijd
handelswaarde. Indien deze niet te gelde kan worden gemaakt, dan is de
uitwerking van een geheimhoudingsplicht sterk vergelijkbaar met een concurrentiebeding. Zo’n vaart loopt het gelukkig niet:
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Het Hof Arnhem overwoog in 1992
(LJN: AM0751) over de kennis van de exwerknemers Siemes en Thijssen dat: “van
een fabrieksgeheim dat Siemes en Thijssen niet mochten schenden alleen sprake
kan zijn voor zover een dergelijk geheim
niet kan worden gelijkgesteld met de
knowhow die Siemes en Thijssen als hun
persoonlijke kennis en ervaring mochten
toepassen.”
De ex-werkgever kan zich met andere
woorden niet verzetten tegen het gegeven
dat persoonlijke kennis en ervaring die
in de voormalige werkkring is opgedaan
door de ex-werknemer verder kan worden gebruikt. Wel moet daarbij rekening
worden gehouden met de beperking dat
er geen (delen van) informatie openbaar
mag worden gemaakt die rechtstreeks, zeg
maar copy/paste, afkomstig is uit geheime
documenten.
Mr. dr. Mathieu Paapst is universitair
docent bij de Rijksuniversiteit Groningen.
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