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Tien jaar geleden verscheen het pamﬂet ‘De Belgen doen het beter’. Het
was vooral een provocatie, maar op sommige punten pakten onze zuiderburen inderdaad
straffer door. En dat doen ze nog steeds, zo ondervonden vijf lezers van het regionale
dagblad La Meuse. De krant berichtte op de website over twee politieauto’s die in Verviers
bij de achtervolging van een brommer een ravage hadden aangericht als in een Amerikaanse
actieﬁlm, en er niet in geslaagd waren de brommer staande te houden bovendien. De vijf
leverden commentaar op die ‘slimmeriken die de Lucky Luke uit wilden hangen’. Ze deden
dat keurig zonder schuttingtaal en onder hun eigen naam. Prompt kregen ze alle vijf een
GAS-boete van 250 euro omdat volgens de verbaliserend ambtenaar ‘een sociaal netwerk een
openbare ruimte is, die is onderworpen aan het politiereglement’.

In Nederland gaan overheid en burger anders met elkaar om op
internet, al zijn de omgangsvormen niet vanzelfsprekend. Lees er het interview met
afzwaaiend ombudsman Alex Brenninkmeijer, verderop in dit magazine, maar op na. En ook
Tof Thissen pleit in het artikel naar aanleiding van het KING-congres voor de menselijke
maat: ‘Maak de overheid weer begrijpelijk.’
In 2022 zijn er door vergrijzing, ontgroening en een tekort aan professionals veertig

Welkom op het bouwterrein van het iBestuur Congres 2014. Waar stoere mannen en vrouwen
de handen uit de mouwen steken om iBestemmingsplannen als I-strategie, iNUP, Hervormingsagenda en Digitale Agenda te realiseren. Bouw ook mee en beleef samen met ruim 900 andere
bezoekers de ambities, visies, strategieën en practices in onze inspirerende bouwkeet.

Master-van-dienst Bert Mulder vroeg zich dan ook terecht af ‘hoe een samenleving te
besturen vanuit halﬂege gemeentehuizen en ministeries?’ Door de burger een grotere rol
te geven in een, nou vooruit dan, participatiesamenleving. Het voornemen van dit kabinet

Met onder andere:
Erbij zijn
Werkt u bij de overheid en heeft u geen
persoonlijke uitnodiging ontvangen?
Dan kunt u een ‘request for invitation’
doen. Ook is er een beperkt aantal
betaalde kaarten beschikbaar.
Leden van Nederland ICT betalen € 325,
niet-leden € 650 vrij van btw.

procent minder ambtenaren, zo bleek tijdens de iBestuur mastercourse Ketensamenwerking.

om in 2017 alle communicatie tussen overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds
digitaal mogelijk te maken, is een eerste stap. Digitaal 2017 staat dan ook centraal tijdens
het iBestuur Congres 2014 op 15 januari in Den Bosch.

Stef Blok

Ton Annink

Bart Hogendoorn

Tof Thissen

minister voor
Wonen en Rijksdienst

dagvoorzitter
secretaris-generaal SZW

bestuursvoorzitter
Nederland ICT

algemeen directeur
KING

Meer informatie en aanmelden

En mocht u zich nog afvragen wat een GAS-boete is: GAS staat voor
Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Gemeenten mogen in België zelf dergelijke boetes
opleggen voor zaken die niet per se strafbaar zijn volgens de Belgische wetgeving, maar

www.ibestuurcongres.nl

lokaal als overlast ervaren worden. Zo is het in Deinze verboden om confetti terug op te

Vanaf 12.00 uur is het schafttijd met een heerlijke lunch. Het bouwterrein is open van 12.00 tot 20.30 uur.
De coolboxen zijn de gehele dag gevuld.

Lokeren voordoet als waarzegger, gaat ook op de GAS-bon. Volgens mij doen we het hier heus

rapen en in Dendermonde om grafstenen op 1 en 2 november schoon te maken. Wie zich in
niet zo veel slechter dan in België.

Het iBestuur Congres 2014 is een publiekprivaat non-profit initiatief van het Rijk (ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk en DG Bestuur
en Koninkrijksrelaties, en ministerie van Economische Zaken | DG Bedrijfsleven en Innovatie),
Nederland ICT en KING Gemeenten. Powered by ICTU.
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WOZ-uitvoering
achteruit

bantse gemeenten:
Boekel, Deurne,
Geertruidenberg,

Aan de verbetering van de uitvoe-

Landerd, Oss, Uden,

ringskwaliteit van de Wet waardering

Veghel en Zundert.

onroerende zaken (WOZ), waarvan sinds

Op Geertruidenberg

de invoering in 1997 sprake was, is een

en Zundert na zitten

eind gekomen. In 2012 is voor het eerst
het percentage bezwaarschriften tegen
hertaxaties gegroeid. Ook het aantal
gemeenten dat een onvoldoende scoort op
de uitvoering van de WOZ groeit. Zij moeten objectkenmerken (type, bouwjaar,
grootte, kwaliteit, onderhoud, ligging en
doelmatigheid) beter vastleggen. Dat is
essentieel voor juiste taxaties.
Uit een onlangs door staatssecretaris
Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer
gestuurd overzicht blijkt dat volgens een
meting per 1 november bij 19,6 procent van
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Gemeenten en Rijk
naar automatische
wiﬁ-inlog
Straks bij elke overheidsinstelling direct
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toegang.”

• Rijk2Air voor toegang

Wat zo eenvoudig is voor de

van medewerkers tot

gebruiker, zeker qua beveiliging,

internet met ‘bring your

vergt het nodige qua imple-

own device’;

mentatie. De beveiliging moet

• Rijk2Air-Gast voor

immers optimaal zijn en ‘man in

gasten van medewerkers

the middle’- en ‘DNS-attacks’

die een ‘ticket’ hebben

deze gemeenten, met

beveiligde wiﬁ-toegang krijgen. Dat is het

het waterschap Aa en

lonkende perspectief van de projecten Govroam

Maas, bij Belasting-

voor gemeenten en Rijk2Air voor de rijksover-

Arnhem en Den Haag de voorlopers in dit

samenwerking Oost-

heid. Beide projecten zijn afgeleid van Edu-

traject. Groenendijk: “Bij Arnhem en Deventer

bedrijfsnetwerk, ook voor Het Nieuwe

Brabant.

roam, een van de meest succesvolle Nederland-

hebben inmiddels omliggende gemeenten aan-

Werken met de ﬂexibele werkplekken.

se ICT-toepassingen wereldwijd, gemaakt onder

gehaakt, zoals Olst-Wijhe, Raalte en Rheden.

Surfnet. Die telt nu ruim 20 miljoen gebruikers.

Den Haag heeft qua omvang even genoeg aan

met wiﬁ van de SSC-ICT-deelnemers:

zichzelf, maar het zwaan-kleef-aaneffect zal tot

BZK, Financiën, I&M en SZW, uitgerold

De uitvoerings-

moeten worden voorkomen.

aangevraagd;

Behalve Deventer zijn inderdaad

• Rijk2Air-M: ‘managed’
wiﬁ-dienst voor veilige toegang tot het

Rijk2Air is beschikbaar in elk gebouw

kosten van de WOZ

De uitbreiding naar overheden onder de

baren het kabinet

naam Govroam zal uniforme wiﬁ-toegang ople-

snelle verbreiding leiden”, verwacht Groenen-

conform het plan Compacte Overheid.

zorgen, schrijft

veren voor alle Nederlandse gemeenteambtena-

dijk.

“We richten ons nu eerst op andere

Weekers de Kamer.

ren bij alle gemeenten. Het is een initiatief van

Weliswaar zijn ze in

Surfnet, Paul Francissen van Envolve in Zeist

want de Belgen hebben Eduroam al van het aca-

bieden en koppeling met Govroam is een

totaal gedaald (van

voor projectmanagement en Arno Groenendijk

demische naar het overheidsdomein gebracht,

optie voor de toekomst.”

circa 165 miljoen

van de gemeente Deventer als eerste aanjager.

ook onder de naam Govroam. Het beheer wordt

De laatste: “We liepen bij Stanford Uni-

Helemaal nieuw voor overheden is dit niet,

departementen zoals LEI en de buitenge-

Groenendijk betreurt dat: “In onze

de gemeenten de uitvoering van de WOZ

scoren, is zo’n bevolkingsomvang geen ga-

euro in 2007 tot 150 miljoen in 2012), maar

daar echter gedaan door Belnet, het Belgische

co-creërende samenleving buitelen

verbetering verlangt. Bij 71 gemeenten

rantie voor een hoge WOZ-uitvoeringskwali-

het groeiend aantal bezwaren en beroepen

versity in Californië en konden met de laptop

Surfnet. Dat werkt ook voor overheden, die er

gemeenten, provincies en Rijk over

(17,4 procent) kan het beter, bij 9 (2,2

teit: bij Arnhem en Leiden kan de uitvoering

tegen hertaxaties verhoogt ook de kosten

van m’n vrouw, die in het onderwijs werkt,

steeds ruimer gebruik van maken.

elkaar heen in intensieve samenwerking.

procent) moet het zelfs dringend beter.

beter. De negen plaatsen waar het dringend

van afhandeling daarvan. Bedroegen die in

zomaar online dankzij Eduroam. Toen ging de

In deze laatste categorie is het weliswaar

beter moet en die daarom onder verscherpt

2007 nog 36 miljoen euro (22 procent van

bel rinkelen. Eén keer registreren en inloggen

met Eduroam; het Shared Service Centrum ICT

oud denken.” De tijdelijke oplossing:

vooruitgegaan vergeleken met eind 2012

toezicht van de Waarderingskamer staan,

de totale kosten), in 2012 waren ze opgelo-

en het is gebeurd. De medewerker van Arnhem

van Binnenlandse Zaken doet dat onder de

gemeenteambtenaren krijgen als ‘gast’

(14 gemeenten die dringend verbetering

zijn naast het Friese Harlingen acht Bra-

pen tot 43 miljoen (29 procent). (PM)

stapt het Haagse gemeentehuis binnen en heeft

naam Rijk2Air in drie variaties:

toegang bij het Rijk. (PO)

zijn zonder grip op het verloop te hebben

burger. De ombudsman bepleit
pleit

twee kanttekebij de uitkomsten
u

(ten behoeve van het jaarverslag

wordt weggenomen”. Daarvoor zijn vrije

schadeloosstelling als zulke
ke

ningen. De enquête was digitaal,
ningen

2013). De verschillen zijn ‘niet

kanaalkeuze, daadwerkelijke transparan-

overheidsfouten burgers op

waardoor niet-digivaardige
waar

erg groot’, het eigen verslag

tie en effectieve herstelmogelijkheden bij

kosten jagen.

personen niet vertegenper

geeft ‘duidelijke indicaties’.

In Nederland stoeit de rijksoverheid zelf

Het Rijk apart houden is toch een beetje

behoefden, 3,4 procent), maar het aantal
waar het beter kan was toen nog 58 (14 procent). Begin 2012 ging het zelfs nog maar
om 31 gemeenten (7,5 procent).
Naast deze twee ‘onvoldoende-categorieën’ kent de Waarderingskamer, die

Weinig
vertrouwen in
digitale overheid

w
woordigd zijn. Ook is

Ombudsman Alex Brenninkmeijer

UWV, CIZ en CAK (Cen-

sa
samengewerkt met het

noemt 48.000 respondenten

Nu heeft slechts een op de tien vertrouwen

trum indicatiestel-

cconsumentenprogramma

desgevraagd “een onwaarschijn-

Radar, dat een onderRa

lijk groot aantal, waaruit wel

fouten noodzakelijk.

de uitvoering van de WOZ monitort, twee

Beeld: Blinkerd; Stockfresh

‘voldoende-categorieën’. ‘Naar behoren’
deden het 1 november 80 gemeenten (19,6

Ruim een derde van de Nederlanders heeft

in de omgang met zijn gegevens, bijna de

ling zorg en Centraal

procent) en ‘goed’ 248 stuks (60,8). Dat is

geen vertrouwen in de manier waarop de

helft ‘redelijk vertrouwen’. In de veiligheid

Administratie Kantoor,

samen net 80 procent. De Waarderingska-

overheid met haar gegevens omgaat. Bijna

van de overheidssystemen gelooft maar 7

uitvoeringsorganisaties van
an

mer had voor 2012 haar streefcijfer al van

de helft heeft geen ﬁducie in de veiligheid

procent, 43 procent heeft ‘redelijk vertrou-

VWS) scoren het slechtst met

95 procent teruggeschroefd naar 90. Eind

van ICT-systemen van de overheid. Dat

wen’. De opties waren, naast ‘geen mening’,

de begrijpelijkheid van hun
n web-

2012 deden 256 gemeenten het nog goed

blijkt uit een door 48.000 personen ingevul-

‘ja’, ‘redelijk’ en ‘nee’.

site. Ook het rapportcijfer voor

digitale

(61,7 procent); 87 deden het naar behoren

de enquête van de Nationale ombudsman.

hun digitale dienstverlening is

(21,3 procent). De cijfers over 2012 komen

Het vertrouwen neemt, anders dan het

Bijna een op de vijf respondenten stond

uit een voortgangsrapportage die de Waar-

kabinet denkt, niet toe door alle commu-

deringskamer in juni aan Weekers stuurde.

nicatie en dienstverlening in 2017 digitaal

Hoewel de meeste 100.000+-gemeenten in het meest recente overzicht ‘goed’

6

zoekspanel
zoe
kent. De uit-

een beeld valt af te leiden”. Zijn

koms
komst dat een op de vijf geen

beeld: “Burgers hebben behoef-

voordelen ziet in digitalisering
voorde

te aan meer vertrouwen in de

van de overheid moet dan ook

digitale overheid. Is de overheid

in werkelijkheid hoger liggen.

wel een betrouwbare digitale

lening een onvoldoende geeft

De verminderde representativi-

partner? Daar moet de overheid

het laagst: UWV een 4,8, CAK

is het hoogst voor UWV (60

teit wordt volgens het rapport

iets aan doen.” (PM)

wel eens met verkeerde gegevens in een

een 5,6 en CIZ een 5,9. DigiD

procent), gevolgd door CAK (42

goeddeels gecompenseerd

overheidssysteem. Dat werd vaak pas na

haalt een 6,4, gemeenten halen

procent) en CIZ (36 procent).

door een wel representatieve

Op pagina 38 een interview met

te maken, stelt het onderzoeksverslag. Dat

veel aandringen, soms met hulp van een

een 6,5 en koploper RDW haalt

steekproef die de ombudsman

vertrekkend ombudsman Alex

gebeurt pas “als het gevoel overgeleverd te

advocaat, rechtgezet. Kosten waren voor de

een 6,9. Het percentage dat de

door TNS Nipo heeft laten doen

Brenninkmeijer.

dienstver-

Het onderzoeksrapport plaatst
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iBestuur Congres 2014 special

SG Maarten Camps van EZ is
aanjager digitalisering rijksdienst

Is de overheid
in 2017 volledig
digitaal?
In 2017 wil de rijksoverheid volledig digitaal werken.
De secretarissen-generaal van diverse departementen
moeten ervoor zorgen dat deze ambitie wordt gerealiseerd.
Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken,
richt zich op de digitalisering van de rijksdienst.

Door Marieke Vos
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

8

N

egen projecten zijn er gestart om de ambitie van digitale dienstverlening uit het regeerakkoord te realiseren, elk ondergebracht bij
een secretaris-generaal (SG). EZ trekt het negende project, het zogeheten
SGO9 of ‘Digitaal Rijk in 2017’. Dit project gaat ervoor zorgen dat voorzieningen, zoals die van i-NUP, volgens afspraak worden ontwikkeld, ingevoerd en gebruikt.

Financiering
De rijksoverheid wil volledig
digitaal gaan werken, omdat dit
gemakkelijker en goedkoper is
voor burgers en efﬁciënter voor de
overheid. Soms komen de nodige
ICT-voorzieningen echter niet van
de grond omdat de ﬁnanciering een
probleem is. Daarvoor wordt nu een
oplossing gezocht. Camps: “We willen voorkomen dat bepaalde voorzieningen die nodig zijn niet worden ontwikkeld omdat ze te duur
zijn voor één partij om te ontwikkelen, of omdat de baten voor deze
partij te beperkt zijn. In andere
landen, bijvoorbeeld Denemarken,
wordt dit soort projecten centraal
geﬁnancierd. Wij gaan in Nederland
niet naar dat Deense model, maar
we zullen wel veel nadrukkelijker
gaan sturen op ﬁnanciering.” Welke ﬁnancieringsmethodiek gekozen
gaat worden, wordt komend voorjaar duidelijk. Dit wordt momenteel
in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken onderzocht.
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iBestuur Congres 2014 special
Daarnaast moet het ervoor zorgen dat met deze voorzieningen daadwerkelijk de geraamde besparingen worden behaald, want digitaal werken
moet bijdragen aan de beoogde bezuiniging bij de rijksdienst. Tot slot
moet SGO9 voor burgers het recht realiseren om gegevens eenmalig aan te
leveren bij het Rijk, zo staat in de projectomschrijving.

ICT is geen
dingetje
van de
bedrijfsvoering
meer, het is
veel dichter
bij beleid en
het primaire
proces
gekomen

Concrete acties en resultaten
Wat voegen deze nieuwe projecten toe aan bestaande plannen? Er
is immers al een i-strategie (over de ICT binnen het Rijk), een Digitale
Agenda (vooral gericht op bedrijven) en i-NUP (vooral voor dienstverlening
aan burgers, gericht op decentrale overheden). Maarten Camps: “Het lijkt
misschien alsof de plannen over elkaar heen buitelen, maar dat is niet
zo. SGO9 is een verdere concretisering van de bestaande plannen.” Het
gaat erom dat er ‘concrete stappen’ worden gezet om de digitalisering te
realiseren en SGO9 heeft daarin ‘een sterke aanjaagfunctie’. De projecten
zijn niet voor niets belegd op het niveau van de SG’s. “Dat heeft te maken
met doorzettingsmacht en met het feit dat dit iets is dat we gezamenlijk
moeten oppakken. Als SG ben je verantwoordelijk voor een departement,
maar ook voor de rijksdienst als geheel. De SGO-projecten raken de hele
rijksdienst.”
Samen voorzieningen realiseren
SGO9 zal zelf geen projecten voor nieuwe voorzieningen starten, maar
haakt aan bij bestaande projecten. “Het is daarbij de bedoeling dat rijksoverheid en ZBO’s als RDW en UWV samen concrete projecten realiseren”,
zegt Camps. Als voorbeeld noemt hij de berichtenbox voor burgers, die nu
door de Belastingdienst wordt ingevoerd. Hierin krijgen burgers berichten
van de overheid. “Deze berichtenbox moet dé mailbox worden voor berichten tussen overheid en burgers.” Want als een voorziening eenmaal gereed
is, moeten alle ZBO’s en departementen deze gaan gebruiken. Vooralsnog
gebeurt dat op vrijwillige basis. Indien nodig kan de minister van Wonen
en Rijksdienst zijn doorzettingsmacht gebruiken om ZBO’s te verplichten
deze voorzieningen te gebruiken, zo staat in de projectomschrijving van
SGO9. Camps: “We beginnen met de ZBO’s die willen meedoen, de ‘coalition
of the willing’. Ik voel mij meer thuis bij deze aanpak dan bij het gebruiken van doorzettingsmacht. Tot nu toe zien alle betrokken partijen het
belang van de gekozen weg.” Maar wat als straks toch niet iedereen wil
meedoen? “Dat probleem lossen we op als het er is. Uiteindelijk staat verplicht aansluiten ook op de agenda, maar we beginnen met diegenen die
nu de kar willen trekken.”
Focus op vijf projecten
De stuurgroep van SGO9 stelde een longlist op van projecten die prioriteit krijgen, in de vorm van bestuurlijke aandacht. Camps verwoordt het
zo: “Heel veel dingen kunnen wel, maar gebeuren niet omdat men er geen
afspraken over maakte. Wij gaan die afspraken nu wel maken.” Inmiddels
zijn uit de longlist vijf projecten gekozen die als eerste alle aandacht krijgen. “Dit zijn projecten waarmee we snel resultaat kunnen boeken en die
nodig zijn om later andere projecten te realiseren.” Het zijn de al genoemde berichtenbox voor burgers, die wordt opgepakt door de Belastingdienst.
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De berichtenbox voor bedrijven is het tweede project, vergelijkbaar met
die voor burgers, behalve dat in deze mailbox ondernemers ook berichten
naar de overheid kunnen sturen. Derde project is het Digitale Ondernemersplein, waar alle informatie van de overheid voor bedrijven beschikbaar
moet komen. “Ook informatie van andere overheden.” Het vierde project
is de Digitale Kluis, waarin burgers hun eigen gegevens gaan beheren en
deze aan de overheid beschikbaar kunnen stellen. De borging van de continuïteit van digitale voorzieningen is het vijfde project. Als de overheid
volledig digitaal gaat werken, dan wordt de kwetsbaarheid ook groter. “We
gaan onderling afspraken maken om elkaars continuïteit te waarborgen.
Zodat als er een server uitvalt bij de ene ZBO, de andere ZBO zijn capaciteit
beschikbaar stelt en de dienstverlening geleverd kan blijven.” SGO9 richt
zich nu eerst op deze vijf projecten, later kunnen meerdere volgen.
Regie over eigen gegevens
Naast die sleutelprojecten wordt in SGO9 ook het recht op eenmalige
gegevensverstrekking van burgers onderzocht. Het scheelt tijd en ergernis als burgers hun gegevens maar één keer aan de overheid hoeven te
verstrekken. Een breed wettelijk recht realiseren is lastig, weet Camps nu
al: “Een recht op eenmalige gegevensverstrekking komt in conﬂict met de
Wet bescherming persoonsgegevens. Als je nu bijvoorbeeld je bankrekeningnummer verstrekt aan de Belastingdienst, dan mag deze dat nummer alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is gevraagd. Een andere
dienst van de overheid mag dit niet gebruiken.” De Wet bescherming
persoonsgegevens aanpassen is lastig en tijdrovend en daarom kiest men
een andere weg: “Een van de projecten die wij prioriteit geven, is de ontwikkeling van een Digitale Kluis. Hierin bewaart een burger zelf zijn eigen
gegevens en kan hij een overheidsinstantie toestemming geven om die
gegevens te gebruiken. We gaan de burger dus zelf de regie geven over zijn
gegevens, net zoals we dat voor bedrijven doen met het Ondernemingsdossier.” Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat bepaalde
informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere
keren beschikbaar te stellen aan overheden, zoals toezichthouders en
vergunningverleners.
De overheid heeft vaker de ambitie gehad om geheel digitaal te werken, maar eerder gestelde deadlines werden niet gehaald. Gaat het nu
wel lukken? Camps is er stellig over: “Ik zou niet weten waarom niet.”
Hij ziet een ‘gedeelde wens’ binnen de overheid om samen te werken aan
deze digitalisering. “Men ziet in dat het makkelijker is voor burgers en
bedrijven en efﬁciënter voor de overheid. Bovendien levert het geld op. De
noodzaak om mee te doen is daardoor nu groter dan in het verleden, door
de huidige budgettaire krapte.” Ook belangrijk is dat de ontwikkelingen
in ICT het steeds gemakkelijker maken geheel digitaal te werken en dat
ICT inmiddels ook bestuurlijke aandacht heeft. “Het is geen dingetje van
de bedrijfsvoering meer. Men ziet in dat dit gaat over het verbeteren van
de dienstverlening. ICT is veel dichter bij beleid en het primaire proces
gekomen.”
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We gaan de
burger zelf de
regie geven
over zijn
gegevens, net
zoals bij het
Ondernemingsdossier

Meer informatie over
het iBestuur-congres
vanaf pagina 66
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V a n

H e e s

Slimme
stad

THE POWER OF
PEOPLECENTRICITY
IN BURGERZAKEN

Een slimme stad
I

n Nederland zien we een toenemende erkenning van de rol van de
steden in de ordening van onze samenleving. De aanstaande grote decentralisaties voor de zorg, de jeugdzorg en de
activiteiten op het gebied van maatschappelijke participatie van werklozen zijn
tekenend voor het lokale belang. In de
nabije toekomst leeft het overgrote deel
van de wereldbevolking in steden. Met de
groei van de welvaart in de globaliserende
economie neemt in de steden de schaarste aan primaire middelen zoals voedsel,
energie en water toe. Het wereldtoneel
van deze economische ontwikkeling lijkt
van een andere orde dan onze stedelijke
opgaven, maar is dat wel zo?

‘Uiteindelijk draait het om mensen’
SANDRA POST I PRODUCTMANAGER

Het nieuwe Portaal Burgerzaken
is leverbaar.

Marijke van Hees
Wethouder in Enschede en
voorzitter van Stedenlink

Vanaf november leidt het Portaal Burgerzaken uw medewerkers
procesgestuurd door de baliewerkzaamheden. Dat betekent minder
handelingen aan de balie. Zo neemt de digitale dienstverlening van
Centric u werk uit handen, zoals u al jaren van ons gewend bent.
Daarnaast ondersteunt het Portaal zaakgericht werken. Medewerkers
zien direct welke zaken er nog meer spelen, bijvoorbeeld of een
aangevraagde gehandicaptenparkeerkaart al klaar ligt. En via het
speciale tweede scherm kijkt de klant met u mee. Met deze uitlevering
geven we samen vorm aan de mGBA.

Op 4 november 2013 publiceerde
de WRR haar advies ‘Naar een lerende
economie’. Hoe realiseren we ook in de
toekomst in ons land voldoende toegevoegde waarde? We worden ingehaald
door landen die zich veel sneller ontwikkelen en die moderne technologie snel
kunnen implementeren. De investeringen in onderwijs en R&D liggen in die
landen aanzienlijk hoger en kennisontwikkeling gaat er rapper dan in Europa.
Het door de WRR gewenste antwoord op
deze bedreiging is het verschuiven van
de regie op de economische strategieën
naar lagere overheidsniveaus. Op regioniveau is het mogelijk samenhang aan
te brengen tussen partijen en in kennisnetwerken samen te werken aan concrete
brede, integrale en structurele innovatieagenda’s, gericht op het aangaan van de
maatschappelijke uitdagingen. De Raad
pleit voor ‘politics with markets’.
Die oproep sluit goed aan bij de visie
achter het convenant ‘smarter cities’ dat

in het voorjaar van 2013 is gesloten tussen de G4, de G32 en het ministerie van
EZ. Aansluitend aan de Europese Digitale
Agenda is er een digitale stedenagenda
opgesteld. Bottom-up implementeren van
oplossingen met inzet van ICT bij maatschappelijke opgaven versnelt de marktontwikkeling. Deze agenda kent een
zevental thema’s: lerende stad, zorgende
stad, groene stad, onze stad, bedrijvige
stad, regelluwe stad en veilige stad. Op al
deze thema’s doen inwoners en professionals ervaring op met het gebruik van
ICT. Er komen netwerken van steden,
bedrijven en kennisinstellingen tot stand,
gericht op kennisuitwisseling over het
gebruik van innovatieve diensten. Ik ben
een voorstander van deze implementatieaanpak, maar gaat dit wel hard genoeg?
Het Europese samenwerkingsverband
van slimme steden lanceerde op zijn
congres in mei van dit jaar het Smart
City Wheel; een internationale systematiek om steden te beoordelen op hun
positie en innovatiepotentie op verschillende maatschappelijke terreinen. Dat
ze in Eindhoven slim zijn is opmerkelijk,
maar hoe nemen we de steden eigenlijk
de maat? De analyse van de WRR verdient
naar mijn mening opvolging door in ons
land een benchmark voor slimme steden
te gaan gebruiken. De informatie die in
steden beschikbaar is over economisch,
sociaal, politiek, ruimtelijk, ecologisch en
creatief potentieel wordt nu niet systematisch geanalyseerd, terwijl dat veel
kan opleveren. De governance van steden
vraagt om een betere informatiebasis dan
de systematiek van op begrotingsbasis
gestuurde overheden. Het wordt tijd voor
een beter dashboard; een slimme stad
neemt zichzelf de maat!

Ontmoet ons op www.centric.eu/burgerzaken

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

www.centric.eu
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iBestuur academie mastercourse
Ketensamenwerking
nwerkking

etens, zeker voor een maatschappelijk product als veiligheid of gezondheid, tellen veel partijen die in wisselende combinaties opereren en onderling geen hiërarchische
verhouding kennen. Ze kijken vanuit de eigen organisatie
verhoud
naar de keten, waarbij overschatting van kansen en onderschatting van risico’s tot ICT-ontsporingen kunnen leiden.
schattin
kleinschalige blik op ketensamenwerking is ook onjuist.
Een kle
wat op kleine schaal werkt, doet dat nog niet ook op
Want w
schaal. Het zijn enkele complicaties waarmee ketendeelgrote sc

waarvan het management verticaal stuurt, versus ketendoelstellingen, die horizontale verbinding vereisen. Dat stelt
betrokkenen voortdurend voor de vraag of ze belangen van
hun manager dan wel ketenpartners dienen. Dan de afwezigheid van een dominante partij – althans in de publieke
sector; in private ketens is de áánwezigheid daarvan juist een
kenmerk. Zonder baas moet het besturings- of overlegmodel
zich uitstrekken over organisatiegrenzen heen. Een onafhankelijke ketenmanager moet ketenbelangen op bestuurs-

Het wordt nog moeilijker

Geen maatschappelijke kwestie
estie of
bestuurlijke opgave die een
organisatie nog in haar eentje
aankan. Ketensamenwerking
ng dus,
hot thema van de laatste iBestuur
estuur
rs, vier
mastercourse. Vier masters,
praktijkgevallen. Waarom samenwerken
werken
niet eenvoudig is. En nog moeilijker wordt.
Door Peter Mom Beeld
d Stockfresh

iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur magazine en de Informatiemanagement Academie van PBLQ/ HEC.
Kennispartners: Be Informed, Everest, CGI, IBM.
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nemers moeten afrekenen, aldus emeritus hoogleraar Informatiekunde Jan Grijpink.
tiekund
De oopsomming is nog onvolledig. Door afwezigheid van
overkoepelend gezag zijn ketens chaotisch en opereren zij
overkoe
altijd rationeel. In feite is een dominant ketenprobleem
niet alt
baas. Overal in de keten voelbaar, maar door niemand
de baas
Als het al wordt gezien, omdat men ervoor
alleen oplosbaar.
o
buiten zijn eigen organisatie moet kijken, laat het zich lastig
identiﬁceren. Dat is wel een voorwaarde om goed met ketenidentiﬁ
samenwerking aan de slag te kunnen. Grijpink bepleit voor
samenw
ketensamenwerking en -informatisering een geleidelijke aanketensa
voor een grote oplossing is elk draagvlak te smal.
pak; vo
Cor Franke, als bestuurder betrokken geweest bij de keten
werk en inkomen en verantwoordelijk voor het werkend,
voor we
stabiel en robuust krijgen van de loonaangifteketen, laat zich
leiden door een dominant ketenprobleem, maar door de
niet lei
ketendoelstelling. Volgens moderator Marcel Thaens, bijzonketendo
der hoo
hoogleraar Bestuurskunde, bedoelen Grijpink en Franke
hetzelfde, alleen is de laatste wat optimistischer. “Het glas is
hetzelfd
leeg of half vol.”
half lee
Vier dilemma’s
Franke, die cultuur en gedrag een keten vaker succesvol
Fran
ziet maken
ma
dan afspraken en procedures (meestal wel geregeld), ssignaleert in elk geval met Grijpink als kernprobleem:
spanning tussen samenwerking van ketenpartners en hun
spannin
autonome positie. Er zijn zelfs vier ‘cruciale’ dilemma’s, die
autonom
oplossing vereisen om ketens te kunnen besturen.
oplossin
Allereerst organisatiedoelstellingen, voor het realiseren
Alle
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niveau aankaarten. Derde dilemma: gezamenlijke resultaten
laten zich niet claimen door afzonderlijke organisaties. Door
gemeenschappelijke doelen te formuleren en samen te rapporteren kunnen resultaten echter toch op alle partners
afstralen. Vier: samenwerken is vrijheid inleveren. Ketenpartners kunnen niet doen wat ze willen, maar moeten rekening
houden met effecten van hun handelen op elkaar.
Master Hans Mulder, verbonden aan de Antwerp Management School, stelt bij informatisering van ketensamenwerking
niet partners centraal, maar rollen ofwel verantwoordelijkheden. Die zijn meer bepalend voor de inrichting van de informatisering dan wie de rollen uitvoert. Uiteenlopende partners
kunnen ze uitvoeren en ketenpartners kunnen ook meerdere
rollen spelen. Zie de informatisering van bouwprocessen. Na
twee mislukte pogingen in de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw, gericht op reductie van productiekosten,
focuste in de jaren negentig een derde initiatief op terugdringing van communicatiekosten. Gebleken was dat bij de communicatie tussen partijen steeds twee procent van de inhoud
sneuvelt, wat met een aantal ketenpartijen dat oploopt tot
tachtig een majeur probleem is.
Bouwcommunicatie
TU Delft speelde een cruciale rol bij de ontwikkeling van
wat inmiddels breed geaccepteerd wordt als VISI, een sectorbrede standaard voor het structureren en bewaken van de
communicatie in de bouw. Berichten zijn gestandaardiseerd,
waardoor niet alleen volledigheid, maar ook transparantie
wordt bereikt, en uiteindelijk kostenreductie. Volgens Mulder
tot 30 procent. VISI ondervindt stevige verankering doordat
het model wordt onderhouden door CROW (kenniscentrum
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voor verkeer, vervoer en infrastructuur), verheven is tot ISOnorm en op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie staat. Bij ruim 2000 bouwprojecten is of wordt
VISI toegepast. Vijf softwareleveranciers maken er software
voor.
Hoewel dit ook met overheidspartners is gebeurd (aan
de ontwikkeling hebben ook Rijkswaterstaat en enkele grote
gemeenten meegedaan), is sprake van een private keten. Of
dit heeft bijgedragen aan het succes is onduidelijk. Mulder
kent wel enkele andere factoren die er een rol in hebben
gespeeld. Zoals de bouwfraude, die tot een roep om transparantie leidde. Ook druk op uitvoerders was van belang. Hun
slinkende marges stimuleerden de oriëntatie op het beteugelen van de communicatiekosten. Technologische ontwikkelingen zijn een derde slaagfactor. Niettemin kan VISI zijn succes

nog optimaliseren. Het omvat het bouwproces
es van ontwerp
tot en met oplevering. De exploitant, die hett bouwwerk
nadien moet onderhouden, is nog niet vertegenwoordigd.
genwoordigd.
Deprofessionalisering
Is ketensamenwerking nu al een forse
opgave, de toekomst stelt betrokkenen voor nog
complexere vragen. Ontgroening, vergrijzing en
een tekort aan professionals (ambtenaren kunnen
unnen door krapte
ere werkgevers)
op de arbeidsmarkt kiezen voor interessantere
btenaren van
veroorzaken een reductie van het aantal ambtenaren
veertig procent per 2022, stelt Bert Mulder, lector Informatie,
Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool. Hoe
een samenleving te besturen vanuit halﬂegee gemeentehuizen
en ministeries?

Dat kan alleen als het een participatiesamenleving
participatiesamenle
wordt,
waarin de burger een forse rol krijgt in het runnen daarvan.
Buiten demograﬁsche ontwikkelingen zorgen ook technologische voor extra complexiteit. Verbindt Web 2.0 (het
sociale
(
internet) mensen met elkaar, Web 3.0 (het semantische
web)
semant
verbindt kennis, onder meer door middel van ‘Linked
‘Link Open
Data’. Zoals keteninformatisering in de sociaal-ﬁscale
sociaal-ﬁsc sector een obstakel ondervond in de talrijke deﬁnities
deﬁnitie van het
begrip ‘loon’, bestaan van alle zaken uiteenlopende
uiteenlopend deﬁnities.
Een overheid kijkt anders tegen dingen aan (bijvoorbeeld
in
(bijvo
juridische en ﬁnanciële termen) dan burgers. Het ‘internet of
things’ wordt leverancier van (een nieuwe soort) data.
Mulder
d
ziet de hoeveelheid data tot 2020 verveertigvoudigen.
Hoe
verveertigvoudi
met die massa te dealen?
Hij signaleert een aantal kwesties dat zich onherroepelijk
onh
en in rap tempo aandient, maar waarop nog amper
ampe het begin

van een antwoord voorhanden is. Zoals: verantwoordelijkheid
nemen is een vak, zelfs voor de groenvoorziening in je wijk
(nogal eens als voorbeeld genoemd), om nog maar te zwijgen
over de uitvoering van zorgtaken. Hoe moet dat, waar professionals niet werden aangenomen zonder opleiding? Als tegelijkertijd moet worden bezuinigd, wordt het nog ingewikkelder. Willen burgers het voor niks doen? Wordt het stimuleren
of verplichten? Waar ketens nu doorgaans werken met gelijksoortige (professionele) partners, moeten ze straks andersoortige partners (burgers, bewoners, patiënten) integreren. Dat
betekent: andere doelstellingen, andere kennis, een andere
taal en een andere (uitvoerings)praktijk voor taken die vandaag zijn voorbehouden aan professionals. De uitdaging is om
ondanks deze deprofessionalisering de kwaliteit van leven op
peil te houden. Deprofessionalisering is volgens Mulder een
van de grote thema’s voor de komende jaren.

4 cases
Case: Goederenstromen / Kennispartner: IBM
Frank Heijmann werkt voor de
douane met een Britse collega
aan een model om mondiale
goederenstromen in kaart te
brengen. Geen maatschappelijke
keten met een moeilijk grijpbaar
product als veiligheid, maar een
logistieke keten waar het draait
om keiharde containers. Ook geen

geleidelijke aanpak, maar een grand
design, met daaraan gekoppeld de
opgave om onder verladers, reders,
logistieke dienstverleners en
verzekeraars draagvlak te vinden. De
douane wil veilige goederenstromen
onderscheiden van onbekende en
mogelijk risicovolle goederenstromen
(de containerinhoud is nu doorgaans

Case: Veiligheidshuizen / Kennispartner: Everest
onbekend) en dan de beperkte
controlecapaciteit richten op
een geringer aantal containers.
Tegelijkertijd kan toepassing van
het model ketenpartijen negen
procent efﬁciencywinst opleveren.
Zeer uiteenlopende belangen hebben
echter nog niet tot breed draagvlak
geleid.

Case: Langdurige zorg / Kennispartner: Be Informed
Elke Buis is programmamanager
informatievoorziening Hervorming
Langdurige Zorg bij VWS en was
eerder betrokken bij de ontwikkeling
van ‘Regelhulp’, waarvoor haar
ministerie samen met SZW het
initiatief nam. Verdere betrokkenen
onder meer: UWV, CIZ, VNG en SVB.
Opgezet als aanvraagvoorziening
heeft Regelhulp zich ontwikkeld tot
wegwijzer voor klanten van zorg en
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ondersteuning. ‘Verbinders’ bleken
van groot belang en binnen elke
organisatie nodig. En twee sturende
ministeries waren geen zegen voor
voortgang en resultaat. Inmiddels is
een Platform Informatievoorziening
Zorg en Ondersteuning actief, waar
het veld kwesties op het terrein van
AWBZ, Wmo en ZVW signaleert en
activiteiten onderling afstemt. Het
is nog wat zoeken en tasten bij de

toekomstige informatievoorziening
voor langdurige zorg, maar open
en informele ketensamenwerking
hebben toch in korte tijd
geleid tot een Toekomstbeeld
Informatievoorziening Zorg en
Ondersteuning 2016 en tot een
vertrouwensbasis voor uit te voeren
projecten.

Ferry de Rijcke, projectmanager
Veiligheidshuizen bij Veiligheid en
Justitie, werkt aan een Generiek
Casusoverleg-Ondersteunend Systeem
(GCOS) voor onder meer Jeugdzorg,
Kinderbescherming, politie,
Openbaar Ministerie, justitiële
jeugdinrichtingen, reclassering en
geestelijke gezondheidszorg. Dit
zijn partners in Veiligheidshuizen,

na enkele incidenten een jaar
of zeven terug ontstaan om de
samenwerking in de jeugdsector te
verbeteren. Informatie-uitwisseling
ging eerst via tekstdocumenten,
zonder verbindingen tussen regio’s.
De verwerking van persoonsgegevens
moest beter. GCOS moet nu voor
ordening en structuur zorgen.
Het wordt landelijk aangeboden

en lokaal ingericht voor het
agenderen van cases, uitwisselen
van informatie, vastleggen van
afspraken en monitoren van het
uitvoeren daarvan. Er zijn ruim
dertig Veiligheidshuizen die bijna
allemaal GCOS gebruiken. Zo’n 5500
professionals werken ermee.

Case: Politieparticipatie / Kennispartner: CGI
Elle de Jonge werkt bij de politie aan
ComProNet (Community Protection
Network) voor het versnellen van de
respons op incidenten met behulp
van sensoren, sociale media, open
bronnen, gesloten (politie)bronnen
en de inbreng van burgers. Sociale
media worden gemonitord als
open bron en aangewend voor de
communicatie met burgers. De burger
is partner, de politie steunverlener
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en wat ze samen doen is ‘coproductie
van orde’. In ComProNet (motto:
‘Zien, delen, doen’) wordt na de
melding van een incident een
ad-hocgroep gevormd uit burgers
en professionals die zich daarvoor
hebben opgegeven. Zij kunnen via
een app aangeven: “Ik kan helpen”
of: “Ik kom niet”. Een burger als
ooggetuige kan een foto maken
en delen in de groep. Er zijn vijf

pilots afgerond. Eerste bevindingen:
reactietijden worden bekort,
participatie van burgers wordt
vergroot en hun gevoel van veiligheid
versterkt, terwijl politiepersoneel
efﬁciënter kan worden ingezet.
Landelijke uitrol stuit echter nog op
de reorganisatie van de Nationale
Politie, die er nu liever niets nieuws
bij krijgt.
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Nederland ICT en iBestuur magazine bieden de
kleinere leden van Nederland ICT een podium
om zich te presenteren aan de bestuurders en
beslissers in de publieke sector: MKB-podium!
Meer informatie:
info@nederlandict.nl ovv iBestuur
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S o f t c r o w
Wat Softcrow doet
Volgens het driehoekscontract dat afnemer,
leverancier en Softcrow sluiten, neemt de laatste
de code van een softwaresysteem in depot. Dat kan
bijvoorbeeld met fysieke datadragers in verzegelde
enveloppen of koffertjes in beschermde fysieke kluizen van het bedrijf, maar ook via een ‘online-depot’.
Zoiets kost bij Softcrow 1100 euro per jaar. Kiès:
“Het is maar een fractie van wat dergelijke systemen
doorgaans kosten.”
Daarnaast kan de afnemer de code ook laten
veriﬁëren: zit er wel in het pakket wat er in moet
zitten en werkt het ook als puntje bij paaltje komt?
Externe auditors kunnen dat bevestigen. Ook is het
mogelijk het depot actief te laten managen. Softcrow
houdt dan namens de gebruiker het depot actueel en
daarmee bruikbaar.
Van de enkele duizenden depots van Softcrow is
er in 2013 een twintigtal gelicht.

Continuïteit van
software kan beter
Niet iedereen hoeft te weten wat een
software-escrow is. Maar voor opdrachtgevers
en inkopers van software kan een dergelijke
garantie echter van levensbelang zijn. En zeker
bij de overheid ontbreekt dat besef vaak.

E

en softwarepakket, gemaakt door een bedrijfje ‘van
drie man en een paardenkop’ in een gedateerde ontwikkeltaal en van levensbelang voor het kunnen uitvoeren van de
taken van de overheidsorganisatie die het heeft aangeschaft.
Gaston Vankan, directeur van Softcrow, ziet het maar al te
vaak. Wat gebeurt er als dat bedrijfje failliet gaat? De software blijft nog wel even draaien, maar wat nu als er na een
paar maanden functionele aanpassingen nodig zijn, een bug
gerepareerd moet worden of een beveiligingslek in de software
blijkt te zitten?
Om dit soort situaties te voorkomen bestaat al vele jaren
de escrow-constructie. Leverancier en afnemer spreken met
elkaar af de broncode van de software bij een escrow-agent in
depot te geven. Gebeurt er iets met de leverancier, dan kan de
afnemer het depot laten lichten en zelf met de software aan de
slag of deze door een derde laten aanpassen.
Vankan: “We hebben gesprekken gehad met onder andere
de Haagse Inkoopsamenwerking. Dan blijkt al snel dat de kennis van escrow gedateerd is. Ontwikkelingen in zowel jurisprudentie als technologie maken dat de escrow van twintig jaar
geleden niet meer zinvol is.” In de inkoopvoorwaarden is er wel
aandacht voor. In de Arvodi (diensten) staat iets over intellectueel eigendom, in de Arbit (IT) iets over escrow, “maar ook dat
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‘men’ zelf moet inschatten hoe belangrijk dat is. Alleen de feitelijke eindgebruiker/opdrachtgever kan inschatten in hoeverre
de software een kritieke rol vervult, en in hoeverre die software
vervangbaar is. Maar het is de inkoper of aanbestedingsadviseur
die zich vaak over de contractuele bepalingen moet buigen, en
dan denkt dat zo’n regeling te duur is of intellectueel eigendom
overdragen en escrow door elkaar haalt.”
Nadenken over escrow moet eigenlijk al ver voordat een
softwaresysteem wordt aangeschaft, stelt mededirecteur Michel
Kiès. “Escrow is een verzamelbegrip. Soms krijg je alleen recht
van inzage in een depot, maar dat geeft geen zekerheid. Je

Gaston Vankan, directeur van Softcrow:
“Alleen de feitelijke eindgebruiker/
opdrachtgever kan inschatten in hoeverre
de software een kritieke rol vervult, en in
hoeverre die software vervangbaar is.”
moet in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken maken: wat zit
erin, en wat mag je er uiteindelijk mee?” Dat vergt ook de juiste
juridische benadering. Bij een verbintenisrechtelijke overeenkomst kan bij een faillissement een curator de escrowafspraken

naast zich neerleggen; bij een zakenrechtelijke aanvulling op
deze overeenkomst niet.
In de praktijk zal een escrow met name betrekking hebben op standaardsoftware, waarmee leveranciers een inkom-

is dat de verkeerde vraag.” Er komen ook vele soorten software
voor een escrowregeling in aanmerking; niet alleen die voor
administratie en bedrijfsvoering, maar ook ‘embedded’ software
voor bijvoorbeeld de besturing van treinen of de aansturing van
grondstations in een energienetwerk.

Een verschijnsel dat escrow nog een extra dimensie geeft
is ‘de cloud’, een optie die voor overheden steeds dichterbij
komt. “Als een gewone softwareleverancier failliet gaat, draait
de geleverde software veelal gewoon door, totdat er een keer
onderhoud op dat systeem nodig is”, zegt Vankan. “Dan hebben
Mededirecteur van Softcrow Michel ze de broncode nodig. Maar als een cloudprovider of diens platKiès: “Escrow is een verzamelbeformhoster failliet gaat, kan de curator gewoon de stekker van
grip. Soms krijg je alleen recht van de servers eruit trekken. Je bent dan niet alleen de mogelijkheid
inzage in een depot, maar dat geeft tot onderhoud kwijt, maar ook de toegang tot het systeem en je
geen zekerheid. Je moet in een zo
data.” Softcrow heeft daarvoor de nieuwe dienst CloudSecure
vroeg mogelijk stadium afspraken
bedacht.
maken: wat zit erin, en wat mag je
Cloudconstructies, de toenemende kans op faillissementen
er uiteindelijk mee?”
van softwarebedrijven en het feit dat software steeds crucialer wordt voor de continuïteit zijn allemaal redenen extra goed
naar escrowconstructies te kijken, vinden Vankan en Kiès, die
stenstroom op gang houden. Kiès: “Maar de invalshoek is de
het ontbreken van overheden, provincies en gemeenten in hun
vervangbaarheid van de softwareoplossing in relatie tot het
klantenportefeuille opvallend noemen. De vraag is of dat laatste
belang van die software voor de continuïteit van de organisatie.
het gevolg is van een bewuste risicoafweging.
Als je puur kijkt naar de vraag of het standaardsoftware is, dan
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Dankzij
volhardende nerds
en ondernemende
bestuurders raakte
Nederland als eerste
25 jaar geleden
aangesloten op
internet – ondanks
‘Den Haag’ – en heeft
daardoor ook nu nog
een belangrijke positie.
Wat kunnen we leren
van de successen en
fouten?

Door Peter Olsthoorn
Beeld Frank Groeliken /
Amsterdam Economic Board
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A

ls het aan Den Haag en Brussel had gelegen was het internet zoals
we dat nu kennen er niet gekomen, of het had er heel anders uitgezien, zonder apenstaartje en ‘http://.’ Maar volhardende nerds en ondernemende bestuurders zorgden er toch voor dat Nederland in november
1988 als eerste land buiten de VS directe open toegang kreeg tot internet
en dat dit internet zich vervolgens als een ‘bottom-up innovatie’ in een
paar jaar tijd verbluffend snel verspreidde.

Internetpionieren
in een
standaardenoorlog

Het begon op het CWI, het Centrum voor Wiskunde en Informatica
(CWI) op het Science park in Amsterdam, al decennia een bèta-topinstituut, geﬁnancierd door NWO. Dick Bulterman was daar van 1988 tot 1994
hoofd Computersystemen en Telematica (CST). “Op het moment dat ik in
Amsterdam kwam woedde er een hevig gevecht, met grote druk uit Den
Haag om van internet af te zien. Dat was mijn eerste kennismaking met
centraal gestuurd beleid, iets wat ik in de Verenigde Staten niet gewend
was.”
Bultermans ‘jongens’ ontvingen daar op 17 november 1988 om 14:28
uur het volgende bericht: “This is to let you know that we have changed
the status of this network to connected.” Het betrof de mededeling van
de Verenigde Staten dat de centrale computer van EUnet (waarvoor CST
de verbindingen onderhield) nu via de standaarden van het Amerikaanse
internet, TCP/IP geheten, was aangesloten.
De medewerkers van Bulterman waren gebrand op het bouwen van een
TCP/IP-laag op het netwerk. “Maar ministerie en PTT moesten niets hebben van een soort federatief hobbyistennetwerk. Toch werd internet een
succesverhaal van bottom-up innovatie.”
Winst voor @
In 1988 ontving Amsterdam dus de acceptatie van de VS om op het
open internet aan te sluiten, maar dat was voor de Europeanen aanvankelijk van geringe betekenis. Al sinds 1982 communiceerden bedrijven
en universiteiten immers op het Europese netwerk van UNIX-computers,
EUnet, met de eerste vormen van het internet in de VS. Mailen, discussies
voeren en bestanden uitwisselen met internet was voor 1988 dus al mogelijk. Dat dit met een technische vertaling plaatsvond, merkten gebruikers
nauwelijks.
Dat vroege netwerk functioneerde via een UNIX-standaard, net als
veel verbindingen in de VS zelf. Ze waren opgezet door verenigingen van
gebruikers aan beide kanten van de plas. De voorzitter van de Nederlandse
en Europese club, Teus Hagen, toog naar de VS om daar kunstjes te leren
en software te halen.

Dick Bulterman
ervoer eind jaren tachtig
grote druk vanuit Den
Haag om van internet af
te zien.
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Daarnaast was hij zo tactisch om bij een belangrijke vergadering in
Parijs in april 1982 het CWI in Amsterdam, waar hij werkte, als Europees
netwerkcentrum naar voren te schuiven. Dit was de beslissende stap voor
Nederland als spil in Europese netwerken. De UNIX-systemen gingen een
ofﬁciële Europese verbinding aan en noemden dat EUnet. De nationale
onderdelen kregen pas later eigen namen, zoals NLnet voor Nederland. Dit
UNIX-net werd dominant, ondanks het feit dat universiteiten van grote
bedrijven als IBM, Digital Equipment en PTT (KPN) ook grotendeels gratis
netwerkverbindingen kregen. Die verdienden ze terug met de afzet van
dure machines.

Kees Neggers: “De Europese en
nationale overheden gaven ons nu
eenmaal veel geld voor OSI, terwijl
gebruikers met het steeds populairdere
internet wilden werken.”

Surfnet
In de standaardenstrijd die vrij snel door het internetkamp werd
beslecht, voerde in Nederland Surfnet het leger van de overheid en PTT
aan. Surfnet was halverwege de jaren tachtig opgezet om universiteiten
ofﬁcieel te gaan verbinden. Dat wil zeggen via hun rekencentra. De afdelingen informatica volgden al een eigen weg, met UNIX en internet via het
CWI en NLnet.
Surfnet kreeg van de overheid directe subsidie en universiteiten kregen miljoenen om als vragende partij op Surfnet aan te sluiten. Professor
Frances Brazier, toenmalig bestuurslid van NLnet: “NLnet voelde zich echt
overdonderd door Surfnet. Een woordvoerder namens Surf beet ons toe
dat we de universiteiten als een stelletje indianen maar wat rooksignalen
boden. Surfnet zou dat een stuk beter en professioneler doen, met een
echte grote landelijke infrastructuur. Hij snapte het veel beter dan wij.
Maar waarom was er dan zoveel geld nodig om ons te verdringen? Dat werd
een felle discussie.”
Het werd een oorlog van standaarden, waarin overheden een rol bleven
spelen. De Nederlandse regering en de Europese Commissie schoven miljoenen subsidie naar Surfnet om een netwerk volgens hun OSI-standaarden
op te zetten. En absoluut geen internet, dat werd de vijand.
Surfnet was zo handig om de Europese organisatie van wetenschapsnetten naar Amsterdam te halen, dat hoge subsidies inde. Mooi meegenomen, maar inclusief de OSI-plichten. Surfnet-directeur Kees Neggers:
“Deze voorfase vormde een spagaat van jewelste. De Europese en nationale
overheden gaven ons nu eenmaal veel geld voor Osi, terwijl gebruikers met
het steeds populairdere internet wilden werken.”
Neggers begon een dubbelspel te spelen door ofﬁcieel de OSI-weg te
volgen, maar ondertussen zo veel mogelijk internetverkeer af te wikkelen. Dat heette netjes ‘multiprotocol’. Hij werd geholpen door de nog
jonge Erik Huizer, later internationaal vermaard internetprofessor. Diens
eerste opdracht in dienst van Surfnet was het omzetten van alle soorten
e-mail van bestaande netwerken als van IBM, Digital en UNIX naar de
OSI-standaard.
Hinkelen
“Al snel wisten we dat dit het niet moest worden”, zegt Huizer. “Dus
brachten we eerst alles naar internetmail – van het apenstaartje – en zouden als tweede stap alles OSI maken. Zo moest je het formuleren vanwege
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Al 32 jaar e-mail!
De statusmededeling “This is to let
you know…” ging de jonge geschiedenis
in als eerste e-mail tussen Europa en de
VS. Nog onlangs, bij het 25-jarig jubileum
schreef NU.nl dat dit het “eerste transAtlantische e-mailbericht” was. Maar daar
klopt niets van. “Dat is echt een broodje
aap-verhaal. We hadden al zes of zeven
jaar e-mail. Het is vechten tegen de
bierkaai om dat verhaal te ontzenuwen”,
zegt Piet Beertema, aan wie het bericht
was gericht.
De technische verbinding met internet was er al vóór dat moment; het
wachten was op toestemming. Volgens
Jaap Akkerhuis van de CWI-groep lieten
de Amerikanen Europa in de wacht staan
om politieke redenen. Het was Koude
Oorlog. Paradoxaal genoeg bestond er al
wel datacommunicatie tussen de kemphanen Rusland en Amerika, die over en
weer seismograﬁsche meters hadden
geïnstalleerd om kernwapenproeven te
kunnen vaststellen. “Ofﬁcieel waren er
geen contacten, maar het dataverkeer
tussen beide landen ging onder andere
via onze verbinding”, weet Akkerhuis.
Het is moeilijk meer voor te stellen, maar
het was gewoon onbeveiligd verkeer.
Nog een andere mythe over de oorsprong van internet werd recent nog verspreid door regionale kranten in Nederland. Pioniers Rob Blokzijl en Daniel
Karrenberg van het Europees-Aziatische
internetorgaan Ripe NCC in Amsterdam:
“Telkens wordt er weer verteld dat het
een project was om bij een Russische
atoomaanval met langeafstandsraketten
de computers toch te laten doorwerken.
Dat is echt abjecte onzin. Bij een atoomaanval computers laten werken terwijl de
mensen eromheen dood gaan?”
Nee, de werkelijke drijfveer was economisch van aard. Computers van universiteiten werden onderling verbonden om
dure capaciteit en programma’s te delen.
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Piet Beertema ontving de ‘eerste email’ uit de VS. Een broodje aap-verhaal.

Rob Blokzijl (l) en Daniel Karrenberg: “Bij een atoomaanval computers laten
werken terwijl de mensen eromheen dood gaan?”
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Samenvattende
innovatielessen in ICT
voor bestuurders:

de subsidies.” Lang verhaal kort: die tweede stap is niet gezet. Huizer
adviseerde internet aan zijn directie, die nog jarenlang op twee benen
bleef hinkelen: OSI met de mond belijden, in de praktijk Europa met grote
kracht en inzet aan internet helpen. Zelfs grootaandeelhouder PTT (KPN),
waarmee de Surfnet-directie aanvankelijk ﬂink botste, ging later mee in
die strategie.
En NLnet? Dat werd door het CWI op het paard geholpen als commerciële aanbieder van internettoegang, in 1989 nog als stichting, later als
bedrijf (dat in 1997 voor veel geld in Amerikaanse handen kwam). NLnet
ging met hulp van het CWI vrolijk door met innoveren. Directeur Ted
Lindgreen was – ook wereldwijd – de eerste die eigenhandig de infrastructuur van de aanvankelijke nationale monopolist omzeilde. Zijn NLnet ging
internet aanbieden via het koper- en glasvezelnet van de Nederlandse
Spoorwegen (NS). Lindgreen kreeg sleutels voor alle ‘onderstations’ om
modembanken te plaatsen voor een landelijk inbelnet. Lokaal bellen was
toen veel goedkoper voor internet.
Zo hielp NLnet ook de eerste publieksproviders HCC, Knoware in
Utrecht, IAF in Groningen en Xs4all in Amsterdam. Ze werden door Lindgreen en zijn stichtingsvoorzitter Teus Hagen collectief als ‘hobbynet’ aan
EUnet verbonden, tegen lage kosten: de volgende voorsprong voor Nederland. Zelfs Surfnet klopte bij NLnet aan voor een verbinding naar EUnet en
daarmee het internationale internet. De standaardenoorlog liep ten einde.

Teus Hagen wist in 1982 het CWI
naar voren te schuiven als Europees
netwerkcentrum. Dit was de beslissende stap voor Nederland als spil in
Europese netwerken.

24

‘Elektronische snelweg’
De Nederlandse overheid koos bij haar inspanningen om vervolgens het
potentieel van het internet te gebruiken onhandig voor de term ‘elektronische snelweg’. Werd nu de infrastructuur bedoeld, de kabels, of de diensten
en informatie? Dat bleef rijkelijk vaag en dat paste politici uitstekend.
Zonder precies te weten waarover het ging konden ze toch ruimhartig pleiten voor het grote belang van hun snelweg.
Nu ging het snel. De Troonrede 1994: “Eind 1994 zal u een nationaal
actieplan bereiken, gericht op proefprojecten van overheid en bedrijfsleven op het terrein van zogenoemde elektronische snelwegen.” Het werd
het ‘Actieprogramma Elektronische Snelwegen’. Het kabinet ging “nieuwe
kernen van economische groei stimuleren in dienstverlening, informatica,
telematica, communicatie en andere toepassingen van nieuwe kennis en
technologie”.
Bedrijven bepaalden de agenda. De hoop werd gevestigd op Philips,
KPN, IBM, Ericsson en het aangezochte Amerikaanse AT&T Bell Labs. Het
hele plan noemde NLnet niet en negeerde de vraagzijde. Er kwam nauwelijks wat uit, ondanks het visionaire voornemen van Nederland een ‘informatievrijhaven’ te creëren naar het voorbeeld van Silicon Valley.
Wat de overheid nodig moest doen – de Mediawet en de Telecomwet
aanpassen voor een liberale markt – liet te lang op zich wachten. Hetzelfde laken een pak voor de ‘Digitale Overheid’ die staatssecretaris Jacob
Kohnstamm beloofde.
Het grootste succes van het beleid werd de ﬁnanciering van de plannen van wetenschapsnet Surfnet voor een groot aantal jaren, los van het
Actieplan. Vraagstimulering slaagde hier met een steeds snellere volgende
fase.

Erik Huizer

Pioniers als Hagen, Beertema en Lindgreen uiten zich laatdunkend
over het Haagse negeren van hun werk destijds. Boudewijn Nederkoorn,
mededirecteur van Surfnet, verwoordt het zo: “De plannen die de revue
passeerden vonden we vaak obligate praat en we pikten er alleen uit wat
ons van pas kwam. De technische ontwikkeling van onderaf met internet,
bijvoorbeeld ook draadloos met wiﬁ, vond ik eigenlijk veel fascinerender.
Die bottom-up-ontwikkeling was vaak krachtiger dan top-down.”
Bultermans schets van de atmosfeer in Amsterdam vormt de kern waarin het vrije, open internet zo goed kon gedijen. “Nog nooit heb ik zo vrij
en ﬂexibel kunnen werken als hier”, zegt Dick Bulterman. “Er heerste een
regime van onafhankelijkheid dat grenst aan onverschilligheid. We konden
ook altijd open communiceren, zonder ons te bekommeren om intellectueel eigendom van vindingen. Dat was strategisch heel verstandig. Het is
daarom ook geen toeval dat het CWI zo’n vooraanstaande rol kon spelen
met de Europese netwerken. Dat vereist een initiatiefrijke omgeving, die
door de buitenwereld als professioneel en betrouwbaar wordt erkend.”
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• Zet kaarten op een open, zo mogelijk
academische omgeving met een traditie
in vernieuwend onderzoek.
• Bij voorkeur een vrij instituut
niet ingesnoerd in een universitair
prestatiekeurslijf.
• Bemoei je niet met de aanbodzijde van
de markt, bijvoorbeeld door standaarden
op te leggen.
• Wees actief aan de vraagzijde, door als
gebruiker van nieuwe technologie op te
treden; ook door gebruiksgemak af te
dwingen.
• Subsidiegeld rendeert het best aan die
vraagzijde van de markt, om drempels te
slechten en massa te creëren. Overheden
kunnen zelf vragende partij worden en
eventueel ﬁscaal stimuleren.
• Wees bescheiden met beleidsplannen.
Ze vergen onevenredig veel ambtelijke
aandacht en raken vaak losgezongen van
de praktijk.
• Wijs lobby’s die het bestaande of oude
verdedigen tegen het nieuwe subiet de
deur of bied hen aan actief mee te doen.
• Zoek het precaire evenwicht tussen
stimulerende concurrentie en intensieve
samenwerking, liefst fysiek dicht bij
elkaar.
• Schrik niet van tegenslagen en roep
betrokkenen direct fysiek bijeen om
samen oplossingen te zoeken. Die vind
je niet via e-mail, Twitter etc. Elimineer
dissonanten.
• Laatst, maar belangrijkst: vertrouwen en
enthousiasme zijn de voornaamste drijfveren van geslaagd samenwerken, zelfs
als het om informatietechnologie gaat.
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Wat levert de Berichtenbox voor bedrijven op?

Kosten en baten van digitaal zakendoen
Het Rijk zet stevig in op digitaal zakendoen. Er zijn verschillende instrumenten en programma’s
ontwikkeld waarmee zowel overheden als bedrijven tijd en geld zouden kunnen besparen. Maar
komen de besparingen uit en wegen ze op tegen de ICT-investeringen? De provincie Noord-Brabant
en VolkerWessels Telecom maken de tussenbalans op voor de Berichtenbox voor bedrijven..

H

et is inmiddels onomkeerbaar: de
overheid gaat met haar service
digitaal. Belangrijk ijkpunt wordt 2017.
Dan wordt de Wet recht op elektronisch
zakendoen van kracht. Ondernemers
hoeven dan niet meer naar het gemeentehuis: ze wikkelen al hun zaken online
af. Het Rijk heeft een goede reden om
digitaal zakendoen te promoten, namelijk de vermindering van lastendruk bij
ondernemers. Maar voor zowel bedrijven als overheden liggen tijdwinst en
kostenbesparingen in het verschiet. En
om dit te bewerkstelligen faciliteert het
Rijk digitaal zakendoen met verschillende
middelen, waaronder de Berichtenbox
voor bedrijven.
Alle procedures digitaal
“We hebben in 2009 de Berichtenbox voor bedrijven ontwikkeld”, zegt
Ubbo Dijk van Antwoord voor bedrijven,
het elektronische overheidsloket voor
regelgeving voor ondernemers. “Binnen
Europees verband hebben we afgesproken
dat ondernemers procedures in het kader
van de Europese Dienstenrichtlijn digitaal kunnen regelen. Maar als overheidsorganisatie mag je de Berichtenbox voor
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bedrijven ook voor andere regelingen
gebruiken. Je kunt er zelfs al je berichtenverkeer mee digitaliseren, als je daar
toestemming voor vraagt bij het ministerie van Economische Zaken, de eigenaar
van de Berichtenbox.”
Dijk roert een interessant punt aan.
Want juist door de Berichtenbox voor
bedrijven breder in te zetten ontstaat een
digitaal communicatiekanaal waarmee
overheden de belofte van tijds- en kostenbesparingen kunnen inlossen. “Dat is
de conclusie van een onderzoek dat we
onlangs hebben laten uitvoeren”, licht
Dijk toe. “Als overheden massaal overstappen van papieren post naar digitaal
verkeer richting bedrijven, besparen we
de komende vijftien jaar honderden miljoenen euro’s.”
Noord-Brabant: voor alle diensten
Een van de eerste overheidsorganisaties die de Berichtenbox voor bedrijven
zo breed mogelijk inzet is de provincie
Noord-Brabant. “We hebben één digitaal
loket waarmee ondernemers in onze
provincie al hun zaken met ons digitaal
kunnen afhandelen”, vertelt Bert Pauli,
gedeputeerde Economische Zaken en

Bestuur. “Deze vooruitstrevende service
past bij onze innovatieve regio. Een
tweede reden om digitaal zakendoen te
omarmen zijn besparingen. Ons idee: hoe
vaker je de berichtenbox gebruikt, hoe
meer het je oplevert.”
In een businesscase onderzocht
de provincie of de Berichtenbox voor
bedrijven gekoppeld kon worden aan het
interne documentmanagementsysteem.
Doel is om de processen in de backofﬁce
compleet te automatiseren. De businesscase wees uit dat automatisering mogelijk was met behulp van Digikoppeling,
een mechanisme voor uitwisseling van
berichten tussen verschillende systemen.
Maar ook een deels handmatig proces,
waarbij medewerkers van het KCC binnenkomende berichten van de berichtenbox
in het documentmanagementsysteem
plaatsen, bood voldoende perspectief.
Kant-en-klaar systeem
Noord-Brabant koos uiteindelijk voor
het tweede alternatief, semi-automatisering. Zo hoefde de provincie alleen de
verbreding van de berichtenbox te implementeren: alle producten en diensten
worden ontsloten via het kant-en-klare

Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur van de provincie Noord-Brabant:
“Met jaarlijks 5.000 à 6.000 cases loopt het voordeel ﬂink op.”
systeem waar Noord-Brabant toch al over
beschikte. Daar kwamen dus geen nieuwe
ICT-ontwikkelkosten bij kijken.
Kosteloos is de omschakeling van de
provincie Noord-Brabant niet. “We hebben geïnvesteerd in een projectorganisatie om de verbreding van de Berichtenbox
voor bedrijven te implementeren en al
onze zakelijke producten en diensten
ermee te ontsluiten”, vertelt Pauli.
Bovendien heeft de provincie capaciteit
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bij het KCC moeten vrijmaken om berichten over te zetten naar de backofﬁce.
Pauli verwacht de investeringen terug
te verdienen. “Als je beseft dat we per
case besparen op portokosten, papier en
enveloppen en dat we jaarlijks zo’n 5.000
à 6.000 cases verwerken, loopt het voordeel de komende jaren ﬂink op.”
In 2014 wil de provincie Noord-Brabant de gehele afhandeling van berich-

ten via de Berichtenbox voor bedrijven
automatiseren. Inmiddels loopt ook het
aantal aanvragen op. Na slechts vier
berichten in 2011 worden nu al meer
dan honderd aanvragen per jaar digitaal
verwerkt. Ze zijn onder meer afkomstig
van VolkerWessels Telecom. Het bedrijf
zet de berichtenbox in om vergunningen
voor het werk aan het openbare telecomnetwerk sneller te regelen. Een belangrijk
pluspunt, volgens Coördinator Vergunningen Fons Peeters: “We zijn altijd op
zoek naar manieren om doorlooptijden te
verkorten. Mensen willen immers zo snel
mogelijk gebruikmaken van diensten als
televisie, telefonie en internet.”
Met de Berichtenbox voor bedrijven
zijn vergunningen sneller binnen, is de
ervaring van Peeters. “Via de post kan
het nog wel eens een tijdje duren voordat
aanvragen bij alle bevoegde afdelingen
liggen. Bij digitale verzending krijgen
beleidsmedewerkers de melding direct
op hun computer binnen en gaan ze ook
eerder met aanvragen aan de slag. Dat
scheelt dagen.”
80.000 euro
De keuze voor de Berichtenbox voor
bedrijven is weliswaar vooral ingegeven
door de wens van VolkerWessels Telecom
om doorlooptijden voor klanten en hun
eindgebruikers drastisch in te korten en
betrouwbaarder te maken. Maar net als
bij de provincie Noord-Brabant zit er een
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aantrekkelijk ﬁnancieel scenario aan vast.
Met de berichtenbox bespaart VolkerWessels Telecom op de kosten. “Tijdwinst
resulteert in kostenbesparing, zo simpel
is het”, stelt Peeters. “Bovendien bannen we door digitale transacties papiergebruik en post zo veel mogelijk uit.”
Peeters maakt de rekensom. “De implementatie van de berichtenbox kostte ons
eenmalig 60.000 euro. Dat klinkt veel,
tenzij je beseft dat we er op jaarbasis nu

al zo’n 80.000 euro mee besparen. Dat zit
in papiergebruik, portokosten en handelingen als het kopiëren van stukken.”
De berekening is slechts van toepassing op de regio Oost van VolkerWessels Telecom, het district waar Peeters
werkzaam is en dat het oosten en zuiden
van Nederland beslaat. “Het gaat hier om
grofweg 1.800 vergunningaanvragen. In
de rest van de VolkerWessels Telecomlocaties in Nederland betreft het onge-

INFORMATIEMANAGEMENT
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veer hetzelfde aantal. Daar werken we
alleen nog niet met de berichtenbox. Dat
willen we echter zo snel mogelijk veranderen, zodat we op grotere schaal besparingen kunnen realiseren.” VolkerWessels
Telecom heeft bovendien het plan om het
proces van aanvraag tot en met facturatie
te automatiseren. “De extra investering
die hiervoor nodig is, vinden wij zeker
waard in ons streven om duurzaam en
innovatief te ondernemen.”

Tien veelgestelde vragen over de Berichtenbox voor bedrijven

Kun je net zo goed voor e-mail kiezen?
Dat is maar de vraag. De berichtenbox is een beveiligd
systeem, e-mail niet. Bovendien komen e-mails niet altijd
aan. Daarnaast is e-mail geen rechtsgeldig kanaal, tenzij het
expliciet is opengesteld.
Is de berichtenbox ook bedoeld voor burgers?
Er is een Berichtenbox voor bedrijven waarmee ondernemers hun zaken kunnen regelen met de overheid. Daarnaast
is er een Berichtenbox voor burgers waarmee je digitale post
van de overheid kunt ontvangen.
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TopSeminars Beleid en ICT
– Incompany voor bestuurders en (beleids)directeuren
Masterclasses
– Cybersecurity voor managers
– Inrichting van de CIO-functie
– Business Cases
– Werkvormen voor Business en IT-alignment
– Risicomanagement
– Politiek handelen binnen Informatiemanagement

Is de berichtenbox gratis?
Instanties en ondernemers hoeven niet aan Antwoord
voor bedrijven of het ministerie van Economische Zaken te
betalen voor het gebruik van de berichtenbox. Kosten voor
de inrichting van de berichtenbox in de eigen backofﬁce of
het koppelen aan de eigen systemen betalen ze wel zelf.

Kijk voor meer informatie op: www.antwoordvoorbedrijven.nl/service/
berichtenbox

De Informatiemanagement Academie (IMAC) van PBLQ HEC biedt
diverse opleidingen en masterclasses voor informatiemanagers,
CIO(-adviseurs) en opdrachtgevers in de publieke sector.
Verbindersopleiding voor informatiemanagers
– Start 20e Verbindersopleiding

Kun je corresponderen met andere overheden?
Berichten van bedrijven doorsturen naar andere overheden is geen probleem. Sinds september kan een instantie
ook een nieuw bericht versturen naar een collega-instantie.

Kun je alleen berichten ontvangen?
Nee, het is tweewegverkeer. Met de berichtenbox kun je
ook op eigen initiatief berichten sturen aan ondernemers,
als je hun berichtenboxnamen ontleent aan het Nederlands
Handelsregister.

IMAC opleidingen

Geaccrediteerde opleiding
– Master of Public Information Management

Meer informatie of inschrijven?
www.pblq.nl/imac
Strategie

PBLQ HEC
Van de Spiegelstraat 12
2518 ET Den Haag
T 070 376 36 36
E imac@pblq.nl
I www.pblq.nl/imac

18 en 19 maart 2014
1 en 2 april 2014
8 en 9 april 2014
22 en 23 mei 2014
11 en 12 november 2014
18 en 19 november 2014

Structuur

Uitvoering

Opdrachtgevers
Verbinders

Technologie

Moeten ondernemers de berichtenbox gebruiken?
Bedrijven hebben zogeheten kanaalkeuze: ze mogen
een vergunningaanvraag via alle kanalen doorsturen die een
instelling aanbiedt. Een overheidsorganisatie kan wel een
kanaal verplicht stellen in de eigen regelgeving, dus ook de
berichtenbox.

Hoe koppel je interne systemen aan de berichtenbox?
Dat kan. Om applicaties te koppelen is Digikoppeling
nodig. Zo worden met behulp van standaarden berichten
geschikt gemaakt om veilig en betrouwbaar te verzenden.

Schakelen
tussen beleid,
uitvoering
en ICT?

Informatiemanagement

Moet je als overheid iets met de berichtenbox?
Instanties moeten procedures die onder de Dienstenwet
vallen afhandelen via de Berichtenbox voor bedrijven, mits
een ondernemer hen heeft benaderd via de berichtenbox.

Is het gebruik beperkt tot de Dienstenwet?
De tool is daar wel voor opgezet, maar de berichtenbox
kan ook voor andere procedures worden gebruikt. Daarvoor
moet het ministerie van Economische Zaken wel eerst toestemming geven.

Business

Moeten instanties zich als gebruiker melden?
Overheden die te maken hebben met de Dienstenwet
zijn al sinds 2009 automatisch aangesloten als gebruiker.
Instanties die niet onder de Dienstenwet vallen, kunnen
desgewenst in afstemming met Antwoord voor bedrijven ook
gebruikmaken van de berichtenbox.

Het outsourcen van ICT aan ‘de markt’ is een reële optie
met besparingspotentie. Maar zulke allianties vergen
wel wederzijds vertrouwen en geloof in elkaars kennis.
Het ‘hoe’ moet niet leidend zijn.

Overheid en
ICT-outsourcing:
I

n het najaar van 2014 wordt het eindrapport verwacht van
het parlementaire onderzoek naar falende ICT-projecten
bij de overheid. “Wat gaat er mis, hoe kan het beter en kan het
voor minder?” omschreef een kamerlid de belangrijkste onderzoeksvraag. Aanleiding voor het onderzoek zijn overschrijdingen in tijd en budget, en kwaliteitsproblemen bij projecten als
C2000 en het EPD.
Ondertussen lijkt het wel of het beeld bestaat dat ICT-projecten van de overheid bij voorbaat kansloos zijn. Vooruitlopend
op de uitkomst van het parlementaire onderzoek willen wij in
dit artikel graag aangeven hoe ICT-projecten tussen overheid en
markt (outsourcing) wél succesvol kunnen zijn.
ICT is een jonge industrie die zich razendsnel ontwikkelt.
Veel innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Een steile
learning curve is hier inherent aan. Binnen de overheid is het
onomkeerbaar dat bedrijfsprocessen afhankelijk zijn van ICTdienstverlening. Maar ICT is nooit corebusiness van de overheid
geweest en moet dat ook niet worden. Kortom, ICT-projecten
zullen alleen succesvol zijn als de overheid goed samenwerkt
met de markt.
Wat maakt een alliantie succesvol?
De overheid heeft allianties met de markt nodig om succesvol te kunnen zijn bij ICT-projecten. Allianties moeten dan
wel veel verder gaan dan de gebruikelijke opdrachtgever-leverancierrelatie. In die traditionele samenwerkingsvorm wordt een
leverancier verteld wat nodig is, die op zijn beurt vervolgens
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precies levert wat gevraagd wordt.
ICT-projecten falen zelden omdat de techniek hapert of,
omgekeerd, zijn zelden succesvol omdat de applicaties feilloos
draaien. Het succes ligt geborgd in de samenwerking, in de
manier van samenwerken.
Anticiperen en vertrouwen
Een strategische partner anticipeert op wat de ander nodig
heeft en gaat coalities aan op basis van vertrouwen. Wantrouwen is een splijtzwam. Wie er niet van overtuigd is dat je samen
succesvoller zult zijn dan alleen, moet niet aan publiek-private
samenwerking (PPS) beginnen. Wie de ICT-markt ervan verdenkt
dat het hem enkel en alleen om het geld te doen is en de speciﬁcaties waar mogelijk dichttimmert, is niet klaar voor PPS.
Uitvragen richten zich meer en meer op resultaat en voorkomen overspeciﬁcatie. De overheid richt zich op de regierol,
de markt neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. Er zijn goede

Betrokken bij elkaars succes
Strategie

Planningshorizon 2 tot 3 jaar. Jaarlijks geëvalueerd.

Innovatie

Terugkerend agendaonderdeel. Strategisch en tactisch niveau.

Gezamenlijke doelstelling

Inzicht in ambities en doelstelling van elkaars organisatie.
Leidend voor gezamenlijke prioriteiten en routekaart.

Betrokkenheid

Als ICT organisatie urgentie primaire proces van partner kennen.
Opbouwen kernteams voor langere duur.

Governance

Fundament voorwaardelijk voor partnership. Continu versterken
en opnieuw borgen. Kostenbeheersing en -besparingen,
transparante rapportages.

Strategische partners zijn op elk niveau actief

I B M
Beeld: Stockfresh

p a r t n e r

procent) samenwerkt met een consortium onder
leiding van de markt (aandeel 90 procent) in een
tienjarig contract.
In Duitsland is het project Herkules van het
Duitse ministerie van Defensie een aansprekend
voorbeeld, looptijd tien jaar en omvang meer
dan 7,1 miljard euro. Herkules is tot op heden
het grootste privaat-publieke ICT-samenwerkingsproject in Europa. Het doel is de civiele
administratieve informatie- en communicatietechniek van het Duitse leger te moderniseren.
Een motivatie voor samenwerking was dat
de modernisering van het Duitse leger niet zelfstandig zou kunnen worden doorgevoerd, door
het gebrek aan ﬁnanciële middelen bij defensie.
De modernisering is sneller en efﬁciënter tot
stand gekomen, juist door inzet van de marktpartijen en door gebruik te maken van hun technologische capaciteiten, projectmanagement en de ﬁnanciële
mogelijkheden.

risico of kans?
voorbeelden waarin de markt met de gegeven vrijheden bewezen heeft binnen het budget en op tijd de gevraagde resultaatverplichting te kunnen leveren.
Een goede samenwerking is ook in staat te anticiperen op
innovaties die bij aanvang nog niet kunnen worden voorzien.
Ook daarom moet de initiële vraag bij outsourcing functioneel
zijn: niet beschrijven hoe de dienstverlening moet worden uitgevoerd, maar wat de doelstelling van de diensten is.
Transparantie moet
De uitgangspunten voor een succesvolle strategische alliantie zijn elkaar vertrouwen, overtuigd zijn van elkaars capaciteiten, ervan uitgaan dat de ander het goed zal doen. Dit betekent
niet dat de partijen elkaar niet hoeven te controleren. De ervaring leert dat openheid en transparantie zeer belangrijke succesfactoren zijn. Zijn rapportages niet helder en duidelijk, dan
kan dat onbedoeld, en onterecht, de indruk wekken dat er iets te
verbergen valt. Van belang is de problemen tijdig te bespreken.
Voorbeelden
In Nederland staat publiek-private samenwerking binnen
het ICT-domein nog in de kinderschoenen. Omvangrijke voorbeelden zijn er nog niet. Voor een project van grote omvang zijn
er wel goede voorbeelden te vinden in de buurlanden, zoals het
Verenigd Koninkrijk, waar HM Revenue & Customs (aandeel 10
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Dus: risico of kans?
Rijk en burger zullen per 2017 volledig digitaal communiceren. Als overheid en markt bereid zijn strategische allianties aan
te gaan en op elkaars kennis en kunde te kapitaliseren, zonder
blind te zijn voor de risico’s, dan is het mogelijk die doelstelling zonder falen of enquêtes te realiseren. De allianties zullen
ons als maatschappelijk collectief verder brengen. Het is aan
de overheid en de markt om dit potentieel voor het Rijk te laten
werken.
George van Duyneveldt, Rob Nijman, IBM Nederland B.V. –
Sector Overheid

iBestuur Congres 2014
Overheid en outsourcing van ICT: risico of kans?
Vooruitlopend op de uitkomst van hét Kamer-onderzoek bespreken
Edgar Heijmans (minBZK) en George Duyneveldt hoe ICT-projecten
tussen overheid en markt wél succesvol kunnen zijn.
Kavel 7: iBestuur, zaal Dexter 25-26, 14.00 uur tot 14.30 uur.
(zaal en tijden o.v.b.)
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I n

Capgemini helpt
bij het bestrijden van

fraude, fouten
en vergissingen

Capgemini heeft uitgebreide ervaring in het helpen van ﬁscale en sociale diensten om fraude, fouten en
vergissingen te voorkomen en bestrijden. Deze ervaring hebben we gebundeld in onze oplossing, Trouve.
Deze oplossing wordt gedreven door de wereldwijde ervaring van Capgemini binnen ﬁscale en sociale
diensten en de technologie van SAS. Trouve biedt de visie, deskundigheid en ervaring die nodig zijn om
fraude, fouten en vergissingen bij ﬁscale en sociale diensten te voorkomen en bestrijden. Goed, snel en met
minimaal risico.

www.nl.capgemini.com/trouve

V e l d

Goede
buren
Goede buren
en verre vrienden
B

eter een goede buur dan een verre
vriend, zo luidt het spreekwoord. Maar
als het aankomt op aﬂuisteren en spioneren, lijkt het niet zoveel uit te maken.
Luistervinken doen ze beiden.

Terwijl de Europese regeringsleiders
verontwaardigd briesen dat ze worden
afgeluisterd door de Amerikaanse geheime
dienst, blijkt dat ze elkaar om het hardst
aﬂuisteren en bespioneren. Ook de Russen
en de Chinezen laten zich niet onbetuigd.
Bondgenootschappen en goede diplomatieke betrekkingen tussen bevriende naties
lijken er volstrekt niet meer toe te doen.
En intussen heeft de burger het nakijken: wie geen Angela Merkel, François
Hollande of Dilma Roussef heet, moet zich
laten welgevallen dat al zijn handelingen
en contacten worden gadegeslagen en
bewaard. De enkele onnozelaar die nog
gelooft dat dit allemaal nodig is voor onze
veiligheid, en ons beschermt tegen een
duistere vijand van buiten, zal toch moeten erkennen dat bijvoorbeeld het aﬂuisteren van het hoofdkantoor van de Europese
Commissie in Washington of de Bundestag
in Berlijn geen erg waarschijnlijke bijdrage
levert aan het voorkomen van aanslagen.

Trouve heeft zes aandachtsgebieden:
1. Campagnes en gerichte interventies om fraude, fouten en vergissingen te voor komen.
2. Inbreng van de ervaringen van handhavers bij klantinteractie, waardoor fraude, fouten en vergissingen
‘real time’ kunnen worden voorkomen.
3. Beveiliging van online dienstverlening, waardoor vormen van digitale fraude worden uitgesloten.
4. Transformeren van de wijze waarop toezicht en handhaving wordt uitgevoerd, zodat meer fraude kan
worden geïdentiﬁceerd en aangepakt.
5. Verminderen van de schuld van burgers en bedrijven aan ﬁscale en sociale diensten.
6. Detecteren van interne fraude, fouten en vergissingen.
Voor meer informatie over Trouve neem contact op met:
Maxwell Keyte
Norbert Jansen
maxwell.keyte@capgemini.com
norbert.jansen@capgemini.com

‘t

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

En hoe rechtvaardigen ze het aﬂuisteren en intimideren van journalisten,
klokkenluiders en advocaten, die tot
staatsgevaarlijk worden bestempeld wegens
hun kritiek op het beleid en het blootleggen van misdragingen van de overheid? De
Britse regering slaat de computers van de
Guardian stuk en gebruikt antiterreurwetten om journalisten de mond te snoeren.
Terwijl – pakweg – het Iraanse regime kan
rekenen op sancties bij dergelijke praktijken, blijft het in Europa oorverdovend
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stil. Zwarte Piet maakt meer discussie los
dan het muilkorven van het hart van onze
democratie.
Crime-ﬁghter-in-chief Opstelten vindt
het niet nodig een onderzoek in te stellen
naar de vermeende inbraak door de NSA
in de servers van SWIFT (een bedrijf dat
bankgegevens verwerkt) op Nederlands
grondgebied. Als een pukkelige tiener zou
inbreken op die server, had Opstelten hem
vast en zeker voor decennia in de bak
geslingerd. Een inbraak door de Chinese
regering had tot een diplomatieke rel
geleid. Maar als de Amerikanen onze wetten overtreden op ons eigen grondgebied,
blijft het stil.
Mijn collega’s uit Midden- en OostEuropese landen reageren sceptisch en
bitter: dat in naam van ‘veiligheid’ elke
beweging kan worden gadegeslagen hebben ze al eens eerder meegemaakt.
Als het dorpje van Asterix verdedigt
het Europees Parlement als laatste nog
de grondslagen van de democratie en de
rechtsstaat tegen de oprukkende troepen van de supermacht. Het Europees
Parlement voert met beperkte middelen
een parlementair onderzoek uit naar het
massale aﬂuisteren van Europeanen. In
oktober eiste het Europees Parlement dat
het EU-VS-verdrag over de doorgifte van
bankgegevens wordt opgeschort.
Is de overheid eigenlijk nog wel de
vriend van de burger? Op wie kunnen we
rekenen om de wetten te handhaven en
onze privacy te beschermen? Wanneer
trommelen we buren en vrienden op om in
groten getale naar het Malieveld te gaan
om onze democratie te verdedigen?
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symposium
De toegevoegde waarde van cybersecurity
Dinsdag 28 januari, Sociëteit De Witte, Den Haag.
Van 15 uur tot 17 uur, borrel na.

Sprekers:

Cybersecurity heeft
toegevoegde waarde
Het is nog steeds niet makkelijk cybersecurity te ‘verkopen’ aan
bestuurders. Maar cybersecurity is niet alleen een zorg, het biedt
ook kansen – voor het imago, de efﬁciency en de dienstverlening.
Op het iBestuur symposium op 28 januari leggen de kopstukken
op dit gebied uit hoe je het onderwerp op de agenda zet.
Freek Blankena

V

raag een paar prominente cybersecurity-strijders naar hoe ze
bestuurders bewegen tot fundamentele
aandacht voor digitale veiligheid en bij
elk van hen komt al gauw de naam DigiNotar voorbij. Het plotseling onbetrouwbaar worden van de versleuteling van de
digitale overheidscommunicatie, twee
jaar geleden, ligt nog vers in het geheugen als wake-up-call en als voorbeeld van
hoe het niet moet. En effect heeft het
ook bij die bestuurders wel gehad, denkt
Ad Reuijl, directeur van het Centrum
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). “DigiNotar heeft een enorme
schokgolf teweeggebracht bij de overheid, waardoor het urgentiegevoel aan de
bestuurstafel heel erg is toegenomen.”
Het ontstaan van het CIP, een vrijwillig samenwerkingsverband van de grote
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uitvoeringsorganisaties, is daarvan ook
een gevolg. “Men heeft de samenwerking
opgezocht en besteedt er fondsen aan. De
awareness is gegroeid.”
Maar ‘awareness’ alleen is niet
genoeg om nieuwe DigiNotars te voorkomen. Douwe Leguit, manager van de
Interbestuurlijke Taskforce Bestuur en
Informatieveiligheid Dienstverlening
(BID), geeft aan dat het lastig is om
cybersecurity echt tussen de oren te
krijgen bij de bestuurders. “De eerste
reﬂex is nog vaak ‘dat is iets van de ITafdeling’, of ‘dat heb ik geoutsourced’. De
vertaling van die problematiek naar een
business case wordt vaak niet gemaakt
of niet herkend.” Terwijl ze zich volgens Leguit toch moeten afvragen ‘wat
betekenen dit nu eigenlijk voor mijn

• Wil van Gemert, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
• Ad Reuijl, Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
• Douwe Leguit, Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID)
• Kees Birkhoff, Capgemini
• Expert vanuit Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)
• Bestuurder vanuit een private organisatie
Toegang gratis. Aanmelden voor 21 januari via www.ibestuur.nl/symposium
Het aantal plaatsen is beperkt. Deelname op volgorde van aanmelding.
Mede mogelijk gemaakt door Capgemini.

dienstverlening?’. De Taskforce BID zet
in op ‘verplichtende zelfregulering’ voor
alle bestuurslagen binnen de overheid.
Leguit: “Geen ‘afvinklijstjes’ – die voorkomen situaties als DigiNotar niet – maar
zorgen dat men gericht is op zijn rol en
verantwoordelijkheid, juist op het niveau
van bestuurders.” En op dat vlak gebeurt
er wat, volgens hem. Begin november
was er een interbestuurlijk diner over
dit thema en de gemeenten hebben eind
november ingestemd met een resolutie
informatieveiligheid.
Leguit krijgt vaker de vraag naar de
toegevoegde waarde van al die inspanningen op cyber-securitygebied. “De
remmen in je auto laten je stoppen, maar
bovenal geven ze je de mogelijkheid om
harder te kunnen rijden. Informatieveiligheid kan voor je organisatie ook meer
mogelijkheden bieden.”
Alleen maar kijken naar de gevaren is
niet de goede aanpak, vindt ook Wil van
Gemert, directeur van het Nationaal Cyber
Security Centrum (NCSC). “Je moet ook
kijken naar de kansen. Nieuwe producten
en vormen van dienstverlening worden
mogelijk.”
Hij vestigt zijn hoop op de Neder-

Wil van Gemert, Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC)
landse poldermentaliteit en de neiging
coalities aan te gaan. “En daarnaast
moeten we ons realiseren dat we naast
de Rotterdamse haven en Schiphol
nog een derde mainport hebben: onze
cyber-infrastructuur.”
Matthijs Ros, managing consultant
Cyber Security bij Capgemini, gaat nog
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een stapje verder. “Het werkt al lang
niet meer om puur vanuit dreigingen het
management te overtuigen, een bestuurder zal dat wegwuiven en zeggen dat dit
hem niet overkomt. Pas bij een incident
zal hij actie ondernemen. Het bankwezen
gebruikt cybersecurity al een tijd als marketingmiddel richting burgers en klanten:
als je bij ons klant bent zijn je gegevens
veilig.”
Daarnaast ziet Ros dat bestuurders,
door security de juiste aandacht te geven,
gedwongen worden goed te kijken naar
hun eigen organisatie. “Daarmee kun je
efﬁciency-voordelen behalen.” Bestuurders en managers moeten er dan wel
eerst achter zien te komen wat de ‘kritieke assets’ zijn, hun kroonjuwelen. “Dán
weet je pas waar je op moet focussen en
kom je erachter dat je lang niet alles tot
het hoogste niveau hoeft te beveiligen.
Je moet het management de middelen
geven waarmee ze overtuigd raken dat ze
weer ‘in control’ zijn.”
Zijn collega Zsolt Szabo, vice president bij Capgemini, benadrukt nog het
belang van de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid. “Klanten bepalen
zelf op welke manier ze willen communiceren met de overheid. Overheden hebben de risico’s die zij hierbij lopen steeds

beter in kaart. Ze zullen echter blijvend
dagelijks proactief moeten blijven monitoren om incidenten te voorkomen. Kwaliteit van dienstverlening en grip op security hebben een rechtsreeks verband.”
De sprekers hebben elk hun eigen
voorbeelden van denkfouten die rond
cybersecurity worden gemaakt. Van
Gemert: “De grootste is toch dat men
denkt dat het iets is van de IT-sector en
het dus niet in de boardroom thuishoort.
En een tweede is dat het iets is dat je
achteraf toevoegt. En dat kan niet meer,
het is geen sluitpost.” Reuijl: “Ik denk dat
je altijd weer overvallen wordt door weer
nieuwe mogelijkheden die door de criminele wereld veroorzaakt worden. De boeven zijn eigenlijk altijd een stap voor.”
Ros ziet nog een ander misverstand: “Het
beeld heerst dat cybersecurity ongelooflijk lastig is en heel veel kost. Dat is denk
ik de belangrijkste denkfout. Pas als je
weet wat er in jóuw organisatie kritiek
is, kun je zeggen hoe groot het wordt. Je
hóeft ook niet alles te beveiligen.”
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Alles heeft voor- en nadelen,
ook de cloud. Gemeenten moeten nu vaak beslissen wat ze
willen en welke koers ze gaan
varen. De gemeente Urk heeft
weloverwogen gekozen haar
primaire applicaties buiten de
deur te zetten terwijl Twenterand nog niet overstag wil
gaan. Maar wat zijn nou de
overwegingen die gemeenten maken voordat ze tot een
besluit komen?

D

e cloud, je hoort het woord overal. Gemeenten en het
bedrijfsleven omarmen massaal het concept van het
gebruik van gedeelde rekenkracht en het opslaan van gegevens
in externe datacenters. Gemeentelijke applicaties worden steeds
vaker in de cloud gezet. Er zijn zowel voor- als tegenstanders
van deze manier van werken. PinkRoccade Local Government en
de gemeente Urk zijn voorstander. De cloud zorgt voor ﬂexibiliteit en veiligheid. De gemeente Twenterand maakt een andere
keuze. Die kiest bewust niet voor de cloud en heeft naar eigen
zeggen alles op orde en redt het prima met de eigen servers.
De gemeente Urk staat volledig achter het gebruik van de
cloud. De gemeente heeft de serverruimtes opgedoekt en is
daarmee compleet overgestapt op het gebruik van de cloud.
“Allereerst scheelt het in beheerkosten”, zegt Rien Bogerd,
gemeentesecretaris van de gemeente Urk. “Daarnaast biedt de
cloud nieuwe mogelijkheden die de gemeente werk uit handen
neemt, doordat burgers grotendeels zelf hun administratieve
zaken met de gemeente vanuit huis kunnen regelen. Dit betekent voor de ambtenaar minder uren aan de balie.”
Kleine besparing
Jan Bosch, senior-medewerker ICT bij de gemeente Twenterand, is het hier niet helemaal mee eens en ziet in zijn
gemeente dat deze besparing tegenvalt. “Twenterand is een
kleine gemeente waar gemiddeld 100 huwelijken per jaar
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De plussen

P i n k R o c c a d e

en minnen
van de cloud
Voor- en tegenstanders aan het woord

plaatsvinden. Twee van de drie handelingen die inwoners in
dit verband op het gemeentehuis moeten doen, zijn vanachter
een computer te regelen. In ondertrouw gaan is een activiteit
die mensen sowieso graag op het gemeentehuis doen. Als je de
tijdbesteding van de onnodige handelingen van een gemeentemedewerker bij elkaar optelt, is de besparing aan de balie niet
groot.”

We zetten de data en applicaties
niet op een publieke cloud van een
externe partij

Han Knooren, directeur van PinkRoccade Local Government,
vindt dat niet alleen naar de besparing voor de gemeentelijke organisatie gekeken moet worden. “Voor de registratieve
activiteiten die komen kijken bij het huwelijk, moeten burgers
wel fysiek naar het gemeentehuis komen. Dat kost ze tijd en

vrije dagen. Daarnaast is het een algemene trend dat burgers
onafhankelijk van tijd en plaats hun zaken via internet willen
regelen. Burgers vragen ernaar en daar moeten gemeenten
op inspelen. De burger is koning. Geen wachtrijen meer, niet
verplicht naar het gemeentehuis, één aanspreekpunt en snelle
digitale terugkoppeling.”
Veiligheid
Jan Bosch zet daarnaast vraagtekens bij de veiligheid van de
cloud. “Data die op servers in het buitenland staan, hebben te
maken met andere regelgeving. De NSA en buitenlandse regeringen kunnen hier makkelijker bij. Zelfs op Nederlandse servers
is het maar de vraag of ze veilig zijn. Bedrijven, en dus servers,
kunnen in buitenlandse handen vallen en de data verhuizen.”
Knooren heeft veiligheid hoog op de agenda staan. “We
zorgen ervoor dat alle data en applicaties veilig staan. We
zetten de data en applicaties niet op een publieke cloud van een
externe partij. Alle data komt in een door PinkRoccade Local
Government gemanagede private cloud te staan, genaamd de
Pink Private Cloud. De datacenters staan op Nederlandse bodem
en vallen dus onder Nederlandse wetgeving.”
Beter beveiligen staat ook hoog op de politieke agenda.
Paul Timmers, directeur Duurzame en Veilige Maatschappij bij de
Europese Commissie, opperde op een congres om de gemeentelijke driehoek uit te breiden. Naast brandweer en politie zouden
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ICT-afdelingen bij calamiteiten ook direct aangestuurd moeten
worden door burgemeesters.
Knooren ziet in ieder geval meer argumenten om wel in de
cloud te gaan dan niet. “Iedere stap moet weloverwogen worden
genomen. Wat we zien is dat de discussie leeft. PinkRoccade
Local Government gelooft in de cloud. Het ontzorgt gemeenten,
er is continuïteit en gemeenten kunnen de cloud met de omvang
van hun behoefte mee laten groeien. Gekeken naar de aankomende drie decentralisaties is dit laatste voor veel gemeenten
wenselijk. Zij krijgen namelijk veel te verwerken zonder te weten
wat de benodigde capaciteitsbehoefte is. Daarnaast zorgen we
voor de beste beveiliging en dat binnen Nederlandse datacenters. Deze vallen dus ook onder de hier geldende regelgeving.
We gaan de discussie graag aan met gemeenten die twijfelen.”

iBestuur Congres 2014
Beter op een rij krijgen wat de voor- en nadelen van de cloud zijn?
Op het iBestuur Congres 2014 zullen Han Knooren, directeur PinkRoccade Local Government, en Danny Mékic, internetjurist, verder in
discussie gaan over cloudoplossingen.
Kavel 7: iBestuur, zaal Dexter 27-28, 16.15 uur tot 16.45 uur.
(zaal en tijden o.v.b.)
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Als in twee weken
48.000 mensen een
uitgebreide vragenlijst
invullen over hun
ervaringen met de digitale
overheid, zoals recent
in een online-onderzoek
door de Nationale
ombudsman, moet er wat
aan de hand zijn. Voor
Alex Brenninkmeijer een
indringende bevestiging
dat hij de digitale
overheid terecht een
digitaal monster noemde.
Veelkoppig zelfs.

T

oen Brenninkmeijer in oktober 2005 aantrad, had het gros van
de klachten betrekking op zaken als de trage beantwoording van
brieven. Maar sindsdien rukt de digitalisering bij de overheid onstuitbaar
op. Niet zozeer een trend, maar ‘een bewuste beleidswijziging’, waarvan hij
vooral de kwalijke kanten belicht.
“Met name bij het Rijk zie je dat fysieke dienstverlening te kostbaar
wordt gevonden. Ook callcenters zijn duur. Men is gaan bezuinigen door de
dienstverlening digitaal te maken, bij de Belastingdienst, bij het UWV, bij
de SVB.”
Brenninkmeijer noemt hier drie grote uitvoeringsorganisaties met tienduizenden burgercontacten die als lid van de Manifestgroep voortreffelijke
dienstverlening zeggen na te streven. In het laatste jaarverslag schrijft de
Sociale Verzekeringsbank nog: “Ook houdt de SVB vast aan haar missie en
visie om excellente dienstverlening aan de burger te blijven verlenen.”
Maar, zegt de ombudsman: “Van de hoofddirecteur van de SVB hoorde
ik dat SZW een zesje inmiddels goed genoeg vindt, wat de secretaris-generaal bevestigde. Ik vind dat zorgwekkend. Het gaat er niet alleen om dat
burgers een prettig contact met instanties willen en nu gezegd wordt: het
wordt wat minder prettig en het duurt wat langer. Ook komt de legitimiteit van de overheid in het geding. In twee opzichten. Als men zegt: een
zesje is wel genoeg, tast dat de geloofwaardigheid van de overheid aan én
de bereidheid van burgers om overheidsbesluiten te aanvaarden.”
De overheid trekt zich terug in de computer, zei hij begin oktober
in het consumentenprogramma Radar, waarmee de ombudsman voor
het onderzoek naar het digitale monster heeft samengewerkt. Maar alle
verhalen over de zegeningen van elektronische dienstverlening bevatten

‘Zesje is niet goed genoeg’
Scheidend ombudsman Brenninkmeijer over
verschralende overheidsdienstverlening

Door Peter Mom
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Naar Europa
Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer (1951)
is na dr. J. Rang (1982-1987), dr.mr. M.
Oosting (1987-1999) en dr. R. Fernhout
(1999-2005) de vierde Nationale ombudsman. Brenninkmeijer wilde eerder dit jaar
Europees ombudsman worden en werd na
de verkiezing van zijn Ierse collega Emily
O’Reilly door het kabinet voorgedragen als
Nederlands vertegenwoordiger in de Europese Rekenkamer. Heeft de Nationale ombudsman er genoeg van?
Nee, zegt hij, “het is ‘de leukste baan
die ik ooit heb gehad en zal hebben’.”
Bureau Nationale ombudsman, een organisatie met 170 medewerkers, is evenals
Eerste en Tweede Kamer, Raad van State
en Algemene Rekenkamer een Hoog College van Staat, met een grondwettelijk
geregelde zelfstandige en onafhankelijke
positie. Maar, aldus Brenninkmeijer, die er
met zijn veelvuldig publicitair optreden ‘een
uitgesproken functie’ van heeft gemaakt:
“Je moet persoon en instituut niet te veel
verbinden.” Hij zou in zijn tweede zesjarige
ambtstermijn tot 2017 kunnen blijven, maar
vertrekt nu na acht jaar.
Voor Europees ombudsman waren er zes
kandidaten, onder wie drie leden van het
Europees Parlement. Een politieke invulling van de functie vindt Brenninkmeijer,
zelf partijloos, onjuist. Hij heeft zich na
een eerste stemronde in het Europarlement
teruggetrokken. “Ik vond de Ierse een goede
kandidaat en door me terug te trekken zouden meer stemmen van Europarlementariërs,
die ook voor een niet-politieke kandidaat
waren, naar haar gaan.” In een derde ronde
ging het tussen O’Reilly en de Nederlandse
CDA-politica Ria Oomen, die respectievelijk
359 en 276 stemmen kregen.
Over de voordracht als lid van de Europese Rekenkamer heeft het Europarlement 7
november geadviseerd. De benoeming vindt
plaats door de Raad van Ministers tijdens
zijn vergadering van 19 en 20 december.
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steevast de verzekering dat andere kanalen beschikbaar blijven voor wie
daarmee niet overweg kan. In mei nog schreef minister Plasterk in zijn
Visiebrief digitale overheid 2017: “Er zullen steeds alternatieven moeten
zijn voor burgers die de mogelijkheden of vaardigheden missen om hun
contacten met de overheid via de digitale weg te kunnen regelen. Persoonlijk contact met de overheid moet voor deze burgers mogelijk blijven.”
Brenninkmeijer heeft er weinig vertrouwen in. “Die belofte is belangrijk en moet nagekomen worden. Maar de bezuinigingsdruk is zo groot
dat het de vraag is of alternatieve kanalen open kúnnen blijven. Het UWV
volgt met Werk.nl een sterk ontmoedigingsbeleid. En als je dan problemen
hebt met de website, kun je niet bellen, maar moet je een computercursus
gaan volgen.” Hij spreekt van ‘afknijpen’ van andere communicatie- en
dienstverleningskanalen. Plasterk van ‘papieren kanalen stap voor stap
[…] uitfaseren’. Het ergert hem. “Pas op voor vage ambtenarentaal. ‘Uitfaseren’ is onzintaal. Gebruik gewone woorden. Zeg tegen burgers: ‘We gaan
meer digitaal en u moet geen brieven meer schrijven’.”
“De overheid wil alles in systemen vangen. Maar de werkelijkheid leert
dat een bepaald percentage burgers en de gevallen die zij aandragen, zich
niet in systemen laat vangen. Banken doen het, reisbureaus ook, voor een
deel is digitalisering maatschappelijke realiteit, waarop de overheid zelfs
achterloopt. Maar bij banken en reisbureaus zijn transacties nog vrij eenvoudig. Het aanvragen van toeslagen is aanzienlijk ingewikkelder. Onderschat niet het percentage dat dat niet zelfstandig kan. En het risico ligt
geheel bij jou. Als online een reis boeken mislukt, heb je geen reis. Maar
als je werkopgave bij het UWV niet lukt, krijg je een sanctie.”
Hier doemt de overheid als digitaal monster op. De kwaliﬁcatie zat
in een vraag van de Radar-presentatrice, maar Brenninkmeijer nam deze
zonder dralen over. Ook tijdens dit vraaggesprek, met voor zich op tafel
het verzameld werk van Franz Kafka en ‘Procedures en pistolen’ (een
reconstructie van escalerende communicatie tussen overheid en burger in
Almelo, die uitliep op de gijzeling van een wethouder en vier ambtenaren), vindt hij het een adequate aanduiding, zelfs al omschrijft Van Dale
‘monster’ als ‘gedrochtelijk of ijselijk wezen’ dan wel als ‘bovenmatig woest
en wreed dier’.
“Het monsterlijke zit hem in de harde consequenties, bijvoorbeeld een
beschuldiging van fraude als je iets verkeerd in de computer hebt ingevoerd, en in het niet communiceren. Als het dan een monster is, is het
een veelkoppig monster. In het domein werk en inkomen werken tal van
organisaties met Suwinet. Voor de overheid handig, maar je weet totaal
niet welke informatie daarin zit en hoe die wordt gebruikt. Als iets fout
gaat komt een correctie amper door. Suwinet opbellen gaat niet. Je kunt
misschien wel het UWV of CAK bellen. Dan zegt de ambtenaar: ‘Ik kijk hier
op mijn scherm en zie geen fout. Dus er is niks aan de hand’. Maar dat is
maar een deel van de keten. Je hebt totaal geen zicht op koppelingen en
op wat wordt gedeeld. Inzage- en correctierecht stelt bij keteninformatisering niet zo veel meer voor.”

Snel oplossen
Een fout in een overheidscomputer kan je leven volledig overhoop
gooien. Brenninkmeijer had zich vastgebeten in de zaak van de Rotterdamse zakenman Ron Kowsoleea, wiens identiteit door een drugscrimineel
was overgenomen, waardoor hij geregeld werd aangehouden en in een
politiecel belandde. Het heeft vele jaren gekost voordat opsporingsinstanties ophielden Kowsoleea als een misdadiger te behandelen. “We hebben
een eindcheck gedaan en de onjuiste vermelding was toen uit ‘alle’ – tussen aanhalingstekens – systemen verwijderd. Maar er doet zich dan nog de
complicatie voor dat bij zijn naam moet staan dat iemand anders zich voor
hem uitgeeft. Als hij zich bij de grens meldt en de Marechaussee ziet dat
in het systeem, weet men niet of hij wel of niet de echte is. Hij komt er
nooit van af.”
DigiD kan instrument zijn voor identiteitsfraudeurs. In 2011 noemde
Brenninkmeijer het een “zeer zwak beschermd systeem”. Dat vindt hij het
nog. “De directeur van Logius heeft zelf gezegd dat het onvoldoende is om
een transactie met Bol.com te beschermen. Dat lijkt me een juiste karakterisering. Het is bedoeld voor eenvoudige transacties, maar er hangt steeds
meer van af. De vraag is of dat basisniveau voldoende bescherming biedt.
Daarbij komt dat iedere organisatie zelf het niveau kan kiezen waarmee ze
bepaalde zaken beschermt. De burger wordt dus steeds geconfronteerd met
verschillen. Erg ongelukkig.”
Uit cijfers van het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude
en -fouten blijkt dat het aantal meldingen in 2011 met 35,6 procent en
in 2012 met 31,7 procent steeg en op 291 kwam. “Een deel daarvan zal
zeker ernstig zijn. Maar men geeft geen opening van zaken. Er is niet elk
jaar een overzicht van verschillende soorten gevallen. Dat zou goed zijn,
want dan kun je je er beter op instellen. Men waarschuwt wel voor zoiets
als phishing, maar de gebruikte methoden worden steeds slimmer. Je moet
het maar herkennen.”
Zorgen over overheidsdigitalisering spraken eind oktober ook uit de
resultaten van een onderzoek onder burgerzakenambtenaren, dat de
ombudsman samen met beroepsvereniging NVVB had gedaan. Alles in 2017
digitaal kreeg weinig handen op elkaar. Er bleek ook uit dat 88,3 procent
de eigen dienstverlening goed tot uitstekend vindt. Brenninkmeijer: “Ik
zie dat niet primair als waardering, maar als wens hoe men het graag zou
willen. De motivatie is kennelijk hoog. Het is wel interessant de uitkomst
te confronteren met het cijfer dat burgers geven.”

Volgens de Wet Nationale ombudsman
vereist in beginsel elke klacht registratie,
vorming van een dossier, hoor en wederhoor, en een afsluitend rapport, maar biedt
zij ook ruimte voor een snelle afhandeling. Daartoe is de ombudsman de laatste
jaren steeds meer overgegaan. Vooral de
telefoon is geschikt om een klacht snel
te deponeren én op te lossen. Klanttevredenheidsonderzoek leert dat een volledige
procedure wordt gewaardeerd met een 5,8,
maar dat de waardering richting 8 gaat als
de klacht in korte tijd wordt opgelost.
Klachten Nationale Ombudsman
Jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Aantal
11.852
14.607
13.242
13.073
12.222
13.979
13.740
15.040

+/- %
6,2
23,2
9,31,36,514,4
1,79,5

De Nationale ombudsman heeft een
bezuinigingsopdracht oplopend tot jaarlijks 1,4 miljoen euro in 2018 (op een
totale begroting van circa 17 miljoen).
Brenninkmeijer: “Het bezorgt ons de plicht
tot efﬁciënt werken en burgers direct te
helpen. Het is natuurlijk nooit genoeg,
maar we moeten onze beperkingen kennen
en meedoen met bezuinigingen. Europees
gezien worden we trouwens heel netjes
geﬁnancierd.”

Alex Brenninkmeijer spreekt op het KING Jaarcongres. Zie pagina 89 voor
meer informatie.
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Veranderlijke digitale informatie laat zich niet zo makkelijk archiveren

Middelbare schoolleerlingen vergapen zich
aan de rijen overheidsdocumenten bij het
Nationaal Archief.
Foto: Frederique Paardekooper

Het moeilijke afscheid
van het papieren
document
Het moderne document
kan opgebouwd
zijn uit allerlei
informatiebronnen
en kan zelfs gedrag
vertonen

Het document bestaat niet meer. Althans niet meer als
rotsvaste klont informatie. De overheid moet alle zeilen
bijzetten voor het documenteren nieuwe stijl. Daarvoor
zijn niet alleen techneuten, maar ook idealisten nodig.
Door Cyriel van Rossum

120

kilometer publieke documenten rusten in de kelders van het Nationaal Archief, geoogst
in de afgelopen 800 jaar. Hoofdzakelijk
overheidsinformatie. Daarnaast is het
archief ook de schatbewaarder van digitale overheidsinformatie. Binnen de wettelijke termijn van twintig jaar moeten
overheidsorganisaties hun documenten,
papier of digitaal, toevertrouwen aan het
archief. “Vluchtigheid is inherent aan
digitale informatie”, zegt Margriet van
Gorsel, preservation ofﬁcer bij het Natio-
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naal Archief. Het is haar taak om digitale
informatie op de lange termijn duurzaam
toegankelijk op te slaan en ‘drageronafhankelijk’ leesbaar te houden. “Dat impliceert dat een archivaris al in een heel
vroeg stadium van de partij moet zijn: hij
moet ervoor zorgen dat overheidsorganisaties hun informatie zo vormgeven dat
die later goed bewaard kan blijven: helder
gestructureerd en verrijkt met metadata
over de techniek, het beheer en de context. Betekenisvol opslaan heet dat. Ik zit
heel dicht op de business. Wij kunnen als

Nationaal Archief niet blijven wachten tot
het archiefmateriaal naar ons toekomt.”
Content
Het traditionele archiveren achteraf
heeft geen toekomst meer. Het document
in de klassieke zin van het woord bestaat
eigenlijk niet meer. “Het moderne document kan opgebouwd zijn uit allerlei
informatiebronnen die overal vandaan
zijn gesleept. Het kan zelfs gedrag vertonen, zoals queries in databases en interactieve componenten bevatten, zoals in

Nummer 9 - december 2013

43

E C P

websites.” Van Gorsel spreekt liever van
content dan van document; het is informatie die voortdurend wordt aangevuld
en aangepast. Met name ruimtelijke
informatie, gelinkt aan GIS-systemen,
verandert bij wijze van spreken van dag
tot dag, eenvoudigweg omdat de omgeving verandert. Ook die procesgebondenheid dwingt het Nationaal Archief ertoe
om zo dicht mogelijk op de geboorte van
de content te gaan zitten. “Onze inspanningen zijn niet alleen gericht op het
uiteindelijke bewaren van content voor
de eeuwigheid”, aldus de preservation
ofﬁcer, “ze dragen er ook toe bij dat mensen niet meer gebonden zijn aan tijd en
plaats om met de content te kunnen werken, dat de burger er gemakkelijk bij kan
en dat kennis gemakkelijk kan worden
gedeeld. Het mes snijdt aan alle kanten.”
Het Nationaal Archief slaat nog niet
structureel websites op. Het oriënteert
zich op verschillende methoden. Zo is
de snapshot-methode beproefd, die de
dynamiek van een website geen recht
blijkt te doen. “Gelukkig zijn overheidsorganisaties wel gehouden aan webrichtlijnen, wat het opslaan straks wel zal vergemakkelijken. Maar we weten nog niet
precies hoe. In het licht van het hogere
doel dat wij dienen – een transparante
overheid – heeft het opslaan van websites
nu geen prioriteit.”
Klont
Voor de rijksoverheid is er heel veel
werk aan de winkel. Weliswaar worden alle nieuwe wetsteksten en andere
ofﬁciële publicaties vandaag de dag
elektronisch bekendgemaakt, de pdf is
nog steeds de ofﬁciële tekst: één klont
informatie. Pdf’s zijn van origine geen
documentatietool, maar gewoon een
opmaaktool. Nu zijn ze tegenwoordig wel
opgesteld in XML en dus is het mogelijk om de tekst te ‘taggen’ tot op het
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Nog maar 14 jaar
geleden
In januari 2000 verscheen in opdracht van het ministerie van BZK het
rapport De Digitale Overheid en de wet, met de zware ondertitel: de juridische kaders en een marsroute voor het gebruik van digitale overheidsdocumenten en automatiseringsprojecten bij overheden. Enkele opzienbarende
citaten daaruit tonen aan hoe ‘onrijp’ de geesten toen nog waren voor een
digitale overheid.
“Met name in de besluitvormingsrelatie met de burger zal de overheid
niet altijd volledig kunnen overstappen op een uitsluitend elektronische
communicatie. De elektronische besluitvormingscommunicatie komt hier
naast en niet in plaats van de conventionele processen.”
“Met name bij archiefbescheiden die gedurende een zeer lange termijn
bewaard moeten worden, moet de keuze voor een volledige elektronische
informatiehuishouding niet bij voorbaat vaststaan. Van groot belang is dan
voor ogen te houden in hoeverre naast de communicatie op elektronische
wijze ook de mogelijkheid van communicatie op de traditionele schriftelijke of mondelinge weg open moet blijven staan.”
“In hoeverre kunnen derden rechten ontlenen aan op elektronische
wijze verzonden mededelingen? Onder vele e-mailberichten treft men de
zinsnede, ‘aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend’ aan.
In feite is een dergelijke clausule overbodig, nu het in toenemende mate
onwaarschijnlijk is dat men daarop met succes een beroep kan doen.”
Bron: De Digitale Overheid en de wet, gebaseerd op een rapport van het Centrum voor Recht,
Bestuur en Informatisering van de Katholieke Universiteit Brabant, door prof.mr. J.E.J. Prins,
dr. L.J. Matthijssen.

niveau van wetsartikelen, leden daarvan
of zelf tot op zinsniveau. Het Kennis- en
Exploitatiecentrum Ofﬁciële Overheidspublicaties (KOOP), ressorterend onder
het ministerie van BZK, houdt zich onder
meer bezig met het toegankelijk en
bewerkbaar opslaan van ofﬁciële publicaties. Dankzij verrijking en ﬁjnzinnige
structurering van de teksten met metadata hoeft bij de minste of geringste verandering in een wet niet meer een tiental
ambtenaren handmatig alle beleidsregels
of uitvoeringsmaatregels die op die wet
stoelen, aan te passen.
De dynamiek van moderne documenten vereist speciale aandacht voor het

gebruik van hyperlinks. Die kunnen door
veranderingen elders in de software van
contentmanagmentsystemen als het ware
afsterven. Linkrot heet dat verschijnsel.
Om dat te voorkomen moeten url’s een
logische, gestandaardiseerde en onveranderlijke opbouw krijgen.
Ook de decentrale overheden moeten
hun bekendmakingen gaan moderniseren. Vanaf 1 januari volgend jaar zijn
zij verplicht hun algemeen verbindende
voorschriften elektronisch bekend te
maken. KOOP heeft daartoe een gemeenschappelijke elektronische faciliteit
ingericht. De gemeenten zijn overigens
niet verplicht daar gebruik van te maken,
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ze mogen hun elektronische bekendmakingen ook zelf regelen. Op termijn zullen
ook alle terinzageleggingen volledig
elektronisch geschieden.
Vinkje
De overheid is nu al zo’n tien, vijftien
jaar aan het digitaliseren. Er is een enorme berg content ontstaan, waarvan niet
altijd duidelijk is wat wat is, wat waarbij
hoort, en wat de oorspronkelijke versie
is. “In feite kun je niet meer spreken
van versies van een document: de notie
document erodeert, verdwijnt langzamerhand”, zegt Max Beekhuis, directeur van
Doxis. Zijn bedrijf helpt de overheid bij
de omzetting van analoge informatie in
digitale.
“Neem nou een bouwvergunning voor
een dakkapel. De aanvraag daarvan is het
startsein voor een sterk geautomatiseerde workﬂow. Je doorloopt allerlei stapjes
en op een gegeven moment krijg je de
melding dat je hem mag gaan bouwen.
Van een echte vergunning in de reguliere
betekenis van het woord is geen sprake
meer. De vergunning is in feite slechts
een vinkje in het systeem. Een ander
mooi voorbeeld is een reisverzekering. Je
spreekt een bandje in en je bent verzekerd. Geen polis, die krijg je pas zodra je
reclameert.”
Roze olifant
De kunst van het documenteren anno
2013 verdient wel wat meer waardering
en aandacht, vindt Beekhuis. “Van de
ene kant wordt Het Nieuwe Werken in
de boardroom geprezen: eigen initiatief, creativiteit, pro-activiteit, out of
de box, allemaal noties die hoog worden
aangeslagen. Maar anderzijds introduceren managers volstrekt dichtgetimmerde
workﬂowsystemen en inﬂexibele zaaksystemen.” Sommige werkzaamheden
lenen zich nu eenmaal absoluut niet voor
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Het Nieuwe Werken, benadrukt Beekhuis. Documenten bouwen en bewaren is
niet sexy, het is strak productiewerk en
managers moeten dat leren erkennen en
op waarde leren schatten, luidt Beekhuis’ boodschap. “Je kunt niet zeggen:
hier heb je een toolbox en kies maar wat
je kunt gebruiken. De regels zijn scherp
en het adagium one size ﬁts all gaat hier
niet op.” Volgens Beekhuis hebben zowel
opdrachtgevers als ICT-aanbieders de
neiging om alles integraal te willen ﬁxen.
“Maar je kunt niet alles met één stuk software regelen. Beloof het dan ook niet.
Ons devies is dan ook: keep it simple,
stupid!”
Managers moeten ook leren inzien dat
het investeringen vergt. “Overheden hebben soms het idee dat effectiviteit en kos-

goed bestuur is dat funest. Openheid en
transparantie zijn absolute voorwaarden en daaraan kun je pas voldoen als je
je documenten levend houdt.” Volgens
Rempt heeft de overheid de afgelopen
jaren al tamelijk veel gedaan om haar
documenten doorzichtiger en toegankelijker te maken. “Ze heeft mijn verwachtingen overtroffen, want het is een grote
en ingewikkelde exercitie. Maar er zijn
nog wel heel wat moeilijke trajecten te
gaan. Ik denk daarbij vooral aan de zorg,
omdat daarvoor zo ontzettend veel regels
bestaan, met name in de sfeer van de
privacy.” Een ander terrein waar heel
wat uitdagingen liggen is de ruimtelijke
ordening, aldus Rempt. “Die is bijna altijd
gekoppeld aan een geograﬁsch informatiesysteem, een GIS. En als er iets is wat

Een vergunning is in feite nog slechts
een vinkje in het systeem

tenefﬁciëntie altijd hand in hand kunnen
gaan. Maar effectiviteit kost geld, en vaak
kun je er eenvoudigweg niet op beknibbelen zonder de kwaliteit aan te tasten.”
Momentum
Voor zover er nog van documenten
kan worden gesproken, moeten die van
een lay-out voorziene content van nu af
aan een ‘levend geheel’ vormen, en dus
geen ‘platte tekst met dooie plaatjes’,
zegt Boudewijn Rempt, directeur van KO
GmbH. Hij richtte het bedrijf enkele jaren
geleden op omdat hij zag dat overheidsdocumenten slecht toegankelijk waren
en niet goed te bewerken. “Voor een

in constante verandering is, dan zijn het
wel GIS-data.”
De toekomst van het overheidsdocument is geen technocratisch monopolie.
Voor de overheid is het nu vooral zaak om
het momentum vast te houden, meent
Rempt. “Momentum dat nodig is om de
rijkdom van documenten op het web te
ontsluiten voor de burger. Dat is geen
louter technische onderneming. Daar zit
een grote dosis idealisme bij. Voor mij
dan toch. Dus ik mag aannemen dat datzelfde idealisme bij de overheid leeft.”
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Structurele fraude
vraagt om
structurele oplossing
Aanhoudende verhalen over fraude,
bijvoorbeeld met toeslagen, ondergraven
het solidariteitsbeginsel. Gelukkig groeit
het instrumentarium waarmee fraude is te
bestrijden op een integrale en op preventie
gerichte manier, zoals Fraudemanagement van
Capgemini.
Maxwell Keyte en Zsolt Szabo

F

raudebestrijding staat sinds een aantal spraakmakende
fraudezaken hoog op de politieke en maatschappelijke
agenda. Opsporingsinstanties draaien overuren met het achterhalen van dubieuze transacties, witwassen, het opmaken
van valse facturen en faillissementsfraude. Onlangs kwamen
daar nog grote zaken bij zoals het misbruik van toeslagen en
persoonsgebonden budgetten in de zorg. Volgens schattingen
staat er nog 1,5 miljard euro aan toeslagen uit die onterecht zijn
verleend. Wat de dag van morgen brengt is onzeker. Deze fraude
kan, in de gedigitaliseerde samenleving als de onze, overal
voorkomen waar een interactie plaatsvindt tussen overheden
en burgers of bedrijven. Of het nu gaat om de Belastingdienst,
UWV, SVB of het gemeenteloket; creatieve geesten hebben altijd
geprobeerd overheden en uitvoeringsorganisaties te slim af te
zijn. Dezelfde geesten zullen dat blijven doen.
Fraude is niet iets dat alleen overheden in Nederland en
andere landen raakt, maar ook het solidariteitsbeginsel in onze
samenleving ondergraaft. Fraude treft dus ook indirect de bur-
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ger. Het is goed om te constateren dat wereldwijd het instrumentarium voor fraudebestrijding groeit, onder andere door
het gebruik van nieuwe toepassingen voor analyse, datavergelijking, mogelijkheden voor validatie van identiteit en data,
uitwisseling van data en besturing en beheersing in ‘real time’.
Integrale bestrijding van fraude
Het tegengaan van fraude vraagt om een zorgvuldige aanpak
die geen primaire processen verstoort. Dat kan bijvoorbeeld met
oplossingen die zich in de praktijk hebben bewezen en daardoor goed, snel en risicoloos kunnen worden geïmplementeerd.
Tegelijk moeten de interventies leiden tot sterke reductie van
fraude en een daaraan gekoppelde signiﬁcante stijging van
overheidsopbrengsten dan wel daling van overheidsuitgaven. In
het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ (29 oktober 2012) wordt hier
terecht op ingegaan. Zowel voor wat betreft de Belastingdienst
als de UWV en de SVB. Hierbij wordt gewezen op het belang van
verscherpte controles op aangiften en op controles bij bedrijven die ﬁscaal ongewenst gedrag vertonen. Evenzeer wijst
het regeerakkoord op verscherping van het toezicht waardoor
besparingen op uitkeringslasten kunnen worden gerealiseerd.
Waar de overheid om vraagt is een palet aan oplossingen dat
haar in staat stelt om op een gestructureerde wijze fraude tegen
te gaan. Een palet dat in samenhang kan worden ingezet, zodat
fraude niet alleen nu kan worden bestreden, maar ook in de toekomst. Fraudebestrijding is dus meer dan incidentmanagement.
Voorkomen is beter dan genezen
Een van de nieuwe diensten die Capgemini in 2013 op de
markt heeft gezet is Fraudemanagement. De aanpak van Capge-

C a p g e m i n i

De benadering van Capgemini
dekt alle vormen van fraude af.

Maxwell Keyte is
Principal Consultant
bij Capgemini. Hij is
verantwoordelijk voor
het portfolio Fraud
Management en geeft
leiding aan een divisie
met experts die werkzaam zijn bij overheid
en energiemarkt.

mini onderscheidt zich doordat organisaties daarmee gestructureerd en in samenhang worden ondersteund op belangrijke
thema’s in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Op dit gebied werkt
Capgemini samen aan de bestrijding van fraude met klanten
die in de hele keten van fraudebestrijding een belangrijke rol
spelen, zoals overheden, banken, retailers en verzekeringsmaatschappijen. Naast Fraudemanagement omvat de nieuwe
dienstverlening onder meer end-to-endoplossingen voor Cybersecurity, Data Gedreven Besluitvorming, Procurement Excellence en Applicatie Lifecycle Management.
Voor Fraudemanagement geldt dat Capgemini werkt met een
oplossing die aan alle eisen voldoet die gelden bij de aanpak van
fraude. Bij deze aanpak ligt de nadruk op preventie van fraude,
patroonherkenning, ‘denial of service’-technieken, segmentatie
van doelgroepen en een casemanagementaanpak, waardoor een
zaak integraal kan worden benaderd. Door deze aanpak kunnen bestrijders van fraude sneller fraude opsporen dankzij de
beschikking over meer gegevens en de mogelijkheid om snellere
analyse uit te voeren. Deze aanpak is gebaseerd op de ervaringen die Capgemini wereldwijd heeft opgebouwd sinds 2005. Een
voorbeeld waar de aanpak in de praktijk is gebracht is de Britse
belastingdienst, die dankzij fraudebestrijding per jaar honder-
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Zsolt Szabo is Vice
President Public Sector.

den miljoenen ponden aan extra inkomsten kan innen.
Met de aanpak van Capgemini slaan organisaties meerdere
vliegen in één klap. Zo worden de mogelijkheden tot fraude niet
alleen gereduceerd, maar worden ook fouten uit het uitvoeringsproces gehaald, worden de operationele kosten gereduceerd en wordt tegelijkertijd de klanttevredenheid vergroot door
de introductie van een verbeterde en consistentere dienstverlening die in de uitvoeringsketens via meerdere portals en
informatiedragers aan burgers en bedrijven op een veilige wijze
kan worden aangeboden. Ten slotte levert dit de maatschappij
en overheid veel op: iedere euro die in fraudemanagement wordt
geïnvesteerd levert naar schatting minimaal 25 euro op.

iBestuur Congres 2014
Edgar Heijmans (minBZK) en Rob Tardijn (Capgemini) bespreken olv
Zsolt Szabo de kerntaken van de datacentra. Hoe kunnen overheid
en bedrijfsleven samenwerken (hosting, applicaties) om een
veiligere dienstverlening door de overheid mogelijk te maken?
Kavel 7: iBestuur, zaal Dexter 25-26, 14.45 uur tot 15.15 uur.
(zaal en tijden o.v.b.)
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Kamerverslagen bevrijd
Fotografie Dirk Hol/ Novum • Tekst Nicole Bodéwes
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Onder de bezielende leiding van Tweede Kamervoorzitter
Anouchka van Miltenburg is het parlementaire proces verder
gedigitaliseerd. De Kamerleden zijn van het papier af en kunnen
hun werk sneller en beter doen. Maar het parlement wordt zo ook
transparanter voor de buitenwereld.
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Kamerverslagen bevrijd
Van ieder debat dat wordt gehouden in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer wordt een verslag gemaakt.
Alles wat de Kamerleden, ministers en staatssecretarissen
‘plenair’ zeggen moet worden vastgelegd omdat een uitspraak later bij de interpretatie van een wet relevant kan
zijn. Het gesproken woord is onderdeel van de wetsgeschiedenis. En het is uiteraard een mooie geschiedschrijving. Het
corrigeren van de Kamerverslagen gebeurde tot voor kort
nog op papier.
Voor de Kamer waren verslaglegging en correctie voorheen een omslachtig proces. Na aﬂoop van een debat ontving ieder Kamerlid dat gesproken had een gedeelte van
het voorlopig – papieren – verslag en dan alléén de door
hemzelf uitgesproken tekst. Zeker bij een lang debat kon dat
een grote stapel papier zijn. Of hij die stapel wel even wilde
doornemen en eventuele wijzigingen wilde terugsturen. Op
papier. In de bijgevoegde retourenvelop.
Eerste gebruikerservaringen
VVD-Kamerlid Roald van der Linde, woordvoerder ICT van
zijn fractie, is ingenomen met het nieuwe systeem: “Toen ik
vorig jaar in de Kamer kwam, verbaasde ik mij er al over dat
je je uitgesproken tekst op papier moest nakijken. Het is zo
ongeveer het laatste wat ik nog op papier deed, want ik heb
altijd al mijn stukken digitaal bij mij op mijn tablet. Brieven
van de regering, rapporten, relevante e-mails, ik kan ze er
tijdens een vergadering vlot bij pakken. Na een debat kreeg
je alsnog een stapel papier te verwerken. Dat hoeft nu niet
meer, ik klik op een linkje in het e-mailtje dat ik krijg van
de Kamer, ik kom meteen in het systeem en dan – naargelang de hoeveelheid tekst die ik zelf heb uitgesproken,
natuurlijk – ben ik zo klaar met mijn wijzigingsvoorstellen.
Het ﬁjne is dat de context van wat je zelf hebt gezegd er
ook bij staat, want dat was vroeger wel problematisch. Je
kunt even nalezen op wie je ook alweer reageerde. Bij een
lang debat is dat zeker nodig. En het is ook heerlijk dat tijdens een plenair debat de ochtendsessie al na te lezen is via
het systeem.”
Maar niet alleen de uitspraken zijn relevant voor het
verslag. Arash Ahmadi, de architect van het systeem, zegt:
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“Samen met de procesdeskundige van de Dienst Verslag en
Redactie hebben we maandenlang geanalyseerd wat er allemaal gebeurt tijdens een vergadering waarvan uiteindelijk
verslag moet worden gedaan. Van de hilariteit die ontstaat
tot de lange reeksen moties die worden ingediend. En welk
wetsvoorstel daar weer bij hoort. Daar moet je dan systeem
in brengen. Dat hebben we gedaan door vanaf de invoer van
vergadergegevens vanuit het interne informatiesysteem Parlis tot en met de publicatie van het verslag op de overheidssite waarop alles voor de burger beschikbaar komt, consequent dezelfde aanduidingen te gebruiken. Zo hebben we
het hele proces niet zozeer veranderd, maar wel verbeterd.
Voor de gebruikers – onze verslagleggers en de Kamerleden –
is hun echte werk niet veranderd.”
Het werk van een Kamerlid wordt dus vergemakkelijkt,
maar Kamervoorzitter Van Miltenburg ziet ook een ander
groot voordeel van het digitaal werken: “Ik denk dat we
ermee bijdragen aan de transparantie van de Tweede Kamer.
Alles is in principe openbaar, maar niet altijd even toegankelijk voor burgers. De publieke tribune is altijd gevuld,
maar niet iedereen kan erbij zijn, of kan de vergadering live
volgen via internet of televisie. En het is toch goed als je
zelf een ingewikkelde kwestie nog even kunt nalezen. Een
ander gevolg is dat een bezoeker van de Kamer-website meteen kan zien hoe er gestemd is over een motie of wetsvoorstel. We houden dat bij in hetzelfde systeem.”
VLOS
Het nieuwe Verslaglegging Ondersteuningssysteem (VLOS
2.0) maakt die parlementaire transparantie vooral mogelijk
via de metagegevens. De verslaglegger bereidt zijn taak voor
door alvast al die metagegevens over een debat in te brengen in VLOS: onderwerp, dossiernummer, sprekers. Hij neemt
vervolgens plaats achter het markeerscherm midden in de
vergaderzaal en houdt precies bij wie spreekt, wie interrumpeert, en of er wordt gelachen of geapplaudisseerd. In zijn
eigen kantoor begint exact vijf minuten later het eigenlijke
werk van de verslaglegger (die in de zaal door een collega is
afgelost): het verwerken van de digitale geluidsopname. Hij

maakt van de spreektaal een leesbare tekst die recht doet
aan wat de spreker wilde zeggen en die ook over twintig
jaar nog te volgen is. Alle verslagleggers werken ‘hun’ vijf
minuten op deze wijze uit. Alle gedeelten samen vormen
het voorlopig, ongecorrigeerd verslag, gekoppeld aan de
metagegevens.
Iedere spreker van een plenair debat heeft het recht correcties aan te dragen. De voorgestelde wijzigingen worden
bestudeerd door de correctoren van de Dienst, eventueel
overgenomen en dan is het verslag klaar voor publicatie.
Publiceren van de verslagen
“VLOS is nu af en het werkt”, zegt Herbert Houdijk,
kwaliteitsmedewerker van de Dienst Verslag en Redactie van
de Tweede Kamer, de dienst die verantwoordelijk is voor
alle verslagen. “De Eerste Kamer en de commissievergaderingen volgen spoedig. Nu publiceren we ongecorrigeerde
verslagen van de plenaire vergadering al tijdens de verga-

Qua formaat, in pdf of in HTML, maar ook qua invalshoek.
Je kunt bijvoorbeeld zoeken op sleutelwoorden in het debat,
of in alle debatten tegelijk. VLOS is ook gekoppeld aan de
Tweede Kamer-website DebatGemist.nl. Op basis van onze
verrijkte metadata kun je in de video’s van de debatten zoeken op namen van sprekers.”
Hergebruik
Schwarz ziet mogelijkheden voor hergebruik van het
systeem. “Omdat we het hele systeem modulair hebben
opgebouwd, kunnen de verschillende modules ook min of
meer eigenstandig worden ingezet. Overal waar verslaglegging relevant is, is het systeem bruikbaar. De Raad voor de
Rechtspraak is al langs geweest. Want ook in een rechtbank
moet gesproken taal geschreven taal worden. Voor provincies, gemeenten; overal waar wordt vergaderd en waarde
wordt gehecht aan transparante verslaglegging kan VLOS of
een deel ervan bruikbaar zijn. Van de app om correcties voor

Het was zo ongeveer het laatste
wat ik nog op papier deed
dering op intranet en op de website van de Tweede Kamer.
Na de correctiefase publiceren we het ‘gecorrigeerd’ verslag
op de ofﬁciële site Overheid.nl. Die laatste stap was niet
automatisch. Bij Overheid.nl was er óók nog iemand die alle
relevante stukken moest omzetten voor publicatie. Dat hoeft
nu niet meer, want alle systemen zijn aan elkaar gekoppeld,
waardoor we volledigheid en correctheid van onze publicaties kunnen garanderen. Heel efﬁciënt.”
Rian Schwarz, hoofd van dezelfde Dienst Verslag en
Redactie, beaamt: “Wij vullen een database met relevante
gegevens. Daaruit kun je allerlei vormen van verslag halen.
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te stellen die bijna klaar is – we sturen dan geen linkje meer
per e-mail, want dat is nog een beetje ouderwets – zullen de
Kamerleden heel blij worden.”
Kamervoorzitter Van Miltenburg ziet internationale interesse: “Onlangs ontvingen we ambtenaren van de Houses of
Parliament, van Commons en Lords. Zij willen ons systeem
graag bestuderen. Het Vlaamse Parlement is ook al langs
geweest. Onze eigen mensen spreken op internationale bijeenkomsten over ons systeem en bij het Europees Parlement.
Het lijkt een exportproduct te worden.”
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Genchi
genbutsu
Genchi genbutsu
voor IT

“ wanneer
kunnen we in
heel Nederland
onze zaken
digitaal doen? ”
Fons Peeters, coördinator vergunningen VolkerWessels Telecom

Met de provincie Noord-Brabant kunnen ondernemers al hun
zaken digitaal regelen.
Via de Berichtenbox voor bedrijven kunnen ondernemers al hun overheidszaken met de provincie
Noord-Brabant digitaal regelen. Er zijn steeds meer ondernemers die dat waarderen en… die dat
graag willen doen.
Ook graag uw ondernemerszaken digitaal afhandelen? Benieuwd naar de mogelijkheden met de
Berichtenbox voor bedrijven? Ga naar www.antwoordvoorbedrijven.nl/service/Berichtenbox

Nederland digitaliseert
Steeds meer ondernemers en
overheden doen hun zaken digitaal

N

iets is zo verhelderend als zelf op
de werkvloer constateren hoe het
ermee staat. Dat niet iedere bestuurder
zich dit dagelijks realiseert, komt door
de moeilijke term die we ervoor hebben:
genchi genbutsu. Dat betekent zoiets als:
ga er zelf heen en kijk ernaar. Het gaat
uit van het principe dat als je werkelijk
wilt weten hoe het zit, je naar de plek toe
moet waar het gebeurt. Genchi genbutsu
komt uit het fameuze Toyota Production
System waarin mens, organisatie, techniek
en proces integraal onderdeel vormen van
de managementaanpak.

De overheid doet zaken met de Big
Five en die hebben veelal vestigingen in
bijvoorbeeld India. Omdat aanbestedingen
meer dan eens worden uitgevochten op
prijs, komt de Azië-route bij de overheid in beeld. Bij offshoring van IT naar
lagelonenlanden is het onmogelijk om
even langs te gaan en te kijken hoe het
ermee gaat. Dat hoeft ook niet, denkt de
bestuurder, want de ICT-dienstverlener
heeft ons daarvan ontzorgd en regelt alle
problemen. Maar we zien meer en meer
dat bedrijven erop terugkomen. Blijkbaar
is offshoring niet in alle gevallen de oplossing. Vanonder de kwaliteitspet kan ik dat
beamen. Ik zie meer dan eens ondermaatse software uit Aziatische landen.

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

Een prima argument tegen een te grote afstand tussen ontwerp en ontwikkeling
kwam ik tegen in het FD. Emeritus-hoogleraar innovatiemanagement Ben Dankbaar en een directeur van een bedrijf in
kunststofproductontwikkeling bezigen het
argument van de stagnerende innovatie.
De stelling is dat op de werkvloer
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de innovaties gepleegd worden vanwege
de productkennis. Door ervaring met de
materie kun je ook bepalen hoe het beter
kan of hoe het anders moet. Als je de link
met de productie doorknipt, verlies je een
deel van je innoverend vermogen. In het
stuk had men het weliswaar over productiewerk en mbo’ers, maar in de IT gaat
dezelfde vlieger op voor het bouwen en
testen van software (productiewerk) dat
minimaal hbo-niveau vergt.
Offshoring conserveert in het beste
geval, maar innoveert kennelijk niet. Op
innoveren hadden bedrijven juist ingezet,
mede uit het oogpunt van kostenbesparingen. Men redeneerde aldus: de nieuwe
offshore-partijen zijn de IT-professionals,
dus wij eisen en verwachten dat ze hun
productiewerk steeds sneller en beter verrichten, waardoor de prijzen steeds lager
zullen worden. Jaarlijkse prijsdalingen
van tien procent waren geen uitzondering.
Dat soort verwachtingen wordt niet altijd
waargemaakt. Omdat men niet innoveert,
maar meerwerk regelt. Daarnaast stijgen
de kosten voor IT-werk in die landen soms
met vijftien procent per jaar.
Na jaren niet investeren in ‘eigen
productiewerk eerst’ is de weg terug lastig
te bewandelen. Toch zie ik bedrijven dit
doen, soms met vallen en opstaan. Na het
opbouwen van een degelijke workforce,
vaak met hulp van hoogopgeleide in- en
externe krachten, kunnen ze weer zelf
in de keuken kijken. Zien hoe het gaat,
hoe het nog beter kan, en slim innoveren.
Genchi genbutsu, at last!
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geautomatiseerd. In het verleden ging het voornamelijk om het
verhogen van de efﬁciency van de overheid met behulp van ICT.
In de toekomst moet ICT juist de wendbaarheid van de overheid vergroten. Wet- en regelgeving moet in korte tijd worden
doorgevoerd om snel te kunnen inspelen op maatschappelijke
ontwikkelingen. ”
Bij de IND is daarom gekozen voor de scheiding van de
kennis en het proces in het ICT-systeem. Hierdoor is die kennis optimaal aanpasbaar zonder dat daarvoor altijd de minder

Je ziet een veel betere alignment
tussen business en IT
Foto: Nationale Beeldbank

Regelbeheersing
is niet langer een
beperkende factor
bij het aanpassen van de IT, stelt
Arnold de Leeuw,
Directeur Stafdirectie Informatievoorziening bij de IND.

IND kan nieuwe
regels steeds sneller
verwerken
Nieuwe wetgeving op een snelle manier met
een ICT-systeem uitvoerbaar maken; de meeste
overheidsorganisaties dromen daarvan. Bij
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
wordt het steeds meer werkelijkheid. Maar voor
uitvoerbaarheid is natuurlijk meer nodig dan
een ICT-systeem. De basis wordt gelegd door en
bij de beleidsmakers.
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D

e overheid moet regels uitvoeren en handhaven voor
miljoenen burgers. Om dit mogelijk te maken zijn de
regels nu nog veelal ingebakken in maatwerk ICT-systemen.
“En die maatwerk-ICT is als beton”, zegt Jan Willem Boissevain, Managing Director van Be Informed. “In het begin is het
vloeibaar en kun je het naar behoefte vormen. Maar eenmaal
uitgehard kun je het niet meer wijzigen. Je kunt het alleen nog
slopen. Het valt in stukken uiteen en is dan waardeloos. De
overheid heeft met ICT haar bureaucratie in beton gegoten. De
kaartenbakken, de postbakjes, de formulieren zijn één op één

veranderlijke werkprocessen aangepast hoeven te worden. Die
kennis, dat is bij overheidsorganisaties vaak het geheel van weten regelgeving die steeds verandert. Het mooiste is natuurlijk
wanneer de regels in het ICT-systeem, zoals bij de IND, door de
gebruiker zelf kunnen worden aangepast. Er is dan ook veel minder ICT-expertise nodig.
Proces en kennis
Arnold de Leeuw, Directeur Stafdirectie Informatievoorziening bij de IND, overziet de invoering van het omvangrijke
ICT-systeem INDiGO. “Op jaarbasis moeten we zo’n 250.000
aanvragen van vreemdelingen afhandelen en dat doen we sinds
begin 2013 met het nieuwe systeem.” De informatievoorziening voor het primaire proces is volledig vernieuwd op basis
van standaardsoftware. Een belangrijk uitgangspunt hierbij
is het scheiden van de ‘know’ van de ‘ﬂow’, ofwel het scheiden
van het proces en de kennis. De kennismodule van Be Informed
ondersteunt het vastleggen en ontsluiten van regelgeving voor
de uitvoering van de processen binnen INDiGO.
“We hadden vroeger minimaal negen maanden nodig om
nieuwe wet- en regelgeving door te voeren, maar de omloopsnelheid van die regelgeving was nog sneller. Het was niet bij te
benen.” Met INDiGO, waarin ongeveer vijftien medewerkers van
de IND bezig zijn met het modelleren van regels, kan dat vaak
veel sneller. Wanneer toch proceswijzigingen nodig zijn kost de
wijziging van wet- en regelgeving meer tijd.
Eigen mensen
Boissevain vindt het mooie aan INDiGO dat de IND zelf de
regelgeving implementeert, met eigen mensen die zelf ook vaak
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beslismedewerker zijn geweest. “Dus je ziet een veel betere
‘alignment’ tussen business en IT. Vroeger had je businessmensen die speciﬁcaties maakten en die werden vervolgens geïnterpreteerd door IT’ers, die aan het programmeren sloegen. Het
resultaat kwam daarna weer terug bij de business. Waar in het
verleden vervolgens nog een aantal interpretatieslagen moest
worden gedaan gebeurt dat nu in principe in één slag”.
Stevig ‘loket’
De IND heeft een ‘solution team’ dat dienstdoet als loket
voor nieuwe wet- en regelgeving. De Leeuw stelt dat een ‘zwaar
loket’ aan de voorkant noodzakelijk is voor een goede stroomlijning en analyse van wijzigingen. Deze mensen moeten immers
wijzigingen beoordelen op de vraag of het alleen om regelbeheersing gaat of ook andere onderdelen van het systeem raakt.
Daar past geen passieve en afwachtende houding bij, vindt hij.
“Samenwerking met wetgever en beleidsmedewerkers wordt
nog belangrijker. We vragen nog meer naar de exacte deﬁnities,
en wat er precies bedoeld wordt.” Het eenduidiger maken van
begrippen, zoals ‘inkomen’ (dat binnen de overheid bij wijze van
spreken wel honderd deﬁnities kent), en het eenmalig vastleggen van regels kan processen ook helpen stroomlijnen en simpeler maken. Dat maakt ook communicatie met ketenpartners
makkelijker en eenduidiger. De nieuwe manier van werken bij de
IND heeft eraan bijgedragen dat de nieuwe Vreemdelingencirculaire (waarin het Nederlandse vreemdelingenbeleid is uitgelegd)
ﬂink dunner is geworden.
Regelbeheersing is niet langer een beperkende factor bij
het aanpassen van de IT, stelt De Leeuw. “Onze ambitie is dat
gedachtegoed binnen de overheid meer te delen zodat regelgestuurd werken ook op andere plekken kan worden toegepast”.
Bij de IND is door INDiGO de Stafdirectie Informatievoorziening niet kleiner geworden. In de praktijk blijkt dat met dezelfde
mensen veel meer is te realiseren; het effect is te zien in de rest
van de organisatie. INDiGO zal naar verwachting in de toekomst
bijdragen aan het verhogen van de efﬁciency binnen de primaire
processen van de IND-organisatie.

iBestuur Congres 2014
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) houdt een presentatie over
regelbeheer vanuit een businessperspectief. Arnold de Leeuw (IND)
deelt samen met Tessy van Stuijvenberg (Be Informed) ervaringen
omtrent de totstandkoming van het nieuwe bedrijfssysteem (INDiGO).
Kavel 7: iBestuur, zaal Dexter 27-28, 14.45 uur tot 15.15 uur.
(zaal en tijden o.v.b.)
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Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
(PIM) is op stoom; de eerste vijf partijen gaan aansluiten
op Inspectieview Milieu (IvM). Intensief ‘zendingswerk’ is
voor PIM het komende jaar het devies.
Door Freek Blankena

PIM kan nu
vruchten gaan plukken
O

p 20 november tekenden de
Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit, de Inspectie SZW en de omgevingsdiensten (RUD’s) DCMR en Zuid-Holland
Zuid als eerste inspecterende organisaties voor aansluiting op Inspectieview
Milieu (IvM) en inmiddels zijn zij dat ook
technisch aan het realiseren. Inspectieview Milieu is een vorig jaar gerealiseerd
systeem voor digitale informatie-uitwisseling tussen de instanties die moeten
handhaven op milieugebied. Het is het
centrale Inspectieview-platform waarop
een inspecteur die op pad gaat kan zien
wat zijn eigen organisatie weet van de
onderneming die hij gaat bezoeken, maar
ook wat andere inspecties erover in hun
systeem hebben staan. Voor zover die
instanties zijn aangesloten, uiteraard.
Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving is bijna drie
jaar onderweg en 2014 wordt vooral het
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jaar van zendingswerk en helpen met
aansluiten. Al die andere inspecterende
en handhavende diensten, waaronder
RUD’s/omgevingsdiensten, politie, Openbaar Ministerie en rijksinspectiediensten,
moeten immers ook hun informatie met
de rest delen om PIM tot een daadwerkelijk succes te maken.

Sommigen zeiden
opeens: ik wil het
nu al
Volgens Titia van Leeuwen, programmamanager PIM (een samenwerking
tussen Rijk, IPO en VNG) en François Vis,
projectleider PIM vanuit opdrachtnemer
ICTU, is de wil er wel om dat te doen. “Op
de laatste PIM-netwerkdag was de sfeer al

anders”, zegt Van Leeuwen. “Sommigen
zeiden opeens: ik wil het nu al.”
Bulk
Na de technische realisatie van
Inspectieview Milieu zijn het afgelopen
jaar enkele grote stappen gezet. Zo is
er functionaliteit voor bulkopvragingen
ontwikkeld. Daarbij kunnen de gegevens
van de aangesloten inspectiediensten
over alle objecten die ze gezamenlijk in
hun systemen hebben staan in één keer
worden opgevraagd voor (risico)analyse.
Vis geeft een voorbeeld: “De analist kan
zien dat er wel heel veel garagebedrijven
zijn die steeds bepaalde milieuovertredingen begaan en dat die steeds samenwerken met dezelfde afvalverwerker. Dat
soort relaties kan inzichtelijk worden
gemaakt.” Op basis van de analysegegevens krijgt de inspecteur een lijstje met te
bezoeken bedrijven.
Zoiets in werking zien werkt goed. “Je

François Vis, projectleider PIM en Titia
van Leeuwen, programmamanager PIM.

merkt dat het enthousiasme toeneemt
als mensen zien dat er nieuwe inzichten
ontstaan door nieuwe combinaties van
gegevens.”
Privacyoverwegingen
Dat combineren van gegevens is
meteen ook een heikel punt. Kan zo’n
bulkbevraging eigenlijk wel zonder tegen
de privacywetgeving in te gaan? Van
Leeuwen denkt dat die barrière inmiddels
is genomen. “Het stelt eisen aan de invulling en de architectuur van het systeem.
Je moet zorgen dat je het zo doet dat
het geen massaal databestand wordt dat
ergens blijft staan, maar dat het alleen
tijdelijk wordt opgeslagen. Je moet ook
vastleggen wie de eigenaar is van welke
informatie. Maak het systeem dus zo dat
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Standaardisatie vergevorderd
Het stroomlijnen van de informatie-uitwisseling door standaardisatie van
begrippen en koppelvlakken is een belangrijk spoor van PIM. “Op dit moment
werken we nog met een informatiemodel dat nog niet gestandaardiseerd is,
maar dat vooral gebaseerd is op de praktische kant: wat kúnnen we nu al uitwisselen wat nieuwe inzichten biedt, desnoods met een extra vertaalslag?” zegt
Vis. Een voorbeeld: wat voor de ene organisatie als een lichte boete geldt, is voor
de andere een middelzware boete. “Daar moeten we bijvoorbeeld nog afspraken
over maken over alle handhavers heen.”
De technische integratiestandaard waarmee applicaties van verschillende
organisaties aan elkaar zijn te koppelen is inmiddels af: StUF-RIHa. “Daar moeten nog verbijzonderingen op komen, maar de integrale standaard ligt er nu. Het
Forum Standaardisatie moet er alleen nog zijn zegen over geven. Het is nu al te
gebruiken.”
Volgens Vis wachten veel leveranciers van inspectiesystemen ook tot het
moment dat de nieuwe StUF-standaard in Inspectieview Milieu is ingebouwd.
“In termen van aansluitingen zal er dan een versnelling optreden. Voor omgevingsdiensten/RUD’s wordt het ook makkelijker.”
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Inspectie Alert
De cirkel ‘analyseren, coördineren, uitvoeren’ is met Inspectieview Milieu en de functionaliteit
voor bulkopvraging en -analyse
aardig rond. Op sommige gebieden
is er echter extra aandacht nodig.
Dat is het geval bij de ketens rond
asbest, afval, grond en vuurwerk.
Voor asbest en vuurwerk zijn
inmiddels geharmoniseerde digitale checklijsten ontwikkeld voor
de waarnemingen van de inspecteurs in het veld. Speciﬁek voor
de asbestketen is nu de Inspectie
Alert Asbest ontwikkeld, samen
met DCMR Milieudienst Rijnmond,
Milieudienst IJmond en de provincie Gelderland. Deze extra schakel
in de keten verbindt de aandachtsbedrijven uit de risicoanalyse met
de daadwerkelijke plaats en tijd
waar ze hun werk doen. Zo kunnen
inspecteurs nog gerichter op pad
worden gestuurd – iets wat in
de asbestketen geen overbodige
luxe is.

het privacybestendig is en dat de informatie in fasen is op te vragen, met respect voor de doelbinding. Die juridische
kant is belangrijk. Het gaat niet alleen
om bestuurlijke, maar ook om strafrechtelijke handhavers, die andere eisen stellen.” De ontwerpers van de bulkbevraging
hebben dan ook vanaf het begin met de
juristen aan één tafel gezeten.
Van Leeuwen verwacht op termijn in
totaal zo’n zestig aangesloten organisaties, met een aantal aannames. “Je hebt
28 RUD’s, vier of vijf rijksinspecties, de
politie met één centrale óf elf regionale
aansluitingen. Dan de veiligheidsregio’s
die het eventueel met een omgevingsdienst/RUD samen kunnen doen.”
Het is niet realistisch te verwachten
dat eind 2014, als het programma PIM
aﬂoopt, al die organisaties netjes zullen
zijn aangesloten. Van Leeuwen: “Eigenlijk
zijn er twee grote uitdagingen. Eén is de
kwaliteit van de gegevens. De milieuhandhavende instanties hebben een hele
hoop gegevens, maar die zitten nog vaak
gewoon in een map in een kast. Wat wij
voor het systeem nodig hebben, is dat dat
niet alleen is gedigitaliseerd, maar ook
nog op een gestandaardiseerde manier.
Nog lang niet al die diensten zijn zover.
En daar moeten ze ook nog eens hun
werkwijze op gaan baseren.”

iBestuur Congres 2014
François Vis, projectleider PIM en Titia van Leeuwen, programmamanager PIM, verzorgen een sessie over samenwerking tussen toezichthoudende en handhavende
instanties, ondersteund door digitalisering van informatie-uitwisseling’
Kavel 7: iBestuur, zaal Dexter 25-26, 17.00 uur tot 17.30 uur.
(zaal en tijden o.v.b.)
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De tweede uitdaging is die van de
prioriteiten. “Naarmate organisaties als
politie en andere er meer van weten zie
je dat het geloof in het systeem heel erg
groeit, vergeleken met een jaar geleden.”
Maar ze hebben toch andere prioriteiten,
zoals het opbouwen van hun eigen organisatie en het op orde krijgen van hun
ICT. “Ze zeggen: heel mooi, maar nu nog
even niet.”
Complexiteit
Van Leeuwen onderkent de complexiteit waar de aan te sluiten organisaties
mee te kampen hebben, ook intern. Deels
zijn ze tegemoet te komen. “De ﬁnanciën zijn belangrijk, zeker als het gaat
om organisaties die afhankelijk zijn van
gemeenten. Een RUD-directeur zegt al
gauw: als het zo duur is om aan te sluiten
krijg ik die wethouders niet mee.” Dat
probleem is ondervangen door een centraal ontwikkelde ‘aansluitvoorziening’
te maken, waardoor er in veel gevallen
‘een nulletje af kan’ van de aansluitkosten. “Maar de volgende vraag is: wat zijn
mijn structurele beheerkosten straks?”
Dat kan wellicht worden opgelost met een
versimpeling van de aansluitvoorziening,
die nu in onderzoek is. Van Leeuwen
hoopt op voldoende inspecties die over
hun eigen schaduw durven heen te stappen. “De regelgeving in Nederland is nog
niet geënt op samenwerkingsverbanden.”
Eind 2014 moet PIM zijn opgegaan
in een ‘gewone’ eenheid onder de hoede
van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IenM). “De inspecteur-generaal van
ILT zal ook voor Inspectieview Bedrijven
en Inspectieview Binnenvaart een eenheid creëren die het technische beheer
gaat doen. Als PIM eind 2014 ophoudt
moet het proces natuurlijk doorgaan.”

Blijven trekken
aan de GBA-kwaliteit
De kwaliteit van adresgegevens in de GBA kan beter, met
name door de verbetering van processen en systemen,
door adresonderzoek in te zetten, te investeren in
mensen aan de balie en door burgers erbij te betrekken.
BZK en ICTU werken daarin samen.
In het stelsel van basisregistraties speelt
de GBA een hoofdrol, dus de kwaliteit van
de gegevens daarin is belangrijk. Sinds
de ‘Bulgarenfraude’ heeft dat streven een
extra dimensie; foutieve GBA-registraties
zijn niet alleen een administratief
probleem.
Van de personen in Nederland staat
volgens het meest recente onderzoek 97,8
procent op het juiste adres ingeschreven. Jacqueline Rutjens, hoofd afdeling
Identiteit Directie Burgerschap en Informatiebeleid van het ministerie van BZK,
noemt moeiteloos allerlei activiteiten die
haar ministerie heeft ondernomen om
de kwaliteit van gegevens te verbeteren:
GBA Roadshows, extra aandacht voor het
terugmelden, het uitbrengen van ‘Van
GBA tot Z’-kranten, terugbrengen van
het aantal briefadressen, investeren in
opleidingen, verbeteren van de centrale
GBA-systemen, een kwaliteitsagenda, het
opzetten van de Taskforce VOW (‘spookburgers’). “Het sluitstuk is de campagne
‘Voorkom gedoe, kijk het na’, waarin we
laten zie dat er ook een verantwoordelijkheid is voor burgers zelf om te kijken
of ze juist in de GBA staan, via mijnoverheid.nl.” De campagne wordt begin 2014
geïntensiveerd.
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BZK kent samen met Financiën ook
een Aanpak Fraude. ICTU gaat in dat
kader opnieuw onderzoek doen naar
zogenoemde risicoadressen, met 100
gemeenten. Sylvia Kuilboer van ICTU
begeleidde eerder het Samen Lerenonderzoek. “Daarin hebben we vorig jaar
getoetst of het loont om bij zogenoemde
risicoadressen direct huisonderzoek te
doen. Samengevat: ja, het loont. Op die
manier vind je meer onjuistheden dan bij
een random check van je GBA.”
Risicoadressen
In het onderzoek zijn zeven risicosignalen onderzocht. De adressen waarop
briefadressen gevestigd zijn, leegstandsadressen en adressen waarop het CJIB
boetes niet kreeg geïncasseerd blijken
de hoogste kans te geven op foutieve
GBA-vermelding. De volgende fase van
het project Adresonderzoek staat in de
steigers en gemeenten zullen eind dit
jaar worden gevraagd mee te doen. De
genoemde risicoadressen worden weer
meegenomen en nieuwe riscioproﬁelen worden in overleg bepaald. Rutjens
maant tot voorzichtigheid met terminologie. “De term ‘risicoproﬁelen’ zegt veel
gemeenten niets, terwijl ze wel zeggen:

natuurlijk letten we op als er meer dan
vier mensen op een adres inschrijven.”
Om bij zoveel adressen – vorige keer
waren het er 150 – huisonderzoek te
doen, moeten gemeenten capaciteit vrijmaken. “Er moeten immers mensen langs
al die deuren”, aldus Kuilboer.
Expertise
ICTU voert ook het project Naar
Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP)
uit. NBP faciliteert gemeenten meer kennis en expertise te ontwikkelen bij de
beoordeling van brondocumenten. Onder
andere met een opleiding voor medewerkers Burgerzaken, die vergoed wordt door
BZK.
Rutjens benadrukt nog eens het
belang en de positie van die GBA-ambtenaren. “Ze weten veel en hebben met van
alles te maken aan de balie. We hebben
ze ervan bewust gemaakt dat ze allerlei
instrumenten hebben. Maar met die Bulgarenfraude werd duidelijk dat de druk op
hen enorm groot is, dat er allerlei regelgeving is waardoor mensen er belang bij
hebben iets anders op te geven dan de
waarheid.”
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Drama
Aanloop
naar een drama
I

Snel verwerken van regels met Be Informed
Ervaar het zelf op het iBestuur jaarcongres, 15 januari 2014
Iedere overheidsinstelling heeft ermee te maken:
veranderingen in wet- en regelgeving. Maatschappelijke
ontwikkelingen vragen om snelle verandering, maar huidige
overheidssystemen vormen daarvoor een belemmering.
Veel wetten en regels zijn nu nog veelal ingebakken
in maatwerk ICT-systemen, aanpassen gaat daardoor
niet gemakkelijk en kost veel tijd en geld. Maar de
omloopsnelheid van de maatschappelijke veranderingen en
de daarbij behorende regelgeving gaat dermate snel dat het
bijna niet bij te benen is voor de overheidsinstellingen.
Be Informed heeft hier de oplossing voor: een ICT-systeem
waarin de kennis van het proces is gescheiden. De kennis

betreft de wet- en regelgeving en is daarmee vele malen
veranderlijker dan het proces. Door die scheiding kan de
kennis optimaal aanpasbaar gemaakt worden, los van het
proces, en dit kan tijd besparen. Daarnaast is het systeem zo
ingericht dat beleidsmedewerkers zelf kunnen modeleren en
ook dit zorgt voor tijdsreducering. Regelbeheersing hoeft dus
niet langer een beperkende factor te zijn bij het aanpassen
van de IT.
Een succesverhaal over de implementatie van een dergelijk
ICT-systeem zal gepresenteerd worden tijdens het iBestuur
jaarcongres op 15 januari. Mis het niet!
Meer informatie: www.beinformed.com.

Mr. Peter van Schelven
Directeur a.i.
Nederland ICT
Wapenrustlaan 11-31

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

7321 DL Apeldoorn

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

T +31 (0)55 368 14 20

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

E info@beinformed.com

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

www.beinformed.com

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

s het wellicht toeval dat de woorden ‘beleid’ en ‘debiel’ uit dezelfde
letters bestaan? Die vraag – hoe plat wellicht ook – komt bij me op als ik bedenk
dat over een jaar alle gemeenten in ons
land verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Jeugdzorg, de Participatiewet
en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het heeft er alle schijn van dat we
met z’n allen afstevenen op één groot
drama. Ik ben al blij dat in de straten
van het gat waar ik woon – het mooie
Oudewater – de gemeentelijke stoeptegels
recht liggen. Het wordt voor de lokale
bestuurders dus ‘a hell of a job’ om met
ingang van 2015 de complexe hulp-,
zorg- en welzijnstaken uit te voeren. Als
het een beetje tegenzit, vallen straks
bijvoorbeeld probleemkinderen tussen wal
en schip.
Al maanden waarschuwt de ICT-sector
over de risico’s van de decentralisaties
van het sociale domein. De randvoorwaarden om tot een verantwoorde transitie te
komen zijn niet ingevuld. Evenmin is de
privacyproblematiek opgelost: hoe gaat
uw gemeente in de samenwerking met
zorginstellingen en ketenpartners om
met uw medische persoonsgegevens? Veel
gemeenten hebben – begrijpelijk – nog
weinig zicht op de risico’s van de transitie. Een sterk verwaarloosd uitvoeringsvraagstuk betreft de ICT die nodig is voor
een goede dienstverlening aan de burger.
Als je op dit moment als gemeente nog
niet weet hoe jouw dienstverlening er in
2015 concreet uit gaat zien, dan is het
een verwijtbare basisfout om reeds nu
een ICT-project te starten. Zo’n insteek
staat haaks op alles wat elementaire
schoolboekjes ons over verantwoord verandermanagement leren.
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Toch wordt de ICT reeds in de steigers
gezet. Zo heeft de VNG ervoor gekozen
om zogenoemde Living Labs te starten om een eerste inrichting te maken
van de informatieketen in het sociaal
domein. In 2014 gaan vijf Living Labs
bij de gemeenten Eindhoven, Enschede,
Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad een
‘proeftuin’ inrichten. Deze Living Labs
moeten input leveren voor een landelijke
ontwikkeling en een voorbeeld zijn voor
andere gemeenten. Op het moment dat ik
deze column schrijf, heeft Enschede reeds
een ICT-aanbesteding voor deze proeftuin in de markt gezet. Een aanbesteding
die de toch al grote problemen nog eens
verergert!

Volgens de inkoopvoorwaarden moet
de leverancier die de softwareklus krijgt,
zijn intellectuele eigendomsrechten aan
de gemeente overdragen. Het gevolg van
die keuze is dat leveranciers van standaardsoftware, die hun rechten uiteraard
niet kunnen overdragen, al bij voorbaat zijn uitgesloten. Dom! Ook bepaalt
Enschede dat zij de te ontwikkelen software met andere gemeenten moet kunnen
delen zonder dat de leverancier er een
extra cent voor vangt. Enschede lijkt te
vergeten dat het voorbehoud van hergebruik van software de deur openzet naar
nieuwe aanbestedingen waar concurrerende leveranciers met de software aan de
haal gaan. Geen verstandig handelende
leverancier kan in zo’n model meegaan.
De overheid sluit daarmee leveranciers
buiten. Het gevolg is minder aanbieders
die meedoen en dus minder keus. Drama’s
liggen in het verschiet.
Arme overheid. Arme burger.
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Cybersecurity vraagt om internationale
samenwerking en om concrete
maatregelen. “De beveiliging van de
vitale infrastructuur hoort prioriteit
te krijgen, want daar staan nu veel
achterdeuren open”, stelt Jaap
Schekkerman van CGI.

Cybersoldaten

I

n Nederland ligt de nadruk binnen cybersecurity nu veelal
op de beveiliging tegen onder meer DDoS-aanvallen
en identiteitsdiefstal. Dat is natuurlijk goed, maar Jaap
Schekkerman wijst op een veel groter risico: de beveiliging
van de vitale infrastructuur. “Deze beveiliging schiet tekort.
We kunnen zien dat allerlei belangrijke onderdelen van deze
infrastructuur via internet te benaderen zijn. Een slimme hacker
of een terreurgroep kan daarmee de elektriciteitslevering of

Cybersecurity : de achterdeur staat open
de drinkwatervoorziening in Nederland verstoren of bruggen
en keringen openzetten, om maar eens wat te noemen. Dat is
natuurlijk een veel ernstiger bedreiging dan dat de servers van
een bank onbereikbaar worden door een DDoS-aanval.”
Schekkerman is als onderzoeker verbonden aan het Institute
For Enterprise Architecture Developments en als docent aan
het Delft TopTech Programma van de TU Delft. Hij werkt bij
CGI als Director Global Cyber Security en Thought Leader op
het gebied van veiligheid van vitale infrastructuren. Hij houdt
een dringend pleidooi voor de aanpak van de zwakke plekken
in de infrastructuur. “Je kunt wel een goede strategie tegen
inbraak bedenken, maar als je achterdeur openstaat, heb
je daar weinig aan. En er staan nog heel veel achterdeuren
open.” Cybersecurity voor de vitale infrastructuur vraagt om
een aanpak en maatregelen die ingrijpen in de techniek, de
processen en het gedrag van de mensen in een organisatie, zegt
hij. CGI ontwikkelde een speciﬁeke aanpak voor de beveiliging
van vitale infrastructuren, die is gebaseerd op internationale
standaarden en best practices. Kort gezegd komen deze erop
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neer dat de vitale infrastructuren worden opgedeeld in zones.
Alle toegang tot en al het dataverkeer tussen deze zones wordt
geïsoleerd en gecontroleerd, zodat er alleen verkeer doorheen
gaat dat voldoet aan de beveiligingseisen. Daarmee wordt de
achterdeur goeddeels gesloten.

Het gaat erom hoe kwetsbaar men is
en hoe veilig men zou moeten zijn
Het antwoord is volgens Schekkerman een raamwerk van
concrete acties en maatregelen. De Nederlandse overheid
onderneemt de nodige initiatieven op het gebied van
cybersecurity. Eind oktober zag de tweede Cyber Security
Strategie het licht en sinds twee jaar overleggen bedrijfsleven
en overheid in de Cyber Security Raad. Goede initiatieven,

die volgens Schekkerman echter nog niet ver genoeg gaan:
“Men zou veel meer kunnen samenwerken in concrete acties
en samen maatregelen kunnen nemen.” Als voorbeeld noemt
hij de Verenigde Staten. President Obama noemde in zijn State
of the Union in 2013 cybercrime een ernstiger bedreiging dan
terrorisme en hij gaf het Amerikaanse National Institute of
Standards and Technology de opdracht om binnen acht maanden
een cybersecurity framework te maken. Industrie en overheid
ontwikkelen dit framework samen, waarbij men leert van elkaar
en best practices gebruikt. Dat resulteert in een concreet pakket
van maatregelen. “Dit framework, waarbij CGI ook betrokken
is, beschrijft in een aantal heel concrete stappen wat je moet
beveiligen, in de volgorde identify – protect – detect. En hoe je
moet reageren als je wordt aangevallen: response en recover.
Aan deze stappen hangen concrete activiteiten, die zijn
gerelateerd aan internationale standaarden op dit gebied.”
Een dergelijk raamwerk zou ook voor Nederland zeer
wenselijk zijn, stelt hij. En daar ligt een rol voor de overheid:
“Die kan werken aan de bewustwording dat cybercrime met
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Cybersecurity is een internationaal thema, want
de dreiging komt over het algemeen van buiten onze
landsgrenzen. Bovendien kan er veel geleerd worden
van andere landen als samen wordt opgetrokken. Bij het
ministerie van Defensie erkennen ze dat. Defensie is
onder meer lid van het NATO Cooperative Cyber Defence
Centre of Excellence. “We bundelen hierin onze krachten
en versterken onze kennispositie”, zegt Hans Folmer,
commandant Task Force Cyber bij het ministerie. Doel
van deze taskforce is om Defensie optimaal te laten
opereren in cyberspace, zowel defensief als offensief.
Onlangs kondigde Defensie aan dat het cybercommando
dat voor 2015 gepland stond, versneld wordt opgericht.
Begin volgend jaar moeten de eerste cybersoldaten aan
de slag zijn. Daarmee wil Defensie net zo krachtig en
wendbaar zijn in de virtuele als in de fysieke wereld.

betrekking tot vitale infrastructuren een reële dreiging is en
stimuleren dat hier concrete maatregelen worden genomen.
Die bewustwording zien we nu wel bij de industrie, maar
bijvoorbeeld nog niet voldoende op bestuurlijk niveau bij
vitale sectoren als netbedrijven.” Men kan proﬁteren van
internationaal aanwezige kennis en best practices op dit
gebied. Deze laten zien dat cybersecurity in feite een vorm van
risicomanagement is. “Het gaat erom hoe kwetsbaar men is en
hoe veilig men zou moeten zijn. Zet dus in op de beveiliging
daarvan.”

iBestuur Congres 2014
Wilt u weten hoe u de achterdeuren van uw organisatie kunt sluiten?
En hoe accuraat te reageren nu dreigingen zich verplaatsen van de
fysieke naar de virtuele wereld? Jaap Schekkerman zet het op een rijtje
met een ‘publiek bestuurder’. (meer info via iBestuur.nl)
Kavel 7: iBestuur, zaal Dexter 25-26, 15.30 uur tot 16.00 uur.
(zaal en tijden o.v.b.)
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seminar 2014

Lex et nimbus

iBestuur seminar: Lex et nimbus.
De juridische consequenties van
de cloud

De cloud als juridisch mijnenveld

De cloud is niet
nieuw, maar wel
anders. Outsourcing
maar dan naar
internet, kort door de
bocht gezegd. Maar
cloud computing is
nog onvolwassen
en het aanbod verre
van transparant.
Bovendien is de
cloud een droom
voor hackers. Is de
cloud daarmee een
juridisch mijnenveld?
Fred Teunissen
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inderdaad wel iets
“Devancloudeenheeft
mijnenveld omdat er

veel juridische haken en ogen aan zitten.
Maar laten we niet overdrijven. De cloud
is een vorm van outsourcing. Je deelt
resources. Dat is allesbehalve nieuw in de
IT. Door de komst van het internet zijn er
wel nieuwe vragen bijgekomen en alles is
daardoor een stuk complexer geworden.”
Kees Stuurman is partner bij het advocatenkantoor Van Doorne in Amsterdam
en tevens hoogleraar Normering van
Informatietechnologie aan de Universiteit
van Tilburg. Hij plaatst cloud computing
in een historisch perspectief en benadrukt
vandaaruit dat deze vorm van dienstverlening momenteel nog onvolgroeid is.
“Het aanbod van veel providers is
nog onvoldoende transparant. Vaak is
niet precies duidelijk wat er wordt geleverd. Bovendien doen zich voortdurend
veranderingen voor in het onderliggende
platform, in applicaties, enzovoort. Dat
is eigen aan cloud computing, omdat het
een dynamische omgeving is die steeds
verder wordt ontwikkeld, maar wel iets om
alert op te zijn.”
Verder verplaatsen cloud providers
zich nog onvoldoende in hun klanten, signaleert Stuurman. “Neem exit-regelingen.
De gebruiker heeft belang bij een gegarandeerde continuïteit van de gegevensverwerking. Dat betekent dat die gegevens altijd teruggeleverd moeten kunnen

worden in een formaat dat in een andere
omgeving weer leesbaar en bewerkbaar is.
Maar in de praktijk zie je vaak dat er alleen
maar vage beloften worden gedaan. Dit
betekent dat je risico’s loopt.”
Stuurman onderstreept in dit verband het belang van standaarden, zoals
ze onder meer door het Open Cloud Forum
ontwikkeld worden. “Algemeen aanvaarde
standaarden op dit punt zouden een uiting
zijn van de maturity van clouddiensten.”
En dan hebben we uiteraard nog security en privacy. “De cloud is een droom
voor hackers, omdat heel veel gegevens op
één punt worden geconcentreerd. Daarom
moet je altijd iedere nieuwe ontwikkeling
scherp tegen het licht houden en checken
op risico’s. Ga er niet van uit dat de provider dit wel voor je doet. Zorg altijd voor
voldoende expertise in eigen huis.”
Als laatste hobbel noemt hij audits.
“Je kunt niet van cloud providers verlangen dat ze iedere klant de mogelijkheid
bieden audits in hun datacenter uit te
laten voeren. Dat zou grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Dus moeten
er goede, standaard regels zijn over audits
en wie die uitvoert. Ook dergelijke regels
ontbreken in de praktijk maar al te vaak.”
Privacy
“Nee,” zegt Elisabeth Thole stellig.
“De cloud is geen juridisch mijnenveld.
Dat is een te groot woord. Het zou beteke-

Donderdag 13 maart 2014, Den Haag
(voor locatie zie ibestuur.nl)
Van 14:00 tot 17:00 uur, borrel na.
Als tweede in een reeks juridische seminars organiseert iBestuur op
13 maart 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 helder gedeﬁnieerd en bediscussieerd
kunnen worden.

nen dat er geen doorkomen aan is en dat
klopt niet, want er zijn wel degelijk oplossingen mogelijk.”
Thole is hoofd van het privacyteam
van het advocatenkantoor Van Doorne
in Amsterdam. Haar specialisme is het
privacy-compliant maken van bedrijven
en instellingen. Grote voorzichtigheid is
daarbij wel geboden, beaamt ze. “De onthullingen van Snowden hebben alles op
scherp gezet, maar eigenlijk wisten we dit
in grote lijnen al. Na het in werking treden van de US Patriot Act zijn bedrijven
die onder Amerikaanse jurisdictie vallen
onder bepaalde voorwaarden gedwongen
privacygevoelige data aan de Amerikaanse overheid te verstrekken. Meestal ook
zijn ze verplicht daarover geheimhouding
te betrachten. Dit is het geval als er een
zogenaamde ‘gag order’ is uitgegeven. Als
dit gebeurt, overtreedt je als verwerker
van de data onze nationale en Europese
regelgeving rondom privacy. Zonder dat
je dit weet. En diezelfde regelgeving stelt
jou daarvoor wel verantwoordelijk.”
Onder Amerikaanse jurisdictie vallen houdt veel meer in dan vaak wordt
aangenomen, verduidelijkt ze. “Het gaat
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niet alleen om bedrijven die in de VS hun
hoofdvestiging hebben, maar ook om
bedrijven die op regelmatige basis zaken
doen met de VS. Dat maakt dit een erg
ruim begrip.”
Haar motto is dan ook: bezint eer ge
begint. “Ziekenhuizen en andere instellingen die met sterk privacygevoelige
data werken, kunnen maar beter afzien
van de inzet van public clouddiensten.
Er zijn overigens ook wel voorstellen om
te kiezen voor een Europese cloud, maar
ook Europese overheden vragen privacygevoelige gegevens op. Belangrijk is dat
je kijkt of je met de cloud provider kunt
onderhandelen over de voorwaarden.
Contractueel kun je mogelijk best wel wat
bereiken. Bijvoorbeeld door uit te gaan
van best practices. En ook de EU werkt
aan oplossingen. Er is nu regelgeving in
de maak die voorstelt dat bedrijven niet
meer mogen meewerken aan inzageverzoeken van buiten de EU, tenzij er een
verdrag met zo’n land is en er bovendien
uitdrukkelijk toestemming wordt verleend
door de nationale privacytoezichthouder,
zoals het CBP in ons land. Dus ook de EU is
volop bezig dit allemaal beter te regelen.”

Programma:
Cloud en virtualisatie inzichtelijk
gemaakt voor juristen
Ton Monasso / PBLQ Zenc
Over garanties, aansprakelijkheden,
exit-regelingen, eigendom van data
en vele andere algemene juridische
aspecten van de cloud
Kees Stuurman, hoogleraar Normering van Informatietechnologie
Universiteit van Tilburg en advocaat
bij Van Doorne.
Cloud en privacy
Elisabeth Thole / advocatenkantoor
Van Doorne in Amsterdam
Cloud en actieve escrow
Gaston Vankan / Softcrow b.v.
Moderatie:
Ruud Leether, legal counsel bij de
Rijksoverheid.
Doelgroep:
Juristen in de publieke en private
sector.
Toegang 350 euro. Ambtenaren
betalen 250 euro.
Meer informatie en aanmelden via
ibestuur.nl/seminar
Genoemde bedragen zijn exclusief 21 procent BTW.
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iBestuur Congres 2014

Subsessies

Bouwen aan de iOverheid
Woensdag 15 januari 2014 | vanaf 12.00 uur | Congrescentrum 1931 | ‘s-Hertogenbosch
Welkom op de bouwplaats van de iOverheid. Waar stoere mannen en vrouwen de handen uit de mouwen steken om iBestemmingsplannen als I-strategie, i-NUP, Hervormingsagenda en Digitale Agenda te realiseren.

Het congres biedt ruim veertig subsessies,
verdeeld over zeven inhoudelijke kavels.
Kavel 1 | het Hang- en Sluitwerk
Over informatiebeveiliging
en privacy. Waar openheid en veiligheid elkaar
ontmoeten in een effectief
toegangsregime. En deuren en ramen de
nodige transparantie bieden, voorzien
van effectief hang- en sluitwerk. Heldere
bouwvoorschriften (en de naleving daarvan) bieden waarborgen voor veiligheid en
privacy.
• met o.a. Peter Veld (DG Belastingdienst)
en Doekle Terpstra (Inholland)

Beleef ambities, visies, strategieën
en practices in onze inspirerende
bouwkeet. Waar generieke bouwblokken en prefab de toekomst
zijn. En aannemers, leveranciers,
uitvoerders en architecten samen
aan de lat staan. De iOverheid staat
inmiddels goed in de steigers en
congreslocatie 1931 ook. Ruim
900 bezoekers ervaren samen met
dagvoorzitter Ton Annink (secretaris-generaal | ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
de voortgang van de bouw en de
hoogte van de bestuurlijke ladders.

Programma

14.00 - 17.30 Inhoudelijke subsessies

opgeleverd en decentralisaties meer grond
opleveren voor lokale projectontwikkeling.
En iedereen meebouwt aan efﬁciënte

Samen
Bouwen aan één digitale Overheid:
dat doen we samen. Daarom bundelen iBestuur Congres 2014, KING
Jaarcongres 2014 en NUP Congres
2014 de krachten. Op alledrie de
congressen worden thema’s behandeld die de bezoekers van de drie
congressen allemaal raken, zoals
Decentralisaties, Basis op Orde en
Informatieveiligheid. Dit deel van
het programma wordt samen in de
steigers gezet. Want één iOverheid
is een gezamenlijk bouwproject.

17.00 - 17.45 Eerste Borrel | Netwerkmoment

samenhangende iDienstverlening vanuit
die ene overheid: de iVvE nieuwe stijl.
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12.00 - 12.45 Inlooplunch: Schafttijd!
13.00 - 13.45 Plenaire Opening
Ton Annink | dagvoorzitter en SG SZW
Neelie Kroes | Eurocommissaris
Stef Blok | minister voor Wonen en Rijksdienst
Driegesprek publiek-private samenwerking
• Jaap Uijlenbroek | DG OBR
• Bart Hogendoorn | bestuursvoorzitter
Nederland ICT
• Tof Thissen | directeur KING
G

18.00 - 18.45 Plenaire afsluiting
Wrap Up van de Dag
Eindspiratie | innovatie-expert Jef
ef Staes
18.45 - 20.30 Afsluitende Borrel | Netwerkmoment
20.00 - 22.00 KetenSchaft
Bijzonder tafelen met iBestuurders:
voor genodigden en VIP-kaarthouders

De gehele dag zijn de coolboxen op
het bouwterrein gevuld.

Kavel 2 | de Vernieuwbouw(ers)

Over grootschalige
vernieuwbouwprojecten
terwijl het werk voor de
burger doorgaat. De plek
waar generieke bouwstenen casco worden

• met o.a. Rob van de Velde (Geonovum)
en Hans van der Stelt (Infrastructuur en
Milieu)
Kavel 3 | het Fundament
Omdat een goed gebouw
een sterke fundering
heeft: een generieke
(basis) i-infrastructuur. Waar strakke
vloertjes worden gelegd en prefab hot is.
En eersteklas leidingwerk verbindingen
legt tussen overheid, burgers en bedrijven, en tussen overheden onderling. Waar
kabeltjes worden doorgetrokken en monumentenzorg begint op de tekentafel: nu
bouwen aan de iMonumenten van straks…
• met o.a. Daniël Ropers (Bol.com) en
Maarten Camps (SG Economische Zaken)
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Kavel 4 | de ‘Cool’ - Box
Waar de uitschuifbare ladder reikt tot de cloud (and
beyond). Waar ﬂexibel en
multifunctioneel bouwen
ongekende mogelijkheden bieden. Voor
mobility, cloud en bring your own. Omdat
wensen en behoeften verschillen en tijden
veranderen. Zodat gebruikers binnen geldende bouwvoorschriften hun ruimte naar
eigen wens kunnen inrichten. En duurzaamheid daarbij de nieuwe buzz is.
• met o.a. Adriaan Blankenstein
(Defensie) en Bert Pauli (Provincie
Noord-Brabant)
Kavel 5 | de Vaklui
Over ontwikkeling van
talenten, (digi)vaardigheden en samenwerking
tussen overheid en markt. Waar toolboxen
op ibewuste wijze worden gevuld. Over
inkopers en vaklui die elkaar de ruimte
geven. En waar transparante aanbestedingen leiden tot heldere prijsafspraken.
• met o.a. Wim Sijstermans (CTO Rijk) en
Jan Willem Duijzer (CIO Den Haag)
Kavel 6 | het Huis van de Toekomst
Over trends en toekomstige ontwikkelingen:
wonen in het iHuis van de
toekomst en de verbeelding hoe die het best te bouwen. Over de
laatste (bouw)technische snufjes uit binnen- en buitenland. En over werken aan
een betere toekomst.
• met o.a. Eric de Kruik (KING) en
Harry van Dorenmalen (IBM)

Kavel 7 | iBestuur
Waar vaklui en opzichters
samenkomen in de bouwkeet. Waar u maquettes
kunt zien en soms kunt
aanraken. En waar sterke verhalen over
bouwen in weer en wind tot leven komen.
• met de partners van iBestuur Magazine,
ICTU en Logius.

Specials
CIO Café
CIO-duo’s vertellen in informele (bar)setting over de uitdagingen van het strategisch informatievak.
Lagerhuisdebat
Dertig studenten in debat met vijftien
topbestuurders uit iOverheid en (ICT-)
bedrijfsleven. Wie kan het publiek het
beste overtuigen? Met moderatie van topcoach en timekeeper Toon Gerbrands.
Gateway ontmoetingsplein
Ontmoet de crème-de-la-crème van de
Nederlandse Gateway reviewers. Loop binnen op het Gateway Ontmoetingsplein.
KetenSchaft
Vips only: de KetenSchaft aansluitend op
het iBC. Schaften op hoog niveau met 80
iBestuurders. Meer informatie: ibestuurcongres.nl/ketenschaft.

Erbij zijn
Bent u werkzaam bij de overheid en heeft u geen
persoonlijke uitnodiging ontvangen?
Doe een ‘request for invitation’ via:
www.ibestuurcongres.nl.
Betaalde kaarten: leden van Nederland ICT
betalen € 325, niet-leden € 650,- (vrij van BTW).
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Sprekersportretten
Over innovatie, rode
apen en schapen
Innovatie-expert Jef Staes
is ‘eindspiratiespreker’ op
het iBC. Bereid u voor op een
rollercoaster waarin passie en
talent centraal staan.
Staes is Belg, geeft lezingen in heel
Europa en steeds vaker in Nederland. “De
uitdagingen zijn overal hetzelfde: meer
innovatie en meer lerend vermogen.”
Staes kan zijn publiek vermaken, maar
tegelijkertijd wakker schudden. Een tipje
van de sluier van zijn verhaal: “Vroeger,
in het informatiearme tijdperk, was het
verschil tussen mensen mét passie en
talent en mensen zonder niet zo groot.
Maar de wereld is veranderd.” In onze
informatierijke wereld wordt dat verschil
steeds zichtbaarder. “Mensen met passie
en talent kunnen informatie gebruiken
om te bloeien, als een bloem die ineens

Sprekers over hun sessie op iBC 2014 – ‘Bouwen aan de iOverheid’

Geen kavel ter wereld waar Defensie niet kan werken

voldoende water krijgt. Zonder inzet
van je passie en talent red je het niet
meer”, verzekert Staes. Probleem is dat
onze instituties – scholen, organisaties
– daarop niet zijn ingericht. Want: “If
you put fences around people, you get
sheep.” Omheiningen zijn ‘diploma’s’ of
‘functiebeschrijvingen’.
Rode apen
Wanneer mensen met passie, talent
én informatie met elkaar netwerken,
ontstaan door kruisbestuiving confronterende ideeën: ‘rode apen’ in de terminologie van Staes. (Het verhaal daarachter
vertelt hij op het congres.) “Innovatie
is gebruikmaken van die confronterende
ideeën. Dat levert de nodige dillema’s op,
want de meeste organisaties opereren op
basis van consensus.” Staes breekt met
zijn verhaal een lans voor open innovatieprocessen, verandering van managementstijl en veranderingen in onderwijs.
Of anders gezegd: de noodzaak te breken
met het verleden om echt innovatief te
kunnen zijn.

Jef Staes

Laan van de Leefomgeving: ‘Gegevens in huizen’
Sessie over dromen en
werkelijkheid. Rob van de
Velde en Noud Hooyman
nemen u mee in het concept
‘Laan van de Leefomgeving’;
de informatievoorziening en
dienstverlening rondom de
nieuwe Omgevingswet. Wat
is het, wat moet je regelen en
waarom eigenlijk een laan?

Rob van de Velde
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Noud Hooyman

In 2018 staat de
nieuwe Omgevingswet
gepland. Twintig wetten
en 160 Algemene Maatregelen van Bestuur worden daarin geïntegreerd.
Het ministerie van IenM
is parallel aan het wetgevingstraject bezig de
informatievoorziening
en digitale dienstverlening te organiseren
volgens het concept
‘Laan van de Leefomgeving’. Noud Hooyman
(ministerie van IenM):

Sessie over snel
aanpassen aan veranderende
omstandigheden. Adriaan
Blankenstein (directeur
Joint Informatie Voorziening
Commando) vertelt over de
uitdagingen van Defensie.
Clemens Esser (CTO HP) neemt
u mee in het verhaal achter
buzzwords als ‘cloud’ en ‘big
data’.

Adriaan Blankenstein

Clemens Esser

Defensie is permanent met veranderingen in de informatievoorziening bezig.
Blankenstein licht toe: “De situatie in
de wereld verandert continu. Twee jaar
geleden zaten we nog in Afghanistan, nu
gaan we naar Mali.” Een technologische
ratrace met vijanden vraagt om snelle
adoptie van nieuwe technologie. “Zij passen het toe, wij dus ook. Ons werk gaat
bovendien om mensenlevens: informatie

over omgeving, vijand en medestanders
is cruciaal om trefzeker te kunnen handelen. En we passen de technologische
mogelijkheden toe om onze diensten
steeds goedkoper te kunnen leveren.”
Om snel en efﬁciënt aan de behoeften
uit de business te kunnen voldoen werkt
Defensie samen met een netwerk van
(markt)partijen. “Het is de kunst slim te
gebruiken wat er al is: wij speciﬁceren

onze technologiebehoefte zo dat het
aansluit.”

“Doel van de nieuwe Omgevingswet is om
administratieve lasten voor burgers en
bedrijven te beperken en de dienstverlening te verbeteren. Met geo-informatie
kan alle informatie over de leefomgeving
gekoppeld worden aan locaties. Gegevens
zitten als het ware in huizen, vandaar de
metafoor ‘laan’.”

van de Velde: “Geonovum coördineerde
de Nederlandse aanpak van de Europese
Inspire-wetgeving voor het gebruik en
de ontsluiting van milieugegevens. Dat
is een goed voorbeeld. Inmiddels is er
een Europese informatie-infrastructuur voor gebruik en ontsluiting van
milieugegevens.”

Droom
“Onze droom is dat de burger op
straat met zijn smartphone informatie
kan opvragen over bestemmingsplannen en milieuvisies op die plek, direct
melding kan doen of een vergunning
kan aanvragen.” Op termijn, benadrukt
Hooyman. “Daar zijn we nog wel tien jaar
mee bezig.” Geonovum adviseert het
ministerie in dit traject. Directeur Rob

Tijdens de sessie krijgt u het concept te zien. Hooyman en Van de Velde
vertellen wat nodig is om de droom in
praktijk te brengen. Van der Velde: “Het
is een enorme opgave. De gegevens
moeten op orde zijn en gepubliceerd
volgens standaarden, zoals die voor
open data. Daarvoor moeten er scherpe
kaders worden ontwikkeld, vastgesteld en
geïmplementeerd.”
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Fundament
Esser, CTO bij HP: “De basis voor snel
aanpassen is een goed fundament. Dat
creëer je door eerst te standaardiseren en dan te automatiseren. Dan kun
je ICT-toepassingen snel uitrollen en
schaalbaarheid creëren.” Pragmatiek is
belangrijk, vindt Esser. “Als je meteen
het allermooiste wilt, kom je nergens.
Als het werkt, is het goed genoeg.” Om
op deze manier te werken hoeft niet de
hele IT-organisatie om, verzekert hij.
“Het moet passen op de bestaande ITorganisatie en processen. Begin waar het
nodig en nuttig is.” Defensie is een goed
voorbeeld. “Bij missies moet snel geleverd worden. Er is geen tijd om eindeloos
te soebatten over de specs, ze volgen
strakke procedures. Dat vraagt van ons
als leverancier steeds terug te grijpen op
de basis. Zeg maar ‘prefabonderdelen’
met maatwerkmogelijkheden.”
Sessie die bestuurders uit de
‘business’ laat zien hoe ICT een tool
of management kan zijn en hen helpt
te verwoorden aan specialisten wat ze
willen.
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Ontmoetingsplein Gateway review
Ook dit jaar kunnen
deelnemers in gesprek met
ervaren Gateway reviewers.
Gekozen is voor een open
‘Gateway Ontmoetingsplein’.
Daar treffen ze onder andere
Pieter Frijns, hoofd Bureau
Gateway: “Ik ga graag in
gesprek over de ervaringen met
Gateway reviews.”
Een Gateway review is een collegiale
toetsing van een programma, project of
organisatie, volgens de gecertiﬁceerde
Gateway review-methode. Er zijn inmid-

dels ruim 150 reviews gehouden binnen
de overheid. “Het instrument wordt sinds
2009 bij de rijksoverheid toegepast bij
hoog-risicoprojecten met een i-component. Ook bij andere overheden is er
steeds meer interesse”, merkt Frijns. “De
Gateway review wordt steeds bekender
binnen de totale overheid.”
Leren
Iedereen is van harte welkom om
binnen te lopen. ”Deelnemers kunnen op
het Ontmoetingsplein terecht met vragen
over wat een Gateway review voor hen
kan betekenen. Frijns en de aanwezige
reviewers nodigen u ook van harte uit om

Lagerhuisdebat: ‘Battle van generaties’
Pieter Frijns
ervaringen uit bijna vijf jaar reviews te
delen. “Gateway reviews zijn collegiale
reviews: het gaat om de leerervaring.
Wij gaan graag in gesprek over kansen,
mogelijkheden en valkuilen bij programma’s en projecten: hoe kunnen we leren
om de kans op succes te vergroten? Daarnaast kunnen bezoekers net als vorig jaar
hun eigen vraagstukken met een reviewer
bespreken.”

‘De iBoef en het digitale goud’
Cor de Vos (oudburgemeester en ambassadeur
Identiteitsfraude) en Evert
Tromp (coördinator CMI)
verzorgen een interactieve
workshop over de methoden
van identiteitsfraudeurs en de
kansen die voor hen ontstaan
met de iOverheid.
Het centrale meldpunt van het Rijk
voor slachtoffers van identiteitsfraude
en -fouten (CMI) is ondergebracht bij
Agentschap BPR. Gerdine Keijzer-Baldé
(directeur Agentschap BPR) over omgaan
met identiteitsfraude en -fouten in de
iOverheid: “Identiteitsfraude neemt sterk
toe en wordt steeds complexer. Internet
biedt veel plekken waar fraudeurs kunnen toeslaan met steeds gerafﬁneerdere
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methoden.” Met een kopietje van een
paspoort geef je al een cruciale gegevenscombinatie uit handen. “Het kan dus
iedereen overkomen, maar het persoonlijk leed is groot.” Fouten van de overheid
kunnen zorgen dat burgers in een Kafkaiaans doolhof terechtkomen. “Corrigeren
kan een ramp zijn, omdat gegevens op
meerdere plekken gebruikt worden.”
De aanpak van fraude en fouten vanuit
de overheid is te versnipperd, vindt Keijzer-Baldé. “De overheid zou consequent
moeten monitoren, om elk lek te dichten
en fouten en fraude uit systemen te bannen. Meer over de grenzen van de eigen
organisatie heenkijken.” Ze pleit daarnaast voor meer inzicht in de loop van
gegevensstromen, meer aandacht voor
preventie en bestuurlijke wil om slachtoffers te helpen en te ondersteunen.

Cor de Vos

Evert Tromp

Sociale media zijn dood.
De overheid moet burgers qua
privacy beschermen, of juist
niet. Stellingen voor een pittig
debat in het iBC Lagerhuis.
Debatleider is AZ-directeur
Toon Gerbrands.

gaat, maar lang niet inhoudelijk genoeg.
Studenten zien fouten juist als bron van
innovatie. Ze willen ook liever een inhoudelijk gesprek voeren dan perspraatjes
en marketingverhalen van bestuurders
horen. Debatleider Gerbrands (directeur
AZ) kan goed doorvragen op wat bestuurders zelf écht vinden.”
Bezoekers
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raken”, vindt hij. “Wie wil, kan alles toch
achterhalen. Zeker professionele organisaties als NSA of Interpol. Er is een balans
tussen privacy en de kosten voor bescherming ervan.” Ook voor een discussie over
het Elektronisch Patiëntendossier rolt hij
graag zijn mouwen op. “Heel veel mensen
blijken er baat bij te hebben. Waarom
doen we het dan niet gewoon?”
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Aan de ene kant derde- en
vierdejaars ICT-studenten, aan
de andere kant bestuurders uit
overheid en ICT-bedrijfsleven. JanWillem Delfsma van mede-organisator
Conjugo (evenementenorganisatie voor
de ICT-branche) ziet dat de overheid een
wereld te winnen heeft qua beeldvorming. “Bureaucratisch en niet innovatief,
denken veel studenten. Jammer, want
ICT-ontwikkeling binnen de overheid is
ontzettend interessant.” Maar dan moet
de overheid meer het achterste van de
tong laten zien. Een voorbeeld: “De overheid communiceert wel over wat fout
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aan het debat kunnen ook
meedoen: met stemkastjes en
natuurlijk door letterlijk hun stem te
laten horen.
Mouwen oprollen
Aanwezig is Joep van Dingenen, vierdejaars student Information Management
(Tilburg University) en voorzitter van
studievereniging Asset|SBIT. De discussie over privacy boeit hem. “De overheid
moet niet zo bang zijn gegevens kwijt te

den

!

Over zijn deelname aan het
debat: “Het is
mijn
vakgebied. Ik vind
het interessant te horen
hoe overheid
en bedrijfsleven
omgaan met deze vraagstukken. De overheid is natuurlijk uniek: zonder winstoogmerk en vol in de media-aandacht. Met
het ICT-bedrijfsleven aan tafel kan het tot
een stevig driegesprek leiden.”
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‘Burger centraal, overheid digitaal, kosten minimaal’

Digitaal 2017
Weg met de papieren
formulieren, brieven
en aankondigingen!
Nederlandse burgers en
bedrijven hebben vanaf
2017 het recht om
digitaal met overheden
te communiceren.

Door Fred van der Molen
Beeld Stockfresh
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D

e dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers
kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals
het aanvragen van een vergunning – digitaal afhandelen. Er komt een eenmalige gegevensuitvraag voor ondernemers die gebruikmaken van het Ondernemingsdossier om bedrijfsgegevens uit te wisselen met de overheid.”
Zo stond het in het regeerakkoord. Veel media-aandacht trok het niet, maar
binnen de burelen van de overheidsdiensten maakte deze paragraaf wel wat
los.
Of het schrikken was, vragen we Rijks-CIO Maarten Hillenaar. “Juist niet. Ik
ervoer het met betrekking tot de I-strategie juist als een steun in de rug. Het is
van betekenis dat ICT als drager van verandering een plek in het regeerakkoord
heeft gekregen. Digitale communicatie is bovendien een randvoorwaarde
geworden om opgelegde veranderingen te kunnen realiseren. De noodzaak
om de basisinfrastructuur op orde te hebben en te delen wordt daarmee alleen
maar groter.”
“Het effect van zo’n paragraaf is dat je een gemeenschappelijke basis creeert voor de zaken die je met elkaar moet regelen”, zegt Janine Jongepier, als
afdelingshoofd Informatiebeleid (BZK) verantwoordelijk voor zowel i-NUP als
Digitaal 2017.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de noodzaak om wetgeving aan te passen.
Jongepier: “De Algemene wet bestuursrecht moet worden aangepast, zodat
burgers en bedrijven het recht krijgen om hun zaken met de overheid digitaal
af te handelen. En ook om te waarborgen dat overheidsorganen vanaf 2017 hun
ofﬁciële bekendmakingen digitaal openbaar maken is wetgeving nodig.”
“Er gebeurt natuurlijk al een hele hoop”, benadrukt ze. “En 2017 is natuurlijk geen eindpunt, maar een tussenstap. Bij ons ligt in deze periode de nadruk
op het creëren van een solide fundament voor een digitale overheid. En dan
gaat het om wetgeving en om gemeenschappelijke bouwstenen. Wat dat laatste
betreft: we werken met veel partijen aan i-NUP – de Implementatieagenda
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid. We horen van
alle kanten dat de prioriteit moet liggen bij het afmaken van dat programma,
zodat we na 2014 één stelsel van basisregistraties hebben, voorzieningen voor
overheidsdiensten om daarmee te communiceren, een berichtenbox en ten
vierde een gedeeld systeem voor betrouwbare en veilige digitale identiﬁcatie.
De stap die daarop volgt is dat ze grootschalig worden gebruikt.”

“

Den Haag, 31 december 2016

Overheid Digitaal 2017
rmatie
• Alle voor burgers en bedrijven relevante info
moet online beschikbaar zijn.
aan de
• Burgers en bedrijven kunnen alle (aan)vragen
taal
overheid digitaal versturen en alle berichten digi
ontvangen.
• Alle digitale communicatie en informatie zijn
gebruiksvriendelijk en toegankelijk.
de gege• Burgers hebben inzage- en correctierecht van
.
vens die de overheid van hen heeft opgeslagen
ang is
• De informatie is veilig opgeslagen en de toeg
e
beveiligd via een adequate vorm van elektronisch
authenticatie.
tale

• De overheid maakt optimaal gebruik van digi
gegevens.

wen
• Overheden en (semi-)publieke diensten bou
ur.
samen verder aan een gezamenlijke infrastructu
(bron: visiebr ief Minister Plasterk, mei 2013)

Bedrijven
Bedrijven was al eerder het recht toegezegd om zaken met de overheid
digitaal af te handelen. Dat traject is in de Digitale Agenda.nl vastgelegd.
Digitaal 2017 breidt die ambitie uit naar de burger. Daisy Geurts, clusterleider
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Implementatie
I-strategie
De baan van Rijks-CIO is ontstaan
om een einde te maken aan het
ontsporen van grote ICT-projecten
bij het Rijk. Maarten Hillenaar is
verantwoordelijk voor de I-strategie
die ruim twee jaar geleden – op 11
november 2011 – werd vastgesteld.
De implementatie van het programma
is nu halverwege. Het afgelopen jaar
stond in het teken van onder andere:
• opleiden van eigen personeel;
• verbeteren informatiebeveiliging;
• verbeteren samenwerking met de
markt en leveranciersmanagement;
• introduceren van een beheersysteem
voor RIN (Rijks Identiﬁcatie
Nummer);
• datacenterconsolidatie;
• uitbreiden klantenkring van de
opgerichte shared service centra;
• oprichten van competence centers
voor beveiliging, SAP en Oracle;
• tot stand komen van iAtlas (zie artikel iAtlas op pagina 76).

eOverheid dienstverlening bedrijven, is daar blij mee. “Het maakt de basis breder en daarmee de urgentie groter. Het recht op digitaal zakendoen is met de
Dienstenwet alleen verleend aan ‘dienstverrichters’. Dat is een lastig te deﬁnieren groep, dus het is goed dat dit nu breder wordt geregeld. Wat ons nu vooral
bezighoudt, is hoe die digitalisering wordt vormgegeven. Kan een ondernemer
straks op een uniforme en makkelijke manier zijn zaken regelen? Dus: kan hij
overal inloggen met eHerkenning, vindt hij alle overheidspost in de berichtenbox voor bedrijven, vindt hij relevante informatie op het digitaal ondernemersplein en kan hij zijn bedrijfsgegevens en informatie delen met overheden
via het Ondernemingsdossier? Om dat te waarborgen is EZ bezig met de Wet op
elektronisch zakendoen, die de ondernemer het recht geeft op het gebruik van
deze voorzieningen.”
Berichtenbox
Een van die digitale bouwstenen is de berichtenbox. De berichtenbox voor
bedrijven is ooit begonnen als een ‘moetje’ van Brussel. Die wilde dat elk EUland een beveiligde elektronische postbus zou krijgen voor alle communicatie
tussen overheid en bedrijfsleven. Inmiddels zijn er 600 overheidsorganisaties
op aangesloten. Maar tot intensief gebruik heeft dit niet geleid, zo blijkt uit
onderzoek van PBLQ HEC. Hetzelfde lot treft vooralsnog de berichtenbox voor
burgers.
Jongepier: “Het is in de komende periode zaak dat overheidsdiensten de
berichtenbox voor burgers ook daadwerkelijk grootschalig gaan gebruiken. Als
volgend jaar de Belastingdienst de toeslagenbeschikkingen via dit kanaal gaat
verspreiden, worden er direct miljoenen gebruikers toegevoegd. Als men er
steeds meer informatie, zoals toeslagen en pensioenoverzichten in kan terugvinden, neemt het gebruik vanzelf toe. Voor de overheid is het belangrijk dat
dit slaagt. Als digitale communicatie grootschalig wordt, is het belangrijk één
kanaal te hebben dat zowel betrouwbaar als kosteneffectief is.”
Er zijn dus twee berichtenboxen. Momenteel wordt nagedacht over het
integreren van de berichtenboxen voor bedrijf en burger. Geurts: “Met name
voor zzp’ers is het natuurlijk onhandig dat zij twee postbussen hebben. Bovendien zien ze er niet hetzelfde uit en is de functionaliteit niet helemaal gelijk.
Samenvoegen vinden wij belangrijk.”
Eén keer gegevens verstrekken
Ook Hillenaar benadrukt dat er al heel wat stappen richting Digitaal 2017
zijn gezet bij afzonderlijke diensten, overheden en departementen. Daarnaast
helpt de implementatie van de I-strategie de beoogde doelen dichterbij te
brengen. Hillenaar wijst op het uitrollen van de gedeelde basisinfrastructuur
(datacenterconsolidatie, uniforme identiﬁcatie, de Rijkswerkplek), gezamenlijke expertisecentra en het CIO-stelsel. “Veelzeggend is dat het interdepartementale CIO-overleg inmiddels is uitgebreid met CIO’s van zelfstandige
bestuursorganen en andere diensten, zoals Rijkswaterstaat, DUO, UWV en
DJI. Dat maakt het mogelijk om meer gebruik te maken van de ervaring van de
uitvoeringsorganisaties. De kaders van de I-strategie kunnen daardoor waar
nodig worden aangescherpt.”
Maar er hangen volgens hem nog wel enkele grote vraagstukken boven de
markt. “Dat zijn achtereenvolgens: hoe ga ik om met het recht op eenmalige
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gegevensverstrekking, hoe geef ik de burger het vertrouwen dat hij op een veilige manier kan zakendoen met de overheid en ten slotte hoe gaat de overheid
om met processen die zich alleen tegen hoge kosten laten digitaliseren.”
Jongepier: “Er is een wettelijke basis die regelt dat overheidsorganisaties
gegevens uit basisregistraties kunnen opvragen. Dat is een vorm van dienstverlening. Maar er komen natuurlijk meer mogelijkheden om gegevens te combineren en te interpreteren. We zijn nu aan het bekijken of de huidige wet- en
regelgeving ook daar voldoende waarborgen én handreikingen voor biedt.
Wat in geval van fraudebestrijding wel mag, kan wellicht niet zomaar als extra
dienstverlening. Het dilemma is: wat de ene burger als dienstverlening ziet,
beschouwt de andere wellicht als schending van zijn privacy.”
Een mogelijke oplossing biedt wellicht een oud concept: het digitale
kluisje. Burger en bedrijf bepalen zelf wat zij daar in stoppen en wie ze daar
toegang toe geven. Geurts: “Aan de bedrijvenkant heet dat digitale kluisje het
Ondernemingsdossier. De ondernemer zet eenmalig zijn gegevens daarin klaar
en machtigt overheden daar in te kijken. Inmiddels zijn de eerste ondernemingen en hun overheden gestart met het delen van hun gegevens via het
Ondernemingsdossier.”
Opvolger DigiD en eHerkenning
Een veilig digitaal systeem van identiﬁcatie is de conditio sine qua non voor
het vertrouwen in een digitale overheid. Op dit moment gebruikt de burger
DigiD en het bedrijfsleven eHerkenning als authenticatiesysteem. Op termijn
moet echter een nieuwe aanpak – eID – beide huidige systemen verenigen.
Burgers en bedrijven kunnen hun DigiD- en eHerkenningsmiddel binnen eID
blijven gebruiken. Ook dit nieuwe systeem wordt een publiek-privaat traject,
waaraan diverse marktpartijen als dienstaanbieder kunnen meedoen. Jongepier voorziet een ontwikkeling waarin burgers en bedrijven zich ook via
authenticatiemiddelen van bijvoorbeeld banken bekend kunnen maken bij
overheidsorganisaties.

Modernisering GBA
Een goed werkende bevolkingsregistratie is de basis van de moderne
digitale staat. Maar juist die registratie dreigt de achilleshiel te worden. Er
zijn een werkend maar zwaar verouderd decentraal GBA-stelsel en een
centrale kopie-database (datawarehouse) voor gegevensverstrekkingen
(de GBA-V). Maar de digitale overheid
heeft een real-timesysteem nodig dat
24 uur per dag online opvraagbaar is.
Deze modernisering worstelt
echter met vertraging. Na diverse scenariostudies kwam minister Plasterk
recent tot de conclusie dat doorgaan
met de huidige ontwikkeling toch de
beste route is. Plasterk in zijn Kamerbrief van 28 oktober: “De inschatting
is dat de oplevering van de centrale
BRP-voorziening niet eerder dan eind
2016 gereed is.” Toch nog net voor
2017…

Wat in geval van fraudebestrijding wel mag, kan wellicht niet
zomaar als extra dienstverlening
Gezond verstand
Na de aanpassing van de wetgeving, het implementeren van de i-NUPbouwstenen en de modernisering van het GBA is volgens Jongepier de basis
van Digitaal 2017 gelegd. Verder is het aan departementen, de medeoverheden
en uitvoeringsorganisaties zelf om hun digitale agenda’s uit te voeren. “Het is
vooral een kwestie van gezond verstand gebruiken. We moeten het doen met
dingen en systemen die er al zijn en die breed inzetten. En het is ook niet raadzaam en mogelijk alle processen per se te digitaliseren. Voor het aanvragen van
een paspoort moet je toch echt langskomen om je te identiﬁceren. En sommige
diensten zijn zó klein en sommige processen zijn zó zeldzaam dat de kosten van
digitaliseren onevenredig hoog zijn. Daar is het de tijd niet naar. Digitaliseren
ja, maar met verstand a.u.b.”
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iAtlas:

Aansprekende
architectuur
Lang verwacht,
eindelijk gevonden:
een beeldtaal die
architectuurkeuzes
duidelijk maakt voor
bestuurders. Ron
Roozendaal, CIO van
VWS: “We hebben
met de iAtlas een
vorm gevonden die
recht doet aan de
complexiteit en toch
begrijpelijk is.”

Door Mariëlle de Groot
Beeld Clickshots
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n de informatievoorziening wordt al lang gezocht naar verbinding tussen
de specialisten en de bestuurders. Ron Roozendaal, CIO bij het ministerie van VWS en tevens voorzitter van de ICCIO-subcommissie Architectuur en
Standaarden, heeft de ambitie om de kloof binnen het Rijk tussen de experts
en de opdrachtgevers en beslissers uit ‘de business’ te slechten. “Architectuur
is ‘eerst denken, dan doen’, maar bestuurders kunnen er meestal niet zoveel
mee: te ingewikkeld en te technisch. Daarom is het belangrijk om de gevolgen
van bestuurlijke keuzes eenvoudiger duidelijk te maken.”
Zoektocht
Op zoek dus naar een vorm die aansluit op de bestuurlijke praktijk. Roozendaal was van plan de iAtlas op het iBestuur Congres 2013 te presenteren.
(Zie iBestuur Magazine 5, ‘De I-Atlas voor bestuurders’). Tot zijn grote spijt is
dat toen niet gelukt. “We hebben lang gezocht naar de juiste vorm. Meerdere
pogingen hebben niet geleid tot het gewenste resultaat.” Inmiddels is dat wél
gelukt, vindt Roozendaal en met hem ook de bestuurders aan wie hij de iAtlas
voorlegt. “Ik hoor terug: ‘eindelijk een uitleg die recht doet aan de complexiteit en toch begrijpelijk is’. We krijgen bovendien veel aanmeldingen binnen
van bestuurders die ook in de iAtlas willen. En daar ben ik best trots op.”
Vernieuwende visualisatie
Roozendaal licht toe: “Vooral in de visualisatie – de kaarten – hebben we
een vernieuwende vorm gevonden: aansprekend voor bestuurders en niet-technisch. De belangrijkste keuzes van deze tijd worden erin gevisualiseerd: wat
kan ik met anderen delen? Wat kunnen we het best samen doen of wat kan ik
ook door een ander laten doen?” Bestuurders kunnen op veel punten ontzorgd
worden, ziet Roozendaal. ”In de toekomst hoeven DG’s en SG’s zich niet meer
druk te maken over de veiligheid van het netwerk of een eigen datacenter.”
In de iAtlas staan concrete voorbeelden zoals P-Direkt, de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit en Dienst Regelingen. Roozendaal: “Er komen
steeds meer casussen bij. Als meer domeinen – zoals de zorg of de inspecties – op deze manier beschreven worden, wordt steeds inzichtelijker hoe het
i-landschap van de rijksoverheid in elkaar zit en waar we min of meer dezelfde
dingen doen.”

voor

bestuurders

Aha-erlebnis
Maarten Smorenburg is waarnemend directeur van Dienst Regelingen (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken), een van de
casussen in de Atlas. Hoewel Smorenburg zelf wel afﬁniteit heeft met architectuur, ziet hij zeker de meerwaarde. “De visualisatie riep bij mij direct een ahaerlebnis op. Zo kan het dus ook, in plaats van die saaie platen. Op deze manier
maak je de waarde van architectuur toegankelijk en laat je zien wat werken
onder architectuur in de praktijk betekent.” De winst zit echter ook in het proces, vindt Smorenburg: “Het is een manier om de discussie over de Enterprise
Architectuur van het Rijk levend te houden.”
Hij ziet in zijn omgeving zeker een behoefte aan toegankelijke visualisaties voor bestuurders. “Wij staan bijvoorbeeld vanuit Economische Zaken aan
de vooravond van een grootschalige uitrol van generieke bouwstenen. Deze
manier van visualiseren kan voor bestuurders goed zichtbaar maken waar we
het dan over hebben en hoe ze dat moeten zien in het landschap van hun eigen
informatievoorziening.”
Meer dekking
De ambitie van Roozendaal om alle domeinen te beschrijven in de iAtlas
ondersteunt hij. “Maar ik ben ook realistisch. We staan nog aan het begin van
deze ontwikkeling. De voorbeelden nu zijn nog min of meer autonome toepassingen, het zou mooi zijn als ook ketenafhankelijkheid visueel wordt gemaakt.”
Daarbij is enige snelheid geboden. “We moeten snel naar meer dekking. Dan
wordt het écht een kompas om te sturen op het generieke deel van de architectuur en blijft het proces bovendien levend. Het risico met ingewikkelde materie
als architectuurvraagstukken is dat bestuurders anders snel afhaken.”
Op het iBC
Roozendaal presenteert de iAtlas op het iBestuur Congres. “Als je trots
bent, laat je zien wat het is. Ik neem de deelnemers mee in de zoektocht, en
laat ook de eerdere versies zien die het niet gehaald hebben. Ik hoop dat er
veel mensen van het Rijk aanwezig zijn die willen meedoen.” Andere overheden
zijn van harte welkom. “Hergebruik is overal een belangrijk thema. Wellicht
kan deze vorm anderen inspireren.”
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Wat is de iAtlas?
• een communicatie-instrument
gericht op bestuurders;
• ondersteunt bij het maken van
beslissingen over ICT-voorzieningen
(‘kompas’);
• op basis van concrete
praktijkvoorbeelden;
• met multimediale inhoud:
illustraties (‘kaarten’), korte
tekstblokken en interviews op ﬁlm;
• in de ‘kaarten’ staan verbeeldingen
van het primaire proces, de
speciﬁeke en de generieke
i-infrastructuur, en de relaties
daartussen;
• nu is het nog een ‘clickable’ pdf,
op termijn een app in de ‘Rijks App
Store’.
Nieuwsgierig? Kijk voor een preview op de iAtlas: ictu.nl/actueel/nieuws/nieuwsitem/artikel/
iatlas-een-feit/
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Tussenbalans
i-NUP 2013

Werk voor
verbindingsofficieren en

Een paar jaar i-NUP:

Boekt de e-overheid
vooruitgang? De i-NUPtussenbalans geeft
hoop; 72 procent van
de basisinfrastructuur
staat er. Ook de stap
van implementatie
naar gebruik wordt al
gezet. Maar voor echt
oogsten is een vervolg
op i-NUP nodig, stellen
Rob Evelo en Regina
Riemersma.
Door Freek Blankena
Beeld Stockfresh
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et Nationaal Uitvoeringsplan Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
kreeg in de loop van 2011 een opvolger in i-NUP, waarin de i staat voor
implementatieagenda. De regievoering en het overleg moesten daarin beter
worden geregeld om de ontwikkelde bouwstenen daadwerkelijk ingevoerd te
krijgen. Nu i-NUP zijn laatste jaar ingaat, constateren Rob Evelo (Programmamanager i-NUP vanuit BZK) en Regina Riemersma (voorzitter van de Programmaraad Stelsel Basisregistraties) dat dat al aardig is gelukt.
“De uitdaging was: kom tot implementatie en kom tot gebruik, en doe dat
vooral met elkaar in plaats van verzuild en verkokerd”, zegt Evelo. “En dat
hebben we denk ik met elkaar de afgelopen jaren ook echt gedaan.” Hij noemt
als voorbeeld de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties. “Daarin hebben
we, door de juiste mensen aan tafel te zetten vanuit de techniek, gebruikers,
gemeenten, afnemers en leveranciers van de basisregistraties en overige leveranciers, het probleem steeds bij de horens kunnen vatten. Zo hebben we heel
langzaam bijvoorbeeld die stelselvoorzieningen een stukje kleiner gemaakt –
er zat nog te veel in – maar we hebben nu wel gemaakt wat eigenlijk nodig is.”
Daarvoor wordt er misschien meer vergaderd, maar dan in kleiner verband,
met de juiste mensen aan tafel, denkt Evelo. “We kunnen het niet heel simpel
oplossen. Je hebt echt al die partijen nodig. En dan moet je slim richten.”
Kloven dichten
Riemersma ziet ook dat er de afgelopen twee jaar verbindingen zijn gelegd
die daarvoor niet tot stand kwamen. “Wat mij bij mijn komst naar de programmaraad opviel is dat sommige hardcore-technici zeiden: ‘een aantal knelpunten die hier voorbijkomen lossen we zo niet op’. Dus de vraag was of de mensen
in beleid en bestuur wel het besef hadden van wat er in de dienstverlening
gebeurt.” Dat soort kloven is onder andere gedicht door leden van de Programmaraad mee te nemen naar ‘het veld’. Daarbij bleek bijvoorbeeld een brand-

oliemannetjes
weercommandant trots dat alle gebouwen in een Excel-bestand stonden geregistreerd – niet bepaald langs de lijnen van het stelsel van basisregistraties.
“In de programmaraad moet je beseffen dat je een bijdrage kunt leveren in het
doorhakken van dat soort knopen. Zo’n doorhakteam moet zich niet met de
praktijk en de uitvoering bemoeien, maar moet begrip hebben en dat vertalen
naar politiek en bestuurders. Het zijn eigenlijk verbindingsofﬁcieren.”
Riemersma is ook gemeentesecretaris in Zwolle en ervaart daar hoe lastig
goed gebruik van het stelsel van basisregistraties in de praktijk is. “We proberen een medium af te schaffen dat al tweeduizend jaar bestaat: papier. Maar als
wij niet die koppelingen hadden gemaakt tussen de GBA en de BAG en tussen
de GBA en de sociale dienst, dan hadden we nooit die fraudegevallen kunnen
opsporen, en was het allemaal handwerk geweest.”
Vooringevulde aangifte
De percentages uit de i-NUP-tussenbalans (zie kader) betékenen iets, dat
wil Riemersma wel gezegd hebben. “Alleen is het moeilijk dat transparant te
maken.” Evelo wil wel twee voorbeelden geven die laten zien wat de impact
inmiddels is. “De Belastingdienst is al erg ver met de vooringevulde aangifte.
We merken gewoon dat iedereen dat in dienstverleningsperspectief kan zien.
En vraag eens aan het UWV wat ze nog kunnen doen op het moment dat de
informatievoorziening stilvalt.” Het zijn voorbeelden aan de kant van het Rijk,
maar daarnaast is er ook veel voortgang geboekt bij de gemeenten, waarvoor
een aparte Operatie NUP is opgezet om de problematiek van onderaf helder te
krijgen. “Zij hebben een instrumentarium ontwikkeld. We kwamen vraagstukken tegen als bij het NHR [Nieuw Handelsregister, red.], waarvan gemeenten
zeiden: dat werkt nog niet helemaal goed. En we zijn meteen om de tafel gaan
zitten met de vraag: hoe gaan we dat dan oplossen? Waar het vroeger bleef
hangen in ‘het is moeilijk en wij kunnen het niet’, hebben we het nu georganiseerd: ‘En wat kan er dan niet? Oh, dat betekent dat deze stekker niet goed is,
dan passen we die aan’.”
Evelo gebruikt de term ‘oliemannetjes’ voor degenen die bijvoorbeeld tus-
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I-NUP is opgezet om voor eind 2014
het stelsel van dertien basisregistraties
en vier stelselvoorzieningen (Digikoppeling, Digimelding, Digilevering en de
Stelselcatalogus) en de digitale frontofﬁces voor burgers en voor bedrijven af
te ronden en te implementeren bij de
geëigende partijen. Die doelstelling
zal niet voor de volle honderd procent
worden gehaald, maar de scores zijn
halverwege 2013 niet slecht, blijkt uit
de ‘Tussenbalans medio 2013’:
•72 procent van de i-NUP-basisinfrastructuur is afgerond;
•gemiddeld 66 procent van de
gemeenten is aangesloten op
de afgeronde onderdelen van de
basisinfrastructuur;
•gemiddeld 65 procent van de grote
uitvoeringsorganisaties is aangesloten op de afgeronde onderdelen van
de basisinfrastructuur;
•tussen de 50 en de 100 procent
(dit varieert per organisatie) van
de dienstverlening wordt digitaal
aangeboden;
•in 84 procent van de werkprocessen
van grote uitvoeringsorganisaties
wordt gebruikgemaakt van de gegevens uit de basisregistraties en worden deze niet opnieuw uitgevraagd;
•binnengemeentelijk gebruik van de
BAG en GBA is voor 96 respectievelijk
93 procent gerealiseerd.
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ICT helpt bij oplossen
maatschappelijke vraagstukken

Rob Evelo (Programmamanager i-NUP vanuit BZK)
sen gemeenten en departementen als verbinder fungeren en die het jargon van
beide kanten kennen; die voorkomen dat het een strijd wordt.
Regina Riemersma
(voorzitter van de Programmaraad Stelsel
Basisregistraties)

Doelbinding en budgetten
Vooruitkijkend zien Riemersma en Evelo een paar vraagstukken die weerbarstig kunnen blijken: de ﬁnanciering en de privacyvraagstukken – en die
hebben beide weer met de besturing (‘governance’) te maken. Wat de privacy
betreft: makkelijk informatie delen via het stelsel strookt vaak niet met het
begrip ‘doelbinding’ en de privacyregels. Riemersma: “In de volgende fase
moet duidelijker worden welke gegevens wanneer door de keten mogen. Dat is
een besturingsvraagstuk.”
De ﬁnanciering van de infrastructuur is een vraagstuk dat ze ook niet
ongenoemd wil laten. “We kunnen eigenlijk niet meer per vakdepartement de
ICT aansturen. Over dienstverlening moet afstemming plaatsvinden over die
departementen heen.” Ze ziet wel wat in een ‘overheids-CIO’ die daar ordening
in aanbrengt en dat voorlegt aan de verzamelde DG’s. “Dan maak je een afwegingskader. En dat is ﬁnancieel een herordeningsvraagstuk, het gaat niet om
nieuw geld.” Dat klinkt bijna als een pleidooi voor een minister van ICT, maar
zover hoeft het niet te gaan. “Ik vind dat elke minister verstand moet hebben
van informatievoorziening op een bepaald niveau. De DG’s die impact hebben
op die burgervoorzieningen moeten wel samen om de tafel. De huidige RijksCIO zit op de bedrijfsvoering van het Rijk. Daar zijn slimme dingen gebeurd,
maar ik denk dat we nu die andere dingen ook moeten doen.”
Moet er na 2014 een opvolgend programma komen? Riemersma: “We moeten gaan nadenken over welke dienstverleningsconcepten we in 2020 willen en
dus over wat we na i-NUP gaan doen. De visie Digitaal 2017 gaat over versnelling van de dienstverlening die we vandaag nodig hebben. Maar je moet ook
een wenkend perspectief hebben aan de horizon.”
Evelo: “i-NUP is een succes, en tegelijkertijd moeten we van implementatie
naar gebruik naar het verder oogsten, en daar liggen nog heel wat vraagstukken achter. Die moeten we ook met elkaar oppakken, liefst op een abstractieniveau hoger. De ervaringslessen van de afgelopen jaren moeten we blijven
gebruiken. Wat voor naam je het geeft is minder belangrijk.”
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Echte samenwerking vereist
vertrouwen en
leiderschap
ICT-bedrijven kunnen de overheid verder helpen in het realiseren
van haar doelstellingen. Daarvoor is samenwerking nodig,
“echte samenwerking, waarin vertrouwen en leiderschap de
sleutelwoorden zijn”, zegt Stépan Breedveld, vicevoorzitter en
portefeuillehouder ICT & Overheid van Nederland ICT.

D

Door Marieke Vos
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igitaal Rijk in 2017, de decentralisaties van taken naar gemeenten,
cybersecurity…. Er zijn nogal wat uitdagingen waar het ICT-bedrijfsleven de overheid bij kan helpen. Nederland ICT, de branchevereniging van
ICT-bedrijven in Nederland, wil die brug bouwen tussen overheid en ICT-bedrijven. Zij ontwikkelde diverse producten om de overheid te helpen bij (grote) ITprojecten, zoals de ICT Haalbaarheidstoets. Ze sloot vorig jaar een convenant
over de verbetering van de samenwerking. Breedveld, CEO van Ordina en sinds
juni 2013 binnen het bestuur van de branchevereniging portefeuillehouder ICT
& Overheid, zegt dat men momenteel werkt aan een update van dit convenant,
maar stelt ook dat het sluiten van convenanten typeert waar het volgens hem
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juist misgaat tussen overheid en ICT-bedrijfsleven: “De relatie
verjuridiseert. Daar kom je niet verder mee, want het gaat om
samenwerken, echt willen samenwerken. En om leiderschap,
zowel aan de kant van de overheid als aan de kant van de leverancier. Projecten werden te vaak weggedelegeerd, terwijl de
bestuurlijke betrokkenheid en wil tot samenwerken van essentieel belang is voor het slagen ervan.” Daar zouden concrete
afspraken over gemaakt moeten worden, vindt hij: “In contracten wordt veel aandacht besteed aan wat er mis kan gaan, niet
aan wat we moeten doen om het goed te laten gaan. Dat vind ik
eigenlijk heel raar. We moeten dit omdraaien. Niemand is tegen
samenwerken. Je moet een stap verder gaan: wat betekent dit
precies, hoe gaan we die samenwerking vormgeven? Als je goed
gaat samenwerken, dan ontstaat gedurende het proces vertrouwen. En dat is waar het om gaat: leiderschap en vertrouwen.”
Ruimte gebruiken
Het ICT-bedrijfsleven kan de overheid helpen met innovatieve oplossingen, met meedenken over maatschappelijke vraagstukken. Dat gebeurt her en der ook wel, maar over het algemeen voelt men het keurslijf van de aanbestedingsregels. Zonde
en onnodig, stelt Breedveld: “Het is inderdaad wat lastiger om
mee te denken met de overheid dan in andere branches, vanwege die strenge regels. Maar die regels zijn er niet voor niets, ze
bieden ook de kans voor veel partijen om in te schrijven. Ik vind
de kritiek op de starre aanbestedingsregels vaak niet terecht,
want als je ze maar goed toepast, kun je binnen die regels prima
functioneren en samenwerken. Er is vaak meer ruimte dan nu
wordt benut.” Als voorbeeld van de manier waarop bedrijfsleven
en overheid samen aan maatschappelijke vraagstukken kunnen
werken, noemt hij best value procurement. In deze aanpak stelt
de opdrachtgever een open vraag, opdrachtnemers krijgen de
ruimte om hun visie te geven. “Dit nodigt leveranciers uit om
met een inhoudelijk voorstel te komen. Het verandert leveranciers van reactief naar proactief.” De overheid heeft deze aanpak
al een aantal keren naar tevredenheid gebruikt; onder meer de
Belastingdienst werkt ermee.
De relatie verandert
Is de relatie tussen overheid en ICT-bedrijfsleven aan het
veranderen? Breedveld ziet een kentering: “ICT wordt steeds
bepalender, het is niet meer alleen iets van de bedrijfsvoering.
Dat besef is doorgedrongen, ook op bestuurlijk niveau. De overheid realiseert zich dat je de grote programma’s anders moet
aanbesteden en anders moet besturen. Bestuurders zijn zich
bewuster van het belang en risicoproﬁel van ICT-projecten, het
helpt ook dat er inmiddels CIO’s binnen het Rijk zijn benoemd.
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Al met al gaat het beter dan een paar jaar terug.” Ook aan de
leverancierskant zijn er veranderingen. “Als bestuurders zijn
wij veel meer betrokken bij de klantrelatie. We delegeren het
niet meer weg, ik zit in meerdere stuurgroepen van grote programma’s. Zowel aan de kant van de overheid als aan de kant
van de leveranciers zijn bestuurders veel meer betrokken bij de
operatie.”
Als er meer gebruik wordt gemaakt van aanpakken zoals best
value procurement, dan kan het ICT-bedrijfsleven de overheid
daadwerkelijk gaan helpen bij het realiseren van haar doelstellingen. Zoals de ondersteuning bij de in het regeerakkoord
genoemde ICT-Doorbraakprojecten op het gebied van onder
meer het MKB, Big Data, zorg, onderwijs en energie. Dat vraagt

Ik vind de kritiek
op de starre
aanbestedingsregels
vaak niet terecht

om een proactieve houding van het ICT-bedrijfsleven, dat volgens Breedveld “wel wat innovatiever mag worden”. Het vraagt
ook wat van de overheid, want daar is bestuurlijke en politieke
moed nodig om de gewenste veranderingen door te voeren.
Die vragen immers om ﬂinke investeringen, bijvoorbeeld om de
overheidsdienstverlening echt te stroomlijnen en te digitaliseren. Bestuurlijke moed ziet Breedveld wel, maar hij vreest dat de
politiek niet bereid is om deze investeringen te doen. “Men kiest
nu te veel een aanpak van pappen en nathouden. Maar daar los
je de problemen niet mee op, daarom duurt de crisis in Nederland zo lang. Je zou nu moeten investeren om Nederland weer
een voorsprong te geven. ICT kan daar als enabler heel goed bij
helpen, daar ben ik heilig van overtuigd.”

Peter Blom:
wederzijds begrip neemt toe
“Overheid en ICT-bedrijfsleven weten elkaar
steeds beter te vinden”, zegt Peter Blom, CIO
van het ministerie van OCW. Dat leidt tot een
beter begrip van elkaars belangen en op termijn
tot meer succesvolle ICT-projecten. “Het gaat om
dejuridisering, vertrouwen en communicatie.”

D

e verhouding tussen overheid en ICT-bedrijfsleven wordt
beter, maar dat gaat niet vanzelf. Branchevereniging
Nederland ICT en de overheid werken hier samen aan. Zo start
er een uitwisselingsprogramma voor medewerkers van overheid en ICT-bedrijven, waarin men twee tot negen maanden bij
elkaar aan de slag gaat. Blom is samen met Stépan Breedveld
van Nederland ICT ambassadeur van dit programma. Maar er
gebeurt meer, zegt Blom: “De ICT Haalbaarheidstoets helpt
om kennis te delen, in de CIO Cafés en op het iBestuur-congres
brengen we overheid en bedrijfsleven bij elkaar, mensen uit het
bedrijfsleven en de overheid staan bij elkaar voor de klas, zoals
in ons interne curriculum voor CIO-adviseurs. Al deze dingen
samen helpen om begrip te kweken.” Begrip voor de commerciele belangen van het bedrijfsleven en voor de politieke afwegingen waar de overheid door gestuurd wordt. “Natuurlijk treffen
we elkaar helaas nog wel eens voor de rechter, maar over het
algemeen zie ik dat de volwassenheid in onze relatie groeit. Ook
aan de kant van de overheid: wij zijn een betere opdrachtgever
geworden. Bestuurders hebben meer ICT-kennis en het CIO-stelsel heeft ook bijgedragen aan meer ICT-expertise op bestuurlijk
niveau.”

delen hun strategische agenda ook al in
een vroeg stadium.
Zo wordt op een open
manier kennis gedeeld
en dat is waar het volgens Blom meer naartoe zal gaan. “Ik
denk dat we elkaar meer als partners zullen gaan zien. Niet in
een partnerschap, want er zal altijd een klant-leveranciersverhouding blijven bestaan. Dat hoort ook zo, dat is gezond.” Dit

Blom ziet vooral in de fase vóór de aanbesteding kansen
om de relatie te versterken en elkaars kennis beter te benutten.
Bijvoorbeeld door de strategische agenda van de overheid te
delen en samen te onderzoeken welke ICT-ontwikkelingen daaraan kunnen bijdragen. Zo vindt er de strategische dialoog plaats
tussen CEO’s van het bedrijfsleven en CIO’s van de overheid. Een
aantal overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en DUO,

vraagt om open samenwerking, eerlijke communicatie en het
voorkomen van juridisering, zegt hij. Dan ontstaat vertrouwen
en “zullen we samen heel mooie, succesvolle projecten doen”.
Wanneer is dat gerealiseerd? “Dat vind ik een lastige vraag.
Het is een continu proces. De samenwerking en het vertrouwen
dragen voor mij bij aan bijvoorbeeld de realisatie van de digitale
overheid in 2017.”
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Wij zijn een betere
opdrachtgever
geworden

83

iBestuur Congres 2014 special

Guus Bronkhorst pleit voor meer veiligheidsbewustzijn

bij ambtenaar en burger

Informatieveiligheid is urgenter dan ooit
Het grootschalige aftappen
van telefoongesprekken
door de NSA, incidenten
met sociale media en
affaires als Diginotar maken
duidelijk dat informatie
niet zomaar veilig is. “Toch
vertalen wij ambtenaren
informatieveiligheid
nog lang niet altijd naar
de eigen situatie en
werkomgeving”, stelt Guus
Bronkhorst, MT-lid van de
directie Burgerschap en
Informatie van
Binnenlandse Zaken.

Door Nicole van der Steen
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uus Bronkhorst is gedelegeerd opdrachtgever van de begin dit jaar
opgerichte Taskforce BID (Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening). Deze taskforce wil dat alle bestuurders bij de overheid informatieveiligheid gaan zien als onderdeel van hun werk. Het is voor het eerst dat binnen de
overheid een aparte taskforce voor informatieveiligheid is opgericht. Volgens
Bronkhorst een teken dat het groeiende belang wordt erkend. “We moeten nu
gaan beseffen dat er ook in ons eigen werk meegekeken en meegeluisterd kan
worden en dat cybercriminelen aan de haal kunnen gaan met onze vertrouwelijke gegevens.”
Zoektocht
Bronkhorst betoogt dat een betere bescherming van informatie begint bij
veiligheidsbewustwording. “Dat is de basis. Je kunt je systemen nog zo goed
beveiligen, als je vervolgens tijdens een telefoongesprek in de trein vertrouwelijke informatie bespreekt heeft dat weinig zin.” Het gaat volgens Bronkhorst
soms om eenvoudige aanpassingen in het gedrag. “Wanneer je vertrouwelijke
informatie wilt bespreken, kies je bijvoorbeeld beter geen gsm. We weten
immers dat die gsm niet volledig veilig is. Of zorg dat er niemand achter je computer zomaar kan meekijken.” Bronkhorst erkent dat het geen sinecure is om
een acceptabel veiligheidsniveau te bepalen. “Dat is een zoektocht. We kunnen
altijd verrast worden door de nieuwe mogelijkheden en de gaten die cybercriminelen ontdekken in de beveiliging. Nieuwe technologische ontwikkelingen
nemen in korte tijd een hoge vlucht. Apps bestonden zes jaar geleden nog niet,
nu gebruikt bijna iedereen ze. Als overheid volgen we de techniek en zijn we
niet leidend.”
De taskforce wil het veiligheidsbewustzijn creëren via symposia, publicaties
en cursussen informatieveiligheid. Ze overlegt met overheidsorganisaties en
-vertegenwoordigers. De VNG is nauw betrokken. Die pleit voor een portefeuille
informatieveiligheid in het college van B&W en voor Chief Information Ofﬁcers.
Maar hoe gaat de taskforce het veiligheidsbewustzijn eigenlijk meten?
Bronkhorst: “We monitoren of overheden de baselines voor beveiliging accepteren die we met elkaar hebben afgesproken. We voeren assessments uit om
te controleren of alle verkeer met DigiD veilig is. Bewustzijn is goed, maar
dat moet wel organisatorisch en technisch belegd worden en dat kun je wel
monitoren.”

Wisselend beeld
Het beeld dat uit de DigiD-assessments komt is volgens Bronkhorst op dit
moment wisselend. “Sommige organisaties doen het goed, andere minder. We
moeten nog tot eind dit jaar resultaten binnenkrijgen. Als er een strikt onveilige situatie is, kunnen we organisaties afsluiten van DigiD. Dat is nog niet
gebeurd.” Vrijwel alle overheidsorganen zijn aangesloten op DigiD. Met medewerking van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zijn er voorwaarden
gesteld voor die aansluitingen. Maar alleen in strikt onveilige situaties volgen
er maatregelen. Bronkhorst: “Al is er wat discussie over de betrouwbaarheid
van DigiD als middel, met het veiligheidsniveau van de DigiD-infrastructuur
zit het wel goed. De authenticatie blijkt keer op keer zeer veilig te zijn.” Er is
volgens Bronkhorst geen aanleiding om bestuurders te gaan vertellen wat ze
moeten doen en hoe, en met wetgeving te komen. “We zetten in op de zogenaamde verplichte zelfregulering. We volgen de koers dat het in het belang van
de organisaties zelf is om het goed te regelen.”
Taak voor de burger
Kan de burger er voldoende op vertrouwen dat de overheid de bescherming van zijn gegevens goed regelt? Volgens Bronkhorst moet de overheid
rekenschap kunnen geven aan de burger dat zijn gegevens veilig zijn. “Maar
de burger heeft zelf ook een verantwoordelijkheid”, geeft hij aan. “Je geeft
bijvoorbeeld niet zomaar je wachtwoord af. Dat klinkt logisch, maar de praktijk
is weerbarstig.” Bronkhorst refereert aan onderzoek in België waarin een ﬂink
deel van de geïnterviewden aan het einde van het interview over veiligheid na
een vriendelijk verzoek toch hun wachtwoord overhandigde.
Bronkhorst ziet daarnaast dat de burger ook mogelijkheden moet hebben
om de overheid te controleren. Hoe reëel dat is, is de vraag. Onlangs waarschuwde de Ombudsman nog voor het gevaar van het verzamelen en combineren van onjuiste persoonsgegevens in bijvoorbeeld overheidsdatabases. Voor
een burger is het niet alleen lastig om die gegevens in te zien, maar lijkt het
ook onmogelijk om deze te laten corrigeren als er iets niet klopt. Bronkhorst
erkent dat controle door de burger wellicht een moeilijke opgave is, maar dat
inzage- en correctierecht voor burgers goed geregeld moet zijn. Bronkhorst:
“In mijnoverheid.nl zijn we daarmee bezig. Het principe is: de burger mag en
moet kunnen vertrouwen dat zijn gegevens bij de overheid veilig en correct
zijn, maar moet ook in staat zijn dat na te gaan.”
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Guus Bronkhorst, gedelegeerd opdrachtgever van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening: “We moeten nu
gaan beseffen dat er ook in ons eigen werk
meegekeken en meegeluisterd kan worden
en dat cybercriminelen aan de haal kunnen
gaan met onze vertrouwelijke gegevens.”
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KING-directeur waarschuwt dat er te weinig vanuit de burger wordt gedacht
Foto: Lex Draijer/De Beeldredaktie

‘Maak de overheid
weer begrijpelijk’

Tof Thissen: “We moeten rekening houden met de mensen die
niet meekunnen met de digitalisering of dat voor bepaalde
zaken gewoon niet wíllen. Ook
aan hen moet je een oplossing
bieden.

‘De drempel laag, de ambitie hoog.’ De
titel van het congres van KING staat
volgens KING-directeur Tof Thissen voor
een belangrijke boodschap. Thissen wil
de overheid weer begrijpelijk maken,
en bovenal menselijk. “Digitalisering
is prima, maar houd de diensten van de
overheid wel toegankelijk.”
Door Nicole van der Steen

of Thissen is een groot bewonderaar van Nationale Ombudsman
Alex Brenninkmeijer. “Ik waardeer de
manier waarop hij de overheid telkens
weer een spiegel voorhoudt.” Brenninkmeijer bekritiseerde in zijn jaarverslag
2012 in ‘Onze onbegrijpelijke overheid’
de dienstverlening van de overheid. De
complexiteit houdt mensen weg bij de
overheid, betoogt de Ombudsman. Tof
Thissen nodigde Brenninkmeijer uit dat
verhaal tijdens het KING-congres aan
gemeenten te vertellen. “Want de overheid moet drempelloos zijn en gemakkelijk te begrijpen”, meent Thissen. “De
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vraag van mensen moet uitgangspunt zijn
van ons handelen.”
Een gesprek nodig
Volgens Thissen heerst het beeld
dat de digitalisering een bezuiniging
is van de overheid. Hij vindt dat jammer. “Als je het goed regelt, verbetert
de digitalisering de dienstverlening. Het
maakt het mogelijk dat je op elk tijdstip
simpele transacties kunt regelen.” Direct
achter deze uitspraak volgt een grote
‘maar’ van Thissen. “We moeten rekening
houden met de mensen die niet meekunnen met de digitalisering of dat voor

bepaalde zaken gewoon niet wíllen. Ook
aan hen moet je een oplossing bieden.
Bovendien is de digitale dienstverlening
niet geschikt voor de meer complexe
diensten.” Thissen is ervan overtuigd
dat persoonlijk contact belangrijk moet
blijven in de relatie van de overheid met
de burger.
Bovendien is er volgens Thissen
gewoonweg persoonlijke dienstverlening
nodig. “Als je ontslagen bent kan dat
voor mensen een verlieservaring zijn. Ze
verliezen niet alleen hun werk, maar ook
hun contacten en de invulling van hun
leven.” Thissen meent dat er dan veelal

Foto: Nationale Beeldbank
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professionals nodig zijn die hen helpen weer op het goede spoor te komen.
“Iemand die kan zeggen: ‘dat cv ziet er
goed uit’, die vraagt waar je van droomt
en kan vertellen: ‘je hebt een goede uitstraling’. Of ouders die worstelen met een
kind met gedragsproblemen; die hebben
een gesprek nodig met die overheid.”
Thissen: “Als overheid kun je niet zeggen:
‘zoek het maar uit als je onze digitale
dienstverlening niet begrijpt’. Natuurlijk
hoop je dat een kennis, zoon, zus of wie
dan ook helpt. Maar misschien begrijpt
die het ook niet. Je mag daar niet van
uitgaan.”
Fysieke portal
Hij ziet plekken met professionals
voor zich waar mensen zich toe kunnen

87

K I N G
wenden. Thissen: “De gebouwen van de
gemeenten lenen zich bij uitstek voor een
fysieke portal waar mensen ter plekke
met de beste professionals kunnen spreken.” Een geluid dat indruist tegen dat
van bestuurders die de digitalisering juist
verder willen invoeren, ook om efﬁciënt
te kunnen inspelen op de bezuinigingen
en de nieuwe, extra taken van gemeenten. Dus hoe realistisch is deze ambitie
van Thissen? Hij reageert: “Het is een
hoge ambitie, maar haalbaar. In Engeland
zeggen ze het heel mooi: ‘small enough
to care, big enough to make it happen.’
We kunnen veel winnen door zaken slim te
regelen. De administratie, de achterkant
van de processen van de gemeenten kan
veel efﬁciënter via grote shared service
centra waarin wordt samengewerkt met
andere gemeenten of ZBO’s.”
“Onze digitale snelweg is niet goed
georganiseerd”, vervolgt hij. “Dat kan
veel beter door standaardisatie, infor-

Tof Thissen: “We hebben niet voor
niets de Best Gejat-prijs. We stimuleren bestuurders om bij andere
gemeenten in de keuken te kijken. Het
is slim om een verschrikkelijk goed
idee te jatten en het virus ‘not invented here’ te overstijgen.”
bijdragen aan een overheid die van ons
allemaal samen is”, aldus Thissen.
Hoopvol
De gemeentelijke samenwerking lijkt
maar moeizaam van de grond te komen.
Toch is Thissen hoopvol. Hij ziet steeds
meer samenwerkingsinitiatieven. KING
probeert daar volgens Thissen aan bij te
dragen. “Het gaat om verleiden, verlei-

Als overheid kun je niet zeggen:
zoek het maar uit
matieknooppunten en het nastreven van
één aanpak en een informatievoorziening
die daarbij past.” Volgens Thissen is een
betere organisatie van de achterkant de
beste kans om veel meer ruimte te geven
aan de vraag van de burger. “Het betekenisvolle werk zit niet in de inkoop van je
softwarepakket, dat zit in het vervullen
van de behoeften van de mensen in je
gemeente. Laat mensen binnenkomen. Ga
een relatie met ze aan. Je moet de deur
niet dichthouden. Mijn passie is dat wij
van KING op onze bescheiden wijze willen
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den, verleiden en laten zien waar de energie naartoe moet. We hebben niet voor
niets de Best Gejat-prijs. We stimuleren
bestuurders om bij andere gemeenten in
de keuken te kijken. Het is slim om een
verschrikkelijk goed idee te jatten en het
virus ‘not invented here’ te overstijgen.”
KING praat ook met andere overheidsorganisaties waarmee samenwerking
mogelijk is. Onder meer met de Belastingdienst om processen voor bijvoorbeeld
de gemeentelijke belastingen samen te
voegen.

Ook ziet Thissen positieve aspecten
aan het feit dat gemeenten steeds meer
taken krijgen. “Gemeenten zijn ongelooflijk bezig met zich de vragen stellen: wie
zijn die burgers, wat hebben die nodig?
Het land bruist, zindert en zoemt.” Of
het genoeg is, is de vraag. Hans Kamps,
voorzitter van Jeugdzorg Nederland,
waarschuwde dit voorjaar dat gemeenten
helemaal niet klaar zijn om in 2015 deze
zorg zelf te organiseren. Thissen: “Leeuwarden en Enschede zijn koplopers en al
heel ver. De 41 Jeugdzorgregio’s zijn heel
actief. Ik weet niet zeker of het voldoende
is, nee. Maar het moet gewoon. Het kan
niet zo zijn dat een moeder in de nacht
van 31 december op 1 januari 2015 belt
en dat ze nog niet geholpen kan worden
of van het kastje naar de muur gestuurd
wordt.”
‘Nikserig’
Iedere gemeente regelt het op haar
eigen manier en legt eigen accenten.
Thissen: “Dat is lokale democratie.
Belangrijker is dat de dienstverlening
laagdrempelig en begrijpelijk is en van
goede kwaliteit.” Volgens Thissen zou het
helpen als Den Haag ‘het goede voorbeeld’ geeft. “Wij zijn zelf ook burgers.
Ik vraag vaak: snappen jullie die brief
nu zelf wel? Zinnen zijn met knippen en
plakken in elkaar gezet. Het hoeft niet in
Jip-en-Janneke-taal, maar maak het wel
begrijpelijk, ook in onze digitale dienstverlening. Ik vraag mijn relaties telkens
weer om in te burgeren en in de huid te
kruipen van de burger.” Volgens Thissen
gebeurt dat in Den Haag veel te weinig.
“Mensen begrijpen heus wel dat er wat
minder geld te besteden is. Die drieprocentsnorm is een voorbeeld van hoe het
niet moet. Dat is een Haags probleem.
Om het daar continu over te hebben is
hard, rauw, cru, onvoorstelbaar schraal
en nikserig. Denk vanuit de burgers. Zij
willen horen waar we naartoe willen met
elkaar.”

J a a r c o n g r e s

2 0 1 4

Op donderdag 16 januari 2014 is
alweer het vierde KING Jaarcongres.
Het congres vindt plaats in 1931
Congrescentrum Brabanthallen in
’s-Hertogenbosch. Het thema is:
De drempel laag, de ambitie hoog!
De ambities zijn groot: gemeenten willen het goed
doen. Mensen helpen en niet van het kastje naar de muur
sturen. Geen onnodige drempels opwerpen op hun weg
naar participatie en zelfredzaamheid. Hoe garandeer je
je toegankelijkheid als gemeente? Hoe kun je ondanks
de bezuinigingen toch iets doen voor die mensen met
hulpvragen? En, hoe behouden we de menselijke maat in
onze dienstverlening en zijn we efﬁciënt en effectief?
Sprekers

Sprekers als Mark Rutte, Andrée van Es (wethouder
Amsterdam), Kim Putters (Directeur SCP), Alex Brenninkmeijer
(Nationale Ombudsman) en Kim Spinder (Meest Invloedrijke
Persoon bij de Lokale Overheid 2010) delen hun visie op de
transities.

Middagprogramma
In de middag kunt u kiezen uit een
divers aanbod van workshops. Zo kunt u
op werkbezoek gaan bij een jongerenproject in Den Bosch en wordt u geïnspireerd
in verschillende masterclasses. Natuurlijk
nemen collega-gemeenten u ook mee in
hun praktijkvoorbeelden rondom de decentralisaties en kunt u in een aantal werksessies ook samen aan de slag.
Meer informatie
Meld u aan voor het KING Jaarcongres 2014
op www.kingcongres.nl! Daar vindt u ook meer
informatie over het programma.

QR-code met link naar
www.kingcongres.nl
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Discussienota: één infrastructuur voor gemeenten

Een schuivende stip aan de horizon
Met de decentralisaties worden gemeenten verantwoordelijk voor
een brede waaier aan taken. De verschillende terreinen hebben
veel inhoudelijke raakvlakken. Door ze aan elkaar te verbinden kan
een samenhangende dienstverlening in het sociale domein worden
waargemaakt. Henri Rauch, adviseur bij KING, het Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten, pleit voor één gemeentelijke infrastructuur.

I

Jan van Til
Informatiekundig ontwerper
Zo’n ‘infrastructuur’ bestaat zeker niet
‘gemeentelijk’, maar juist nationaal.

Door Ed Lute
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n zijn discussienota, gepubliceerd op de website van iBestuur,
schetst Henri Rauch een toekomst waarin gemeenten steeds meer
verantwoordelijkheden krijgen overgedragen van de landelijke overheid.
Denk daarbij onder meer aan terreinen als jeugd, veiligheid, onderwijs en
zorg en begeleiding. Hierdoor zal het sociale domein de komende jaren
ingrijpend veranderen, wat ook in onze maatschappij zijn weerslag zal
hebben. De auteur betoogt dat, om dit in goede banen te leiden, een substantiële investering in één gemeentelijke infrastructuur nodig is.
Denken of doen
Online bijt informatiekundig ontwerper Jan van Til het spits af met
een reactie. Hij hekelt de terminologie – “zo’n ‘infrastructuur’ bestaat
zeker niet ‘gemeentelijk’, maar juist nationaal”. In een uitvoerige reactie beschrijft Peter Waters van het Forum Standaardisatie dat speciﬁeke
infrastructuren raakvlakken moeten hebben met een algemene informatieinfrastructuur. Verderop schrijft Waters dat “een breed toepasbare informatie-infrastructuur een noodzakelijke voorwaarde (is) om de kabinetsplannen rond decentralisaties en bezuinigingen te realiseren.” Hij vermeldt het
i-NUP-programma van BZK, maar vindt dat dit nog onvoldoende samenhang vertoont.

Peter Schuttevaar, samenwerkingsprofessional bij Vitha, constateert dat
er reeds een informatie-infrastructuur bestaat. “Het is alleen de vraag of
die voldoet.” Hij vermeldt enkele vlakken waarop verbeteringen mogelijk
zijn en sluit af met de enthousiaste kreet: “Aan de slag met z’n allen!” Van
Til pleit er juist voor om eerst goed en grondig na te denken. Hij brengt
‘enthousiaste kippen zonder kop’ in herinnering.
Op zijn beurt herinnert Schuttevaar Van Til weer aan de ‘eeuwigdurende richtingenstrijd’ van rijkswege. “Men verdient er geld aan om met
elkaar van mening te verschillen over welk type architectuur men nu
eigenlijk moet omarmen.” Volgens hem is de kloof tussen de denkers en
de doeners te groot geworden. “Den Haag bedenkt abstracte architecturen,
terwijl de gemeenten zich laten ‘opvreten door de ICT-leveranciers’.”
Paul Oude Luttighuis, Principal Advisor bij Novay, attendeert de discussianten erop dat alle dilemma’s bij een grootschalige ambitie als één
infrastructuur voor alle gemeenten weer de kop opsteken: “Denken of
doen? ICT of inhoud? Informatie of proces? Standaardisatie of diversiteit?”
Volgens hem zijn dit schijnbare tegenstellingen en wordt een proces een
succes als we het woordje ‘of’ veranderen in ‘en’, zoals in denken én doen.
Strategisch adviseur bij gemeente Heerhugowaard Rob Heimering waarschuwt eenieder dat de “sprong van 1600 overheidsinformatie-infrastructuren naar 1 ‘iets’ te groot is”.
Eén gemeentelijke cloud
Aanvullend op de online discussie vroegen we enkele mensen die nauw
betrokken zijn bij dit onderwerp om een reactie. Swier Jan Miedema,
onder meer managing partner van GemBoxx, is positief over het initiatief
van Henri Rauch. De investeringen in nieuwe vormen van samenwerking
vormen volgens Miedema de kern van de grootste uitdaging van de drie
overheidslagen: Rijk, provincies en gemeenten. “Er wordt veel gepraat”,
zegt hij, “alleen komen we niet veel verder. Er is vooral focus op een van
de drie hoeken: innovatie/continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid,
maar zelden op alle hoeken tegelijkertijd. Dat is een ‘ontwerpenderwijze’
aanpak, terwijl je de problematiek voor de gemeenten beter ‘ontwikkelenderwijs’ kunt oppakken. Ontwerpend innoveren is gewoon onmogelijk.
Alleen door iets te doen ontdek je wat het effect is van jouw handelen op
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De nota in een
notendop
Meer dan ooit vormen gemeenten de
poort waarlangs de burger de weg naar
de overheid vindt. Als gevolg hiervan
moeten de gemeenten hun budget,
taken en verantwoordelijkheden grondig
herzien. Dit vraagt, zo schrijft Rauch,
“om investeringen in nieuwe vormen
van samenwerking en in nieuwe arrangementen”. Momenteel geeft elke gemeente op eigen manier invulling aan haar
bestuurlijke en ambtelijke rol, wat leidt
tot grote fragmentatie van processen en
systemen. Er is geen centrale regie, wat
spijtig is aangezien veel processen voor
alle gemeenten nagenoeg gelijk zijn.
Nog los van de negatieve gevolgen die dit
heeft voor de uitvoering, leidt het ook
tot extreem hoge kosten die vermeden
kunnen worden. Met een regie gebaseerd
op een generieke infrastructuur zal de
uitvoering door de diverse instanties
niet langs elkaar heen lopen. Rauch stipt
in zijn nota de investeringsopties aan,
waarbij het bedrijfsleven, de banken
en pensioenfondsen worden genoemd.
Tot slot roept hij op tot een praktische
aanpak. Zijn route naar één gemeentelijke infrastructuur loopt langs “succesvolle pilots die een voorbeeld vormen
om gemeenten die achterblijven over de
streep te krijgen”.
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Swier Jan Miedema
Managing partner van GemBoxx
Sluit één gemeente aan, laat zien dat
het werkt en verplicht vervolgens de
aan
andere gemeenten om ook daarop
te sluiten.

de werkelijkheid.” Miedema adviseert om te beginnen met het ontwikkelen
van een gemeentelijke cloud die geﬁnancierd wordt vanuit de overheid.
“Sluit één gemeente aan, laat zien dat het werkt en verplicht vervolgens
de andere gemeenten om ook daarop aan te sluiten.” Deze hele ontwikkeling moet zijns inziens kort-cyclisch worden aangepakt. “Wij zijn vooral
bezig met het produceren van papier en met het verplaatsen van die stip
aan de horizon. Maar ondertussen blijven we stilstaan. Begin maar te
lopen!”
Enorme besparingen
Roald van der Linde is Tweede Kamerlid voor de VVD met Overheid en
ICT in zijn portefeuille. Hij kijkt dan ook voornamelijk met een ICT-bril
naar de opmerkingen van Rauch. “Door de hoeveelheid opgaven die de

Je moet niet de illusie hebben dat je
dit vanuit één punt kunt sturen

Roald van der Linde
Tweede Kamerlid voor de VVD
Gemeenten die niet kunnen of willen
opschalen zoeken het in gemeenschappelijke regelingen, zoals het poolen
van ambtenaren. Daar valt nog veel te
halen.

gemeenten erbij hebben gekregen, staan ze enorm onder druk. Daarom
zoeken gemeenten van beneden af aan – wat volgens mij ook de goede weg is – samenwerkingen op. Gemeenten die niet kunnen of willen
opschalen zoeken het in gemeenschappelijke regelingen, zoals het poolen
van ambtenaren. Daar valt nog veel te halen.” Qua ICT bekijkt Van der
Linde in het bijzonder twee aspecten: het kwaliteitsaspect en de inkoopstrategie. Hij gaat voornamelijk in op het laatste. “Er is een wildgroei aan
diverse contracten, terwijl gemeenten toch grotendeels dezelfde of vergelijkbare software gebruiken. Gemeenten die alles apart inkopen, weten een
korting van hooguit 20 procent te bedingen bij een leverancier. Als alles in
gezamenlijk verband wordt ingekocht, zijn er kortingen van 50 procent of
meer te halen. Alleen zal BZK niet een inkoopcombinatie oprichten voor
de gemeenten. Daar gaat BZK ook niet over. Van de VNG valt ook niet veel
te verwachten, omdat deze vereniging geen doorzettingsmacht heeft. Toch
zijn hier nog enorme besparingen te behalen.” Volgens Van der Linde is
er ruimschoots voldoende ICT-deskundigheid aanwezig bij de gemeenten.
“Waar het vooral aan ontbreekt, is bestuurlijke aandacht.”
Geen waterval
Oud-bestuursvoorzitter van de Belastingdienst Joop van Lunteren is
onder meer sinds elf jaar verbonden aan Het Expertise Centrum. Hij prijst
Rauch sowieso om het weer op de agenda zetten van een belangrijk onderwerp. Wel vraagt hij zich af over wat voor soort infrastructuur het hier
gaat. “Gesteld dat we spreken over een ICT-infrastructuur, dan denk ik dat
je aan het verkeerde eind begint. Het geheel wordt gepresenteerd alsof het
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top-down en aanbodgericht kan worden neergezet. Daar ben ik wat sceptisch over. Voordat je kunt praten over een gezamenlijke infrastructuur,
moet je allereerst bepalen wat voor informatie en welk soort werkprocessen daarbij horen. Dan kom je uit bij vraagstukken over standaardisatie
en structurering van werkprocessen. Gaandeweg krijg je dan beter zicht
op wat daarbij hoort aan voorzieningen. Dit is zo’n enorm complex geheel
dat een soort van watervalimplementatie van wat voor infrastructuur dan
ook, niet zal werken. Enerzijds zouden mensen over de technische zaken
moeten nadenken en parallel daaraan moeten mensen nadenken over standaardisatie van informatie en van werkprocessen.” Van Lunteren reageert
positief op de kort-cyclische werkwijze, die Miedema voorstaat. “Maar,”
zegt hij er direct bij, “de notie van ‘laten we gewoon maar eens beginnen’,
vind ik niet werkbaar. Daarvoor is dit veel te complex en bovendien lopen
er al heel veel ontwikkelingen. Je moet alleen niet de illusie hebben dat
je dit vanuit één punt kunt sturen. Natuurlijk moet je enerzijds die stip
op de horizon hebben, maar daar kom je alleen als je gezamenlijk hebt
nagedacht over hoe je alle benodigde componenten kunt migreren qua
techniek, governance en dienstverlening. Dat het plaatje allang weer is
verschoven tegen de tijd dat je bij die horizon bent, is helemaal niet erg.”
Sluit aan op het bestaande
Steven Luitjens, directeur van Logius, deelt de probleemanalyse dat
verregaande samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk is om deze
decentralisaties te laten slagen. Gemeenten hebben weliswaar veel ruimte
om lokaal keuzes te maken. Toch zullen de nieuwe processen ook voor
grote delen gelijk zijn. Wat dat aangaat geldt volgens Luitjens het adagium: “Organiseer gelijksoortige dingen op een gelijksoortige manier en
dezelfde dingen op dezelfde manier.” Dit kan worden ondersteund door
een gemeenschappelijke infrastructuur. “Als we het woord infrastructuur
breed interpreteren, dan is er daar al heel veel van. Denk onder meer aan
basisregistraties en -voorzieningen, bestaande administraties bij zorginstellingen, Digipoort en DigiD. Dat hoef je allemaal niet opnieuw uit te
vinden.” Luitjens juicht de voorgestelde samenwerking tussen gemeenten
van harte toe. Wel roept hij daarbij op om zo veel mogelijk gebruik te
maken van en aan te sluiten op de bestaande informatie-infrastructuur.
“Dus niet een nieuwe majeure investering in een aparte gemeentelijke
infrastructuur. Want ik zeg wel eens: ‘concurreren op infrastructuur is
investeren in het gezamenlijk achter de feiten aanlopen.’ Inzetten op hergebruik van bestaande infrastructuur is mijns inziens niet alleen verstandig met het oog op allerlei andere en toekomstige samenwerkingsketens,
maar past budgettair ook veel beter bij de huidige tijd en de bij dit traject
behorende bezuinigingsdoelstellingen.”

Joop van Lunteren
Oud-bestuursvoorzitter Belastingdienst
Gesteld dat we spreken over een ICTinfrastructuur, dan denk ik dat je aan
het verkeerde eind begint.

Ontwerpend
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is gewoon
onmogelijk

Steven Luitjens
Directeur van Logius
Als we het woord infrastructuur bree
d
interpreteren, dan is er daar al heel
veel van. Denk onder meer aan basi
sregistraties en -voorzieningen, bestaand
e
administraties bij zorginstellingen,
Digipoort en DigiD.

Vanzelfsprekend vroegen we ook de VNG om een reactie. Die mailde:
“De VNG zal geen inhoudelijke reactie geven op het opiniestuk van Henri
Rauch. Wij voeren de discussie over standaardisatie met onze leden en
onze bestuurlijke partners. Wij kiezen ervoor om dat niet via de media te
doen.”
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Informatiestromen
in Rivierenland
Een duurzame en veilige leefomgeving,
dat is de doelstelling van de
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).
De dienst werkt plaatsonafhankelijk en
helemaal zonder papier. ODR-directeur
Anne Schipper gunt een kijkje in de
keuken.
De Omgevingsdienst Rivierenland is nog maar net begonnen, maar al volop in de running. Het samenwerkingsverband
van tien gemeenten in de regio Rivierenland en de provincie
Gelderland is sinds 1 april van dit jaar namens zijn deelnemers
verantwoordelijk voor alle taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaven (VTH). Voor milieu, maar ook
voor bouw. Voordien waren de individuele partijen zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van omgevingstaken. Nu doen de
135 medewerkers van de ODR dat. Ze controleren bijvoorbeeld
of een tankstation voldoet aan de eisen voor de opslag van
gevaarlijke stoffen. Ook onderzoeken ze de bouwveiligheid. Het
leeuwendeel van de werkzaamheden bestaat uit vergunningverlening voor particulieren en controles van inrichtingen.
Voor zeven van de deelnemers verricht de ODR alle uitvoeringstaken, vier deelnemers hebben alleen de milieutaken
ingebracht. Tot april werden die taken nog op locatie bij de
afzonderlijke gemeenten en de provincie Gelderland uitgevoerd,
met de oude software. Directeur Anne Schipper: “In het begin
deden de medewerkers die overgekomen zijn van de aangesloten
organisaties veel zaken op hun eigen manier. Daarom hebben we
alle werkprocessen aangepast zodat deze per aandachtsgebied
generiek zijn. Uit de wens om onze activiteiten te centraliseren
ontstond de behoefte om alles onder te brengen in één nieuw
systeem, maar zoiets was er nog niet.”
Daarvoor hebben jullie samengewerkt met Centric?
“Samen met Centric hebben we beschreven hoe onze
werkprocessen eruitzien en hoe het systeem, Suite4Omge-

94

Anne Schipper, Directeur Omgevingsdienst
Rivierenland: “Thuiswerken gaat niet als de dossiers
op kantoor in de kast staan.”

Hoe ver zijn jullie in vergelijking met andere
diensten?
“We werken inmiddels digitaal en locatieonafhankelijk. Ook wat betreft zaakgericht werken doen wij goed mee. Samen met de andere
omgevingsdiensten in Gelderland en de provincie
Gelderland is daarvoor de Gelderse zaaktypecatalogus samengesteld. Zaaktypes zijn een verzameling procedures voor veelvoorkomende processen zoals vergunningaanvragen en bezwaar en
beroep. Deze Gelderse zaaktypecatalogus is ook
ontwikkeld om de samenwerking in het stelsel
te ondersteunen. De ODR is namelijk een van
de zeven omgevingsdiensten in Gelderland die
onderling samenwerken. De ODRN uit Nijmegen
doet bijvoorbeeld complexe vergunningverlening
voor ons, wij houden ketentoezicht voor heel
Gelderland en de OVIJ doet de kennis- en portaalfunctie van het stelsel.”

vingsdiensten, ons daarbij ondersteunt. Ons documentmanagementsysteem is daar een belangrijk onderdeel van. Je ziet hier
geen kasten met dossiers; medewerkers hebben geen kaarten
op hun bureau. Wij doen niets op papier. ODR werkt volledig
digitaal. Voordeel daarvan is dat de werkvoorraad uitwisselbaar
wordt; medewerkers kunnen nu eenvoudig taken van elkaar
overnemen.”
Waarom viel de keus op Centric?
“Een jaar geleden hadden we een Europese aanbesteding
voor een nieuw VTH-systeem. Centric kwam daarop met een
complete aanbieding, de Suite4Omgevingsdiensten. Een nieuwe
oplossing, die Centric bovendien samen met ons wilde ontwikkelen, als een co-creatie. Dat sprak ons erg aan. De samenwerking
bevalt tot op de dag van vandaag uitstekend. Knelpunten zijn
onvermijdelijk als je nieuwe wegen inslaat, maar de ondersteuning is gelukkig prima, ook omdat Centric inziet dat een systeem
continu moet draaien. We zijn nu in de afronding van het eerste
deel van het traject. Van alle bedrijfsprocessen wordt 95 procent
nu ondersteund.”
Wat staat er nog te gebeuren?
“Deel twee van het traject staat in het teken van extra
ondersteunende systemen voor onder meer bodeminformatie
en percelen. Ook willen we het mobiel werken moderniseren.
Begin volgend jaar gaan we aan de slag met toezicht op locatie,
mobiel handhaven, waar Centric een oplossing voor biedt. Alle
informatie moet overal in het veld via tablets toegankelijk zijn,
zodat inspecteurs controles ter plekke kunnen afhandelen en
uploaden.”
“Onze manier van werken verandert radicaal. Behalve het
paperless ofﬁce omarmen we Het Nieuwe Werken. In het pand
zijn er naast de aanlandplekken 75 werkplekken, op 135 medewerkers. Niet iedereen kan dus tegelijk binnen zijn. En thuiswerken gaat niet als de dossiers op kantoor in de kast staan. Bovendien is het erg handig voor onze medewerkers in de buitendienst
dat zij altijd en overal over alle informatie kunnen beschikken.”

Tips voor andere omgevingsdiensten?
“Diensten die nog in oprichting zijn, raad ik
aan zo snel mogelijk te starten met de uniformering van de werkprocessen en het realiseren van
efﬁciency. Het best is om dit in co-creatie met
de softwareleverancier te doen, met aan beide
zijden heldere contactpunten. Zie je leverancier
als partner, stop met werken vanuit de afzonderlijke deelnemers en zorg voor uniformering van
de uitvoering van taken. IT speelt daarbij een
cruciale rol.”

Omgevingsdiensten in Nederland
De oprichting van de ODR is een uitwerking van de afspraken tussen
Rijk, provincie en gemeenten om een dekkend netwerk van uitvoeringsdiensten te vormen. Dit besluit volgde na onderzoek van de commissie
Mans in 2008. Hieruit bleek dat de uitvoering op het gebied van vergunningverlening en handhaving in Nederland te gefragmenteerd is en de
schaal van de gemeenten te beperkt is voor de taken waarvoor zij staan.
Bundeling van de uitvoering van bouw- en milieutaken in regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) is hiervoor een oplossing.
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iBestuur Congres 2014
Bij het ter perse gaan van iBestuur magazine was de
invulling van de sessie van Centric op het iBestuur Congres 2014 nog niet bekend. Houd de website ibestuur.nl
in de gaten voor actuele informatie!
Kavel 7: iBestuur, zaal Dexter 27-28, 17.00 uur tot 17.30 uur.
(zaal en tijden o.v.b.)
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a gr ue bn rd i a e /k c- o kl o of opn
Januari 2014
15 januari

16 januari

28 januari

Een samenleving die veiliger voelt en veiliger ís
30 januari

Met bijna 1,5 miljoen deelnemers verspreid over Nederland bewijst
Burgernet hoe burgerparticipatie de samenleving veiliger kan maken.
Dat is nog maar het begin, is onze overtuiging. De stroom aan online
informatie en geavanceerde detectiesystemen versterken het optreden van
politie- en veiligheidsdiensten. Nieuwe technologieën maken het mogelijk
ongewone situaties eerder te herkennen en daarop adequater in te grijpen.
En verbonden door de communicatiekracht van sociale media, ontstaat een
nieuw veiligheidsnetwerk, waarin burgers, bedrijven en overheidsinstanties
nauw samenwerken aan veiligheid en veiligheidsbeleving.

CGI is betrokken bij Burgernet,
samen voor een veilige buurt.

Voor CGI zijn deze ontwikkelingen niet nieuw. In het veiligheidsdomein
lopen we voorop. Onze innovatieve oplossingen en praktische toepassingen
zorgen dat onze klanten informatie snel en veilig kunnen ontsluiten,
analyseren en delen. Wij geloven dat deze informatie van grote waarde is
om daadkrachtiger en doelgerichter op te treden bij incidenten of criminaliteit.
En dat burgers, bedrijven en overheden elkaar daardoor beter weten te
vinden in één gemeenschappelijk belang: een samenleving die veiliger
voelt en veiliger ís.

iBestuur Congres 2014
Den Bosch, 1931 Congrescentrum
www.ibestuurcongres.nl
(meer info zie pagina 66 van dit
magazine)
KING Jaarcongres 2014
Den Bosch, 1931 Congrescentrum
www.kingcongres.nl
(meer info zie pagina 89 van dit
magazine)
iBestuur symposium: Toegevoegde waarde
van cybersecurity
Den Haag, Sociëteit De Witte
www.ibestuur.nl/symposium
(meer info zie pagina 34 van dit
magazine)
BGT-congres 2014
Basisregistratie grootschalige
Topograﬁe (BGT)
organisatie: programmabureau BGT
ministerie van IenM
Amersfoort, Rijtuigenloods
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Panta rhei: alles stroomt, wisten de Grieken al. Bij de overheid wellicht iets langzamer, maar ook
hier geldt onvermijdelijk dat alles in beweging is. Functies en personen lijken samen te vallen: CIO Rijk
ís Maarten Hillenaar. Organisaties worden symbolen: Ambtenaar 2.0 bijvoorbeeld. Maar precies 5 jaar
na zijn aantreden als directeur Informatiseringsbeleid Rijk bij het ministerie van BZK stapt Hillenaar
op. Hij gaat voor een gezonde geest in een gezond lichaam (ook een klassieker trouwens, maar dan
uit het Latijn - mens sana in corpore sano): sporten, reizen, studeren. Hillenaar als CIO Rijk is de
verpersoonlijking van de iOverheid: daarom wijden we er een extra cover-interview aan en krijgt het
iBestuur Ambtenaar 2.0-deel voor één keer een ander smoel: CIO 2.0.

Focus

Luisteren

Toevallig, of niet, bestaat ook Ambtenaar 2.0, symbool van enthousiaste ambtenaren die Het
Nieuwe Werken omarmen, vijf jaar. Het voortbestaan van het programma met dezelfde naam is

Overleg

allerminst zeker. De zwerm zoekt een verdienmodel. Je zou zeggen dat de 10.000 leden van het netwerk
uitstekend passen in het proﬁel van de ambtenaar die de Hervormingsagenda van minister Blok vorm
moet geven. Maar de kans bestaat dat Ambtenaar 2.0 binnenkort de pijp aan Maarten geeft. (Klassieker
uit de wielrennerij: populair gemaakt door sportcommentator Barend Barendse).
Peter Lievense
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Vijf jaar Ambtenaar 2.0

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

Zwerm zoekt verdienmodel.
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Gemeente Lelystad midden
in transformatieproces
Paapst
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Is de WOB toepasbaar op e-mail in de cloud?

www.pinkroccadelocalgovernment.nl
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Hillenaar
CIO Rijk áf:
“Ik wil van waarde blijven.”
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Maarten Hillenaar:

‘Ik wil van waarde

blijven’

Op 1 januari 2014, exact de dag van
zijn vijfjarig jubileum, stopt Maarten
Hillenaar als CIO Rijk. In dit interview vertelt
hij waarom, wat volgens hem zijn belangrijkste
wapenfeiten zijn en wat hij zijn opvolger meegeeft.
“Het was bijzonder om de eerste CIO Rijk te zijn.”

Door Mariëlle de Groot
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Loopbaan
Maarten Hillenaar
2009 - 2013 directeur Informatiseringsbeleid Rijk (CIO Rijk), ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
2010 - 2013 commissaris Voetbalclub AZ
2004 - 2008 consultant Het Expertise
Centrum
1995 - 2004 (algemeen) directeur
PinkRoccade
1982 - 1995 Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (1991-1995: hoofd
Informatiebeleid)

Waarom stop je er nu mee? Had je de termijn van vijf jaar al in je
hoofd?
“Bij mijn aantreden had ik een periode van ongeveer drie jaar in mijn
hoofd. Die gedachte raakte ik snel kwijt. Na het voltooien van de I-strategie wilde ik deze ook verder ontwikkelen. En dan ben je ineens vijf jaar
verder. Afgelopen zomer kreeg ik het gevoel te moeten stoppen. Dat had
twee aanleidingen. Dit vak kun je alleen uitoefenen als je goed ingevoerd
blijft in de laatste ontwikkelingen en innovaties. Je moet jezelf continu
blijven ontwikkelen en steeds een beetje vernieuwen. De laatste twee jaar
kwam ik daar te weinig aan toe. Ik ben het aan mezelf verplicht weer te
investeren in mijn eigen professionaliteit. De tweede aanleiding is persoonlijk. Deze baan vraagt veel van je, slurpt je als het ware op. Ik heb
altijd veel gesport, dat is erbij ingeschoten. Een gezonde geest in een
gezond lichaam; die balans wil ik terugvinden.”
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“Ik heb nog geen andere baan, wel wat ideeën over wat ik ga doen.
Eerst ga ik er een maand of drie helemaal tussenuit. Ik wil een fysiek
gerichte training gaan doen, waarbij ik word gedwongen na te denken over
de volgende fase in mijn loopbaan. Wil ook een aantal reizen maken om
me te verdiepen in de laatste trends, vooral in de sfeer van cybersecurity.
En ik ben onlangs begonnen met een toezichthouderschap bij het revalidatiecentrum Rijndam; dat zijn leuke dingen. Ik wil van waarde blijven.”

Deze baan
vraagt veel
van je,
slurpt je als
het ware op

Hoe laat je ’s rijks ICT achter?
“Dat kunnen anderen beter zeggen. Zelf denk ik dat de I-strategie
staat en zich inmiddels heeft bewezen. De ambities van het kabinet om in
2017 alles digitaal te doen, worden ondersteund. We hebben ﬂinke stappen gezet en die lijn moet worden afgemaakt en doorgetrokken. Het Rijk
is veel meer in staat om als één organisatie te kijken naar nieuwe vraagstukken, zoals veiligheid. En op cruciale plekken hebben we eigen mensen
zitten: de projectleiders van I-Interim Rijk.”
“Het moet een veilig bouwwerk zijn, ik schets het altijd als een kasteel. Straks heeft het Rijk vier datacenters – vier torens – die met elkaar
zijn verbonden door netwerken; de muren ertussen. Op een aantal punten
is het Rijk verbonden met internet; de ophaalbruggen. Je bent dankzij de
bruggen in staat je virtueel terug te trekken. Dat illustreert hoe de overheid zich wapent tegen de aanvallen die je kunt verwachten. Dan is het
trouwens leuk om te zien dat in een recent onderzoek naar het iBewustzijn van de Nederlander, de rijksambtenaar op nummer 1 staat.”

Wat was jouw drijfveer om de overstap van het bedrijfsleven naar de
rijksoverheid te maken?
“Ik kom uit een gezin waarin verantwoordelijkheid nemen en de
publieke zaak belangrijk waren. Mijn vader was burgemeester, één broer is
dat ook en een andere broer is hoofdofﬁcier van Justitie. Ik heb bestuursrecht gestudeerd en ben gefascineerd geraakt door de mogelijkheden van
de computer. ‘Misschien dat ik tegen het einde van mijn loopbaan ergens
burgemeester word’, dacht ik altijd. Toen deed deze kans zich voor. Al
mijn ervaringen kwamen op een mooie manier bij elkaar. Mijn drijfveer is
een bijdrage te kunnen leveren. Hier kon ik écht iets doen, natuurlijk in
alle bescheidenheid en met beperkingen: je bedient de minister en je hebt
te maken met de politiek en de bestaande investeringen en belangen. Je
kunt jezelf wijsmaken dat je ook vanuit het bedrijfsleven kunt bijdragen,
maar daar zijn omzet en winst toch primaire sturingsfactoren.”

Je afscheid is tevens je vijfjarig jubileum. Wat zijn voor jou de vijf
belangrijkste wapenfeiten in die periode?
“Het allerbelangrijkste is de ontkokering. Het CIO-stelsel werkt echt
als één stelsel voor de rijksoverheid. We hebben een goed team dat de
afgelopen vijf jaar een werkwijze heeft geïnternaliseerd die werkt. Met een
heldere taakverdeling: één CIO houdt zich bezig met informatiebeveiliging
voor het hele Rijk en weer een andere met de rijksarchitectuur. Natuurlijk
spelen departementale belangen nog een rol. We delen echter de inhoud
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en de richting. Ons CIO-stelsel is inmiddels een onderwerp
waarover andere landen graag met ons praten.”
“Gateway is een tweede wapenfeit. Ik ontdekte dat in
Engeland, in een vorige baan. Tot mijn grote verbazing kreeg
ik Gateway als CIO Rijk weer in portefeuille. Een cadeautje,
en de Gateway-methode heeft echt een boost gegeven aan
onze professionalisering en de aansturing van grote ICTprojecten binnen het Rijk. Ook de Algemene Rekenkamer is
er positief over.”
“Het derde wapenfeit is, hoe gek dat ook klinkt, het
ICT-dashboard. Ik vind het nog steeds prachtig dat we die
transparantie kunnen bieden. Er is kritiek op. En ja, er is te
weinig mee gebeurd. Maar het is er wél.”
“Op vier de datacenterconsolidatie, het Rijk gaat van 66
naar vier datacenters. Iedereen dacht op basis van de businesscase: ‘Dit moeten we gewoon doen.’ Maar het effect gaat
veel verder. Het zet de deur open voor veel meer consolidatiemogelijkheden, zoals applicaties, elkaars back-up zijn
en het bundelen van expertise. Het is de basis voor onze
Gesloten Rijkscloud.”
“Als vijfde kies ik toch voor de Digitale Werkomgeving
Rijk. Als je op een internationale conferentie bent, en je
blijkt de enige te zijn die kan doorwerken alsof je op kantoor bent, dan denk ik: ‘Dat hebben we niet slecht gedaan’.”
Wat was je lastigste dossier?
“Het meest lastig bleek het om documentmanagement
aan te pakken. We hebben te lang in de techniek rondgedoold en dan blijf je te lang hangen in de oplossingen van
gisteren. Dat was een harde noot om te kraken. Pas sinds
kort hebben we in de gaten hoe we dat het best kunnen
doen. Maar dat is een onderwerp voor een ander artikel.”
Dit was jouw eerste baan als ambtenaar. Wat zie je als je
binnen de overheid werkt, wat je van buiten niet ziet?
“Er wordt ongelooﬂijk hard gewerkt. Mijn respect voor de
rijksambtenaar is groot. Er zitten veel toppers, die structureel ondergewaardeerd worden in de publieke opinie. Ik
gun het iedereen met vooroordelen hier een tijdje rond te
kijken. Een eye opener was hoeveel impact een kamervraag
of een WOB-verzoek heeft. Zo kon het dossier Webrichtlijnen
ineens groot worden, omdat er politieke druk op kwam te
staan. Zo’n dossier beheerst dan een tijd je agenda, terwijl
je eigenlijk andere dingen zou willen doen. Iets wat ik nooit
gesnapt heb is de afstand tot de Tweede Kamer. Ik had soms
graag aan leden van de Tweede Kamer willen uitleggen wat
we doen. Ze inhoudelijk informatie geven om tot goede
afwegingen te komen.”

“Zonder twijfel de samenwerking met de mensen. Het
is misschien niet gepast er een paar te noemen, ik doe het
toch. Allereerst Jaap Uijlenbroek, directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk: zonder hem had ik het niet
gered. Hij heeft me de kaders gegeven en gaf me de ruimte
om daarbinnen te kunnen opereren en mijn eigen koers te
varen. Hij hield me daarbij steeds scherp op het politiekbestuurlijke vlak. Olaf Andersen, mijn plaatsvervangend
directeur, heeft me altijd in de rug gedekt. Olaf kent de
bureaucratie als geen ander en weet precies hoe alle processen lopen. Dat gaf ongelofelijk veel rust. Alles wat op mijn
conto wordt geschreven, is minstens zoveel zijn verdienste.
Met hem noem ik de directie Informatiseringsbeleid, mijn
team. En natuurlijk Nicole Stolk, de huidige pSG van Veiligheid en Justitie. Bij haar kon ik altijd te biecht gaan als ik
het even niet meer zag zitten. Zij gaf me steeds de goede
impulsen, zowel inhoudelijk als persoonlijk. En natuurlijk de
collega’s van de ICCIO: We hebben het altijd samen gedaan.”
Wat zou je je opvolger mee willen geven?
“Mijn opvolger is nog niet bekend. Maar de continuïteit
is geborgd. Wim Sijstermans, voormalig CIO van de Belastingdienst, geeft de CTO-rol invulling en de ICCIO blijft gewoon
het team dat het de afgelopen vijf jaar was. Wat ik mijn
opvolger of opvolgster wil meegeven, is dat hij of zij vooral
een eigen koers moet varen binnen de formele kaders: de
I-strategie, een Digitaal 2017 en de Hervormingsagenda. En
maximaal gebruik moet maken van de kracht van het CIOstelsel. Natuurlijk brengt de nieuwe Rijks-CIO eigen accenten
aan. Zo moet het ook gaan.”
Vijf bewogen jaren… Kun je het loslaten, denk je?
“Er is veel gebeurd en het is tegelijkertijd voorbij gevlogen. Het was bijzonder om de eerste CIO Rijk te zijn. Het is
dan verleidelijk op die stoel te blijven zitten. Aan de andere
kant, ik heb altijd mijn gevoel gevolgd en dat gevoel was
nu sterk. Dan hoort loslaten erbij. Dat is makkelijker als je
weet dat er een goed team achterblijft. Ik ben zeker nog bij
het iBestuur Congres op 15 januari. Ik hoop dat ik dan naast
mijn opvolger kan staan en met enige ﬂair kan zeggen: ‘Veel
succes!’”

Waar kijk je met het meeste plezier op terug?
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Hij laat zich weinig gelegen liggen aan hiërarchie, gebruikt
sociale media intensief voor zijn werk, deelt graag kennis en
ervaringen, zoek overal samenwerking en draagt de overheid een
groot warm hart toe: de ambtenaar 2.0. Vijf jaar bestaat hij nu,
hoog tijd om zich te bezinnen.

D

e wieg van Ambtenaar 2.0 stond in het ministerie van Landbouw. André van der Zande, destijds secretaris-generaal, herinnert zich de eerste dagen nog goed. “Er liepen destijds op het ministerie
wat enthousiastelingen rond. Jonge ambtenaren die anders wilden gaan
werken. Davied van Berlo was de meest opvallende. Heel uitdagend en
ook inspirerend. Ik vond dat het mijn plicht was om hem daarbij te helpen en te beschermen. Er moest een aanstelling voor hem komen en ik
ben toen met de pet rond gegaan bij BZK. Ik weet nog dat we ons hard
maakten voor sharing van kennis en ervaring tussen LNV en EZ, maar
de young-organisaties van beide departementen voelden daar aanvankelijk niks voor. Dat kun je je nu niet meer voorstellen, en dat is echt een
verdienste van Ambtenaar 2.0.”
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Door Cyriel van Rossum
Beeld Stockfresh
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“Een beetje een kaste”
Rinke Zonneveld, winnaar publieksprijs Beste Ambtenaar 2013
“Door jezelf zo nadrukkelijk te afﬁcheren als Ambtenaar 2.0, zet je je impliciet af tegen ‘ambtenaren 1.0’: de
ambtenaren die niet online actief zijn. Ik heb in de zestien
jaar die ik in rijksdienst werkte, uitstekend samengewerkt
met zeer capabele, hardwerkende ambtenaren 1.0. Ik heb
de club Ambtenaar 2.0 toch ook een beetje ervaren als een
kaste die tevreden is met zichzelf. Ik reken de trekkers
van het initiatief overigens wel tot de voorhoede in de
ambtenarenwereld. Ze hebben echt wel wat goeds teweeggebracht, maar misschien moeten ze nu vaststellen: het is
mooi geweest, ons gedachtegoed is ingedaald. Het imago
van ambtenaren kan wel nog veel beter. Ik denk dat ambtenaren nu vooral verbinding moeten gaan zoeken met het
bedrijfsleven.”

Wat leverden de inspanningen van Van Berlo en de zijnen
op? Op zijn minst hebben ze Nederlandse ambtenaren een
nieuw rolmodel gegeven. En stof, heel veel stof tot discussiëren: kilometers online-discussies over de meest uiteenlopende actuele onderwerpen die ambtenaren aangaan. Co-creatie,
professionalisering, zelfsturing, media-innovaties, ambtelijk
ondernemerschap, bezuinigingen en nog meer onderwerpen
hebben de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Het netwerk
blinkt uit in het aanzwengelen en aan de gang houden van
dit soort gedachtewisselingen.
De deelnemers aan het netwerk willen kennis en ervaringen delen. Wat betekent web 2.0 voor het functioneren van
de overheid? In de praktijk vinden ze ook steun bij elkaar.
Ambtenaren die een moderner werkende overheidsorganisatie willen, zijn nogal eens eenzaam binnen hun eigen omgeving. Binnen Ambtenaar 2.0 vinden ze aansluiting.
Het netwerk functioneert als een ‘zwerm’. Er is niemand
die leiding geeft en er speelt geen enkel commercieel doel
mee. Wil je iets oppakken? Ga je gang. Heb je informatie
nodig? Spreek leden aan.
Overigens zijn er ook zzp’ers en mensen uit het bedrijfsleven lid van het netwerk vanuit de gedachte dat iedereen
die bezig is met maatschappelijke thema’s onderdeel is van
de overheid: ‘Wij, de overheid’.
Ook ofﬂine is er het een en ander gebeurd onder de vlag
van Ambtenaar 2.0. Zo was er tussen 2009 en eind 2011
om de week op maandagochtend een ‘open kofﬁe’ bij het
ministerie van LNV met presentaties en discussie. Inmiddels
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“Mag wel wat zichtbaarder”
Katherine Diaz, Jonge Ambtenaar van het Jaar 2013

worden er Open Kofﬁe’s georganiseerd in zo ongeveer elke
gemeente waar Ambtenaren 2.0 werken.
Inkrimping
Er kwam even een lastig moment kort na de geboorte
van Ambtenaar 2.0, want de vernieuwing van de rijksdienst
zette in, waarbij inkrimping een dominant thema was. Maar
het initiatief was toen al geen kasplantje meer. Er stond al
een stevig netwerk.
Erik Jonker, secretaris van het stichtingbestuur Ambtenaar 2.0, zegt daarover: “In de begintijd moesten we zorgen
voor substantiële bezoekersaantallen van de site en natuurlijk een indrukwekkend aantal volgelingen op Twitter. Twitter werd toen echt nog niet serieus genomen: onze inspanningen op dat gebied riepen nogal eens reacties op in de
trant van ‘ik ga toch niet melden wanneer ik een kop kofﬁe
ga drinken’. Inmiddels heeft Twitter een spilfunctie opgeëist
in de crisiscommunicatie. Alle communicatiedirecties hebben
Twitter opgeschaald tot corebusiness. Wij hebben die ontwikkeling zeker versneld.”
Pleio
Was het aanvankelijk vooral een onderneming die rijksambtenaren prikkelde om elkaar elektronisch op te zoeken,
in het derde jaar van zijn bestaan richtte Ambtenaar 2.0 in
samenwerking met de Belastingdienst een gratis omgeving in,
voor ambtenaren van zowel het rijk als de decentrale overheden: Pleio. “Noem het een intranet voor de overheid. Een
platform voor de publieke zaak. Een online vergadercentrum
of dossierkast. Pleio verbindt de overheid met zichzelf en
met de buitenwereld”, zo staat te lezen op de welkomstpagina. Het platform trekt nu rond de 40.000 unieke bezoekers
per maand en biedt inmiddels onderdak aan 37 ambtenarennetwerken. “Het is de bedoeling dat het platform fors blijft
groeien. Het is nog niet volwassen”, aldus Jonker. “We zitten
eerlijk gezegd wel op het punt dat we ons afvragen: kan Ambtenaar 2.0 nog wel wat doen? Ik vind het persoonlijk wel tijd
om van rol te veranderen. Bij onze vergaderingen, die altijd
vrij toegankelijk zijn, hoor je wel stemmen opgaan dat ‘het
wel klaar is’. Ik denk dat we wel de luierfase zijn ontgroeid:
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de beschikbare nieuwe media hebben we voldoende aan de
man gebracht, vanaf nu moet het meer gaan over strategie
en toepassing. Er is nog heel veel werk aan de winkel op het
gebied van open data en niet te vergeten burgerparticipatie.”
Verdienmodel
Ambtenaar 2.0 heeft anno 2013 last van de beknibbelwoede van de overheid en werd geplaatst bij De Werkmaatschappij. Dat is een baten-lastendienst van het ministerie
van BZK. In deze constructie moeten bedrijfsonderdelen kostendekkend werken. Ambtenaar 2.0 ging aan de slag om een
businessplan te maken dat hieraan voldeed. Dat was in september klaar. De Werkmaatschappij vond het niet voldoende
perspectief bieden voor de komende vijf jaar. “Minister Blok
spreekt in zijn Hervormingsagenda van slim delen en modern
werken”, zegt Marie-Louise Borsje, die samen met Davied
van Berlo het Ambtenaar 2.0-concept aan de man brengt.
“Wij hebben 10.000 leden die ongeveer naar hetzelfde op
zoek zijn als waar de minister op doelt. Ons netwerk past
precies in Bloks streven, zou ik zo zeggen.”
De discussie over de toekomstige ﬁnanciering spitst zich
nu toe op de vraag of de 10.000 geregistreerde gebruikers
van de site Ambtenaar 2.0 daarvoor moeten gaan betalen.
Loubna Zarrou, ambtenaar bij Financiën, volgde die discussie met belangstelling. “Ik zag echter niet zo gauw hoe de
suggesties die her en der klinken, zullen stollen. Ik ben naar
een zogenaamde Open Kofﬁe over de ﬁnanciering gegaan
om te zien of ik kon helpen.” Die bijeenkomst leverde een
inventarisatie op van de waarden die Ambtenaar 2.0 voorstaat. Een lijst van dertig voornamelijk impressionistische
merites, van lef, openheid en elkaar succes gunnen, tot
eigenwaarde en vakmanschap. “Nu denken we na over een
verdienmodel”, aldus Zarrou. “We vragen ons ook af of een
commercieel model wel past bij dit initiatief. En of het misschien een andere plek moet krijgen binnen de overheid.
Een poll moet ideeën opleveren over hoe nu verder.”
Nieuwe metafoor
Secretaris Jonker vindt het niet gemakkelijk: “Hoe toon
je aan wat Ambtenaar 2.0 heeft opgeleverd? Dat is moeilijk
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“Ik een ambtenaar 2.0? Ik hou niet zo van die hokjes.
Ambtenaar 2.0 is wel een belangrijke inspirator en energieleverancier voor ambtenaren, zo heb ik zelf ervaren. Als
zodanig kan het platform nog veel betekenen in de komende jaren. Ik ben zelf uitvoerend ambtenaar en merk dat
die categorie nog een beetje in zijn schulp zit. Uitvoerende
ambtenaren zouden meer verbinding moeten zoeken met
beleidsambtenaren. Ik vind verder dat Ambtenaar 2.0 meer
fysiek naar buiten moet treden, zichtbaarder zijn dus. Het
is dat ik ze leerde kennen op de Ambtenaar 2.0-dag, maar
anders was ik nooit achter hun bestaan gekomen.”

in geld uit te drukken, maar als je bedenkt dat het initiatief
talloze ambtenaren heeft geleerd om te gaan met moderne
informatiekanalen, is wel duidelijk dat er veel bespaard is
op opleidingskosten.” André van der Zande, nu directeur
van het RIVM, beziet Ambtenaar 2.0 op dit moment meer
van een afstand. “De magie is nu natuurlijk wel een beetje
uitgewerkt. Het is tijd voor een nieuw label, een nieuwe
metafoor, denk ik”, zegt hij. “Het zou interessant kunnen
zijn om te gaan onderzoeken hoe je de verworven inzichten
en werkwijzen van Ambtenaar 2.0 kunt gaan inzetten in de
decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten. Daar ligt nu
de grootste vernieuwingsopgave, daar zou het platform zich
op kunnen concentreren.”
Overheidsbreed
En wat denkt de voorman zelf? Vanuit Brisbane mailt Van
Berlo aan iBestuur: “Ik denk dat Ambtenaar 2.0 om twee
redenen aan een behoefte voldoet binnen de overheid. In de
eerste plaats omdat er altijd mensen nodig zijn die vernieuwing binnen brengen en dwars willen denken. Daar zijn we
zeker niet de enige in en dat is maar goed ook. Het gaat
erom dat nieuwe ideeën de overheid binnenkomen, vanuit
verschillende hoeken. De tweede reden is het feit dat Ambtenaar 2.0 overheidsbreed is. We leggen verbindingen tussen
(mensen van) verschillende organisaties en bestuurslagen,
over grenzen van organisaties heen, ook buiten de overheid.
Daarmee is Ambtenaar 2.0 een platform, zoals Pleio dat in
technische zin is, om overheidsbreed iets te kunnen organiseren, zonder oogkleppen.” Nu nog een businessplan.
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Werken in de
netwerksamenleving
Om te leren werken
met sociale media is
het aanmaken van een
account een goede eerste
stap. In de praktijk blijkt
dat er iets meer bij komt
kijken. In 2009 startte
de cursus Ambtenaar
2.0. Nu, vier jaar verder,
en veel socialemediaervaring rijker, is
er een vernieuwde
versie: Werken in de
netwerksamenleving.

O

mgaan met sociale media is een basisvaardigheid van de ambtenaar, is het uitgangspunt van het ministerie van Economische
Zaken (EZ). Wie dat nog niet onder de knie heeft, kan het gaan leren.
De cursus Ambtenaar 2.0 was een kennismaking met internettools, een
instrumenteel gerichte cursus. Veel ambtenaren hebben inmiddels al kennisgemaakt met een aantal sociale media en netwerken (Twitter, Facebook), maar zien nog niet wat sociale media voor meerwaarde voor hun
eigen werk kunnen hebben. Hoogstens vinden zij het nuttig om zich als
professional te proﬁleren via LinkedIn. Een platform en netwerk waar je
niet alleen je externe en interne contacten kunt borgen, maar ook een
platform waar je proﬁel misschien de aandacht trekt van een toekomstige
werkgever.
De volgende vraag komt op: ‘Ik weet wat sociale media zijn en hoe ze
werken, maar hoe haal ik daar resultaten uit voor mijn werk?’
Waarom moet de ambtenaar leren omgaan met nieuwe media? De
ambtenaar moet weten wat er speelt in de samenleving over zijn of haar
beleidsterrein, en ook wáár daarover gesproken wordt. Of dat nu de opiniepagina van de krant is, de radio of sociale media, dat maakt niet uit.
Het verschil zit ’m erin dat het gebruik van sociale media geen passieve
actie is. Om relevante gesprekken te kunnen volgen, zul je moeten meedoen met een discussie, laten zien wie je bent en waar je van bent. Waren
de traditionele media heerlijk anoniem te raadplegen, sociale media zijn
dat beslist niet. En dat is wennen.
De vraag is ook of je als overheid kunt achterblijven, terwijl de samenleving door technologische ontwikkelingen en de komst van al die sociale
media juist direct contact met die overheid eist, wil meedenken en praten
over zaken die haar aangaat. En dat brengt ook de vraag met zich mee of
je als overheid nog wel een aantrekkelijke werkgever bent als je blijft vasthouden aan een meer traditionele werkwijze. Houd je niet zo meteen een
starre, sterk verouderde werkomgeving over als je hieraan niets doet?
De training ‘Werken in de netwerksamenleving’ geeft ambtenaren een
beeld van de veranderende wereld en wat dat kan betekenen voor een
overheid en voor henzelf. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk
leren medewerkers wat die veranderingen die de toenemende digitalisering
van onze samenleving met zich meebrengt, betekenen. Een samenleving
die niet meer louter uit ontvangende en zwijgende toehoorders van over-
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Programma (verkorte versie)

heidsinformatie bestaat, maar een actieve en dynamische samenleving die
wil meedenken, participeren en meebeslissen over organisatie en inrichting van overheidsmaatregelen en publieke taken.
Om te begrijpen hoe sociale media je werkwijze veranderen, zijn praktijkvoorbeelden erg belangrijk. In het voorjaar hebben enkele beleidsmedewerkers van EZ jonge bedrijven en belangenorganisaties bezocht waar
sociale media geïntegreerd waren in hun werkwijze. De conclusie die
deze EZ’ers trokken was: “Sociale media zijn een trucje. Dat moeten we
gewoon kunnen. Wat we willen leren is hoe we gaan werken zoals deze
organisaties doen.” Dit element is toegevoegd aan de cursus ‘Werken in de
netwerksamenleving’.
Organisatie en inhoud training
De organisatie en inrichting van de training wordt verzorgd door de
afdeling HRM van het ministerie van EZ. De training wordt, net zoals voorheen de Ambtenaar 2.0-cursus, gegeven door Atos. Een aantal onderdelen van de driedaagse training, die is verspreid over enkele weken, wordt
gegeven door eigen collega’s van beleidsdirecties en de Ofﬁce CIO. Zij
vertellen aan de hand van casussen over hun ervaringen met het ‘werken
in een netwerksamenleving’.
Deze training is een pilot, waarbij gekeken zal worden of de training zoals die nu opgezet is, aanslaat. Ook om te kijken of het nodig
is de inhoud meer af te stemmen op de leerbehoefte van bijvoorbeeld
beleidsmedewerkers of medewerkers van uitvoerende diensten.
Opzet training
De training bestaat uit drie sessies, waarbij sessie 1 en 2 kunnen worden gezien als wat meer instrumentele basisvaardigheden met aandacht
voor verschillende netwerken, die door een aantal medewerkers inmiddels
al gebruikt worden (Twitter, LinkedIn, Yammer, Pleio, Swf) en voor kenmerkende Web 2.0-onderwerpen, zoals co-creatie, BYOD, e-participatie en
digivaardigheden.
Trainingssessie 3 laat aan de hand van bestaande casussen de
deelnemers kennismaken met hoe beleid gemaakt kan worden in de
netwerksamenleving.
Vragen
Wil je meer weten over deze training? HRM’ers van het ministerie van
EZ helpen je graag: 079-3797779 / opleidingen@minez.nl. Op YouTube is
een korte promo van deze training (http://bit.ly/netwerksamenleving) te
vinden.
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• Sessie 1: individuen, netwerken en
platformen
Leerdoel: na aﬂoop van sessie 1 zijn de
deelnemers zich bewust van de veranderingen in de huidige digitale wereld, hebben
ze een beeld wat dit voor hen betekent
en weten ze hoe ze enkele van de nieuwe
instrumenten kunnen toepassen in deze
verandering.
Inhoud: Verandering in de (digitale)
wereld, Web 1.0 > Web 2.0 > Web 3.0, Sociale Media: informatie-uitwisselingsplatformen, Information overload en ﬂexibiliteit,
tijd- en plaatsonafhankelijk en slimmer
werken, verzamelen van informatie in
netwerken en op platformen, Netvibes,
Twitter, Yammer.
• Sessie 2: co-creatie van, door en
met de overheid
Leerdoel: na sessie 2 hebben deelnemers
kennisgenomen van de mogelijkheden die
internet biedt tot het stellen van vragen
en het vinden van antwoorden. Dit met
betrekking tot samenwerking met andere
ambtenaren ((inter)departementaal) en
burgerparticipatie.
Inhoud: Co-creatie, e-participatie,
crowdsourcing, BYOD, samenwerken
(platform Rijksoverheid), Pleio, LinkedIn,
Ambtenaar 2.0, mobiele technologie (iPad,
smartphones).
• Sessie 3: beleid maken in de
netwerksamenleving
Leerdoel: na aﬂoop van sessie 3 hebben
deelnemers inzicht in het inzetten van de
eerder geleerde Web 2.0- en netwerkmogelijkheden in de praktijk. Hoe worden deze
toegepast en wat is ervan geleerd? Hoe
kan dit ingezet worden in eigen werkzaamheden; wat betekent dit voor henzelf
en voor EZ?
Inhoud: Verhaal en discussie over The
World after Midnight, inzet sociale media
bij het ontwikkelen van een natuurvisie,
project toekomst natuur.
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Nico Versteeg, gemeentesecretaris/algemeen directeur
van de gemeente Lelystad is
zeer verheugd dat zijn stad
is gekozen als locatie voor de
vijfde Ambtenaar 2.0 Dag, op
vrijdag 7 februari 2014.

Gemeente Lelystad
midden in
transformatieproces
In Lelystad zit je als ambtenaar 2.0 goed, vindt
gemeentesecretaris Nico Versteeg. Tenminste als je de hiërarchie
uit je hoofd zet en kleine stapjes neemt.

“I

k ben hartstikke trots”, glundert Nico Versteeg. De gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Lelystad is zeer
verheugd dat zijn stad is gekozen als locatie voor de vijfde Ambtenaar 2.0
Dag, op vrijdag 7 februari 2014. Samen met de provincie Flevoland en het
waterschap Zuiderzeeland zet de gemeente Lelystad haar deuren open.
“Wij faciliteren deze dag met heel veel plezier en bovendien is het een
mooie kans om zelf te leren en kennis naar binnen te halen.”
Dat de gemeente Lelystad zich, met de provincie en het waterschap,
heeft aangemeld als gastheer voor de Ambtenaar 2.0 Dag is geen toeval.
Na de ingrijpende verbouwing van het stadhuis in 2010 is de gemeente
helemaal ingericht volgens de principes van Het Nieuwe Werken. En tevens
werkt in de provinciehoofdstad van Flevoland een aantal enthousiaste
pleitbezorgers van Ambtenaar 2.0. “We zitten midden in een transformatieproces”, constateert Nico Versteeg, die deze ontwikkeling zeer toejuicht
en aanmoedigt.
Door Auke Schipper
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Idealisme
“De samenleving verandert”, aldus de Lelystadse gemeentesecretaris.
“Ten eerste zijn de zuilen van vroeger weggevallen. Mensen ontwikkelen
nu hun eigen idealisme. Daarnaast heb je door de opkomst van internet
en sociale media toegang tot ontzettend veel kennis en een groot net-
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werk. Dat heeft maatschappelijk gezien gevolgen, maar
stelt ook ambtenaren meer
dan vroeger in staat om, via
de toegang tot kennis en het
mobiliseren van mensen, initiatieven te ontplooien.”
Voor Versteeg is de essentie van een ambtenaar 2.0 dat die zich primair
focust op zijn eigen toegevoegde waarde en veel minder op de functie die
hij toevallig heeft of de plek waar hij zit. “Hij moet zich niet al te veel
aantrekken van hiërarchie, maar het initiatief nemen als hij denkt dat het
nodig is. Hij is in staat om te netwerken en krachten te organiseren om
dit ook voor elkaar te krijgen.”
Belemmering
Bij de gemeente Lelystad zijn de randvoorwaarden aanwezig voor een
andere manier van werken. “We hebben een mooi kantoor en een digitale
omgeving die faciliteren”, zegt Versteeg. Toch gaat de transformatie volgens hem met vallen en opstaan. “De hiërarchie is vaak nog een belemmering. Als je naar een organisatie 2.0 wilt, moet je de hiërarchie eruit
slopen. We zijn al een redelijk platte organisatie en de structuur mag wel
blijven, maar die moet ondersteunend zijn in plaats van belemmerend.”
Ook in het hoofd van veel ambtenaren zelf moet de knop nog om,
denkt Versteeg. “Je beeldt jezelf in wat wel en niet mag. Dat is je eigen
mentale gevangenis en daar zitten veel van ons nog in. Daarom probeer
ik mensen aan te moedigen initiatief te tonen. Het is ook niet erg om te
falen, dat hoort erbij.”
Aardverschuiving
Overigens is hij van mening dat het helemaal niet erg is om het transformatieproces in kleine en voorzichtige stapjes te laten verlopen. “Als je
denkt een heel grote stap te nemen, gaat het juist mis.” Zijn hand een
klein beetje schuin houdend: “Maar als je de koers een heel klein beetje
bijstelt, heeft dat uiteindelijk een aardverschuiving tot gevolg.”
Tevreden constateert Versteeg dat binnen zijn organisatie in ieder
geval genoeg mensen opstaan en initiatieven proberen te nemen. “En ik
zie met name dat dit inspirerend werkt.”
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2.0-initiatieven in
Lelystad
Bij de gemeente Lelystad lopen diverse
2.0-initiatieven, zowel intern als extern.
Gemeentesecretaris Nico Versteeg noemt
een aantal voorbeelden.
‘Lean’ is een project om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Werkprocessen worden onder de loep genomen en vooral wordt
gekeken hoe het (nog) beter kan. “Mensen
pakken zelf de regie op een werkproces, er
is minder sprake van hiërarchie”, verklaart
Versteeg. “Als mensen zelf aan de knoppen
draaien, zie je dat het meer werkplezier
geeft.”
Er wordt gewerkt aan een overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad.
“Dat benutten we om ook inspiratie op te
doen voor onszelf. Dit gaat door alle afdelingen en lagen heen”, aldus de gemeentesecretaris, die meteen even aanstipt
hoeveel de afdeling Economie & Vastgoedontwikkeling (EVO) eraan heeft in een
netwerk te opereren. “Heel belangrijk om
bedrijven binnen te halen.”
Zelf krijgen Versteeg en de andere leidinggevenden weer volop inspiratie dankzij
een groep ambtenaren die iets heeft meegemaakt en aan hen presenteert.
In twee Lelystadse wijken waar de
woonkwaliteit omhoog moet, terwijl veel
bewoners lage inkomens hebben en een
particulier woningrenovatieproject niet
goed loopt, worden ‘rondetafels’ georganiseerd. “Bewoners, organisaties in die wijken, het ministerie, een aantal kennisorganisaties, banken, het lokale bedrijfsleven
en wij zijn met elkaar in gesprek om te kijken hoe we in een positieve spiraal terecht
kunnen komen. We doen dat als netwerk.
Niet: de gemeente is de baas of die partij
is de baas. Maar: wie heeft toegevoegde
waarde en hoe kunnen we iets bereiken.
Hoe wordt één plus één drie.”
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Tanja Smit is informatiespecialist bij het ministerie van EZ. Goed
een jaar geleden is ze begonnen met
Twitter. Inmiddels zet zij dit medium ook in voor haar werk en is ze
gevraagd om het twitteraccount voor
de toekomstvisie op natuur te beheren (@toeknat). Ze is zeer enthousiast over de waarde van dit medium.
Door Marie Louise Borsje
Voor iemand die zo kort op Twitter
zit, is haar enthousiasme opmerkelijk.
Meestal duurt het een tijdje voordat
je doorhebt wat sociale media opleveren. Tanja is ‘omgegaan’ door een
artikel over Durf Te Vragen. Ze was zelf
niet gewend om te vragen. Toen haar
verzocht werd een media-analyse te
maken van TEDxBinnenhof gooide ze
het om. Tanja vroeg om mee te mogen
doen. Ze vond het een geweldig inspirerende dag: de entourage, de reuring
op sociale media. Ze besloot ook te
gaan twitteren.
Vanuit haar vrijetijdsbesteding,
handwerken, begon Tanja op Twitter
en later met Pinterest. Al in heel korte
tijd leverde dat bijzondere ontmoetingen op. Plus de verbazing dat dit zo
eenvoudig gaat. Ze werkt bij het Informatiecentrum van het ministerie van
Economische Zaken en stelde haar collega’s voor om ook vanuit deze functie
een account aan te maken
(@infocentrumEZ).
Het team dat werkt aan de toekomstvisie op natuur vroeg haar om
hen te ondersteunen met sociale
media. Tanja: “Ik werk nu 9 uur voor
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dit team. Het is
de investering meer dan waard. Het
netwerk dat we hiermee opbouwen en
de breedte van de informatie die we
hiermee krijgen, dat hadden we nooit
uit Google kunnen krijgen. En dan ben
ik een specialist in zoeken op internet!
Een voorbeeld. We wilden graag weten
hoe mensen van niet-Nederlandse
afkomst natuur beleven. Via Twitter
kregen we contact met een man die
veel over natuurbeleving van de Turkse

Tips
Begin gewoon. Een uitvoerig
plan maken heeft geen zin. Je
moet uitproberen, kijken hoe je
doelgroep reageert en wat wel of
niet werkt.
Kies het juiste kanaal:
zoek uit waar je doelgroep zich
bevindt. Voor de natuurvisie
moeten we bijvoorbeeld niet op
Facebook zijn.
Wees sociaal op sociale
media; dat is de essentie van het
kanaal. Zo haal je er het meest
uit.

gemeenschap
wist. Hoe had ik die anders kunnen
vinden? Twitter is absoluut een verrijking voor het werk.”
Tanja geeft een eigen kleur aan de
invulling van de accounts. “Ik reageer
op berichten zoals ik zou willen dat
anderen naar mij toe reageren. Als
er een vraag is, doe ik mijn best een
goed antwoord te geven. Als ik het
niet weet, zoek ik uit aan wie deze
vraag beter gesteld kan worden. Ik
groet vaak in de ochtend en doe er dan
bijvoorbeeld een mooie foto bij. Aan
de retweets zie ik dat mensen dat leuk
vinden. Het zijn mensen die wat met
mijn account hebben. Ze zijn er niet
voor niks. Dus dan moet je niet al te
formeel zijn. Het levert me op dat het
netwerk om de toekomstvisie natuur
groeit. Als wij iets nodig hebben, krijgen we goede reacties terug.”
Is het allemaal rozengeur? “Heel af
en toe komt er een mopperige reactie.
Omdat ik puzzel hoe daarop te reageren, blijft het me langer bij. Maar als
je vriendelijk reageert, trekken mensen
bij. Ik heb zelfs één voormalig mopperaar die nu een zeer waardevolle
versterker van mijn berichten is. We
hebben goed contact.”

A17

Moet de overheid
een in de cloud
opgeslagen e-mail
van een ambtenaar
na een Wob-verzoek
overleggen? In
principe wel. De
locatie – een netwerk
van een derde – is
daarbij in ieder geval
niet bepalend.

Door Mathieu Paapst
Beeld Gerhard Taatgen
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U

it artikel 110 van de Grondwet volgt dat de overheid bij de
uitvoering van haar taak openbaarheid betracht volgens regels
bij de wet te stellen. Dit fundamentele recht heeft zijn uitvoering
voornamelijk gevonden in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De
Wob kent een recht op de openbaarheid van informatie over bestuurlijke
aangelegenheden die is neergelegd in documenten die berusten bij
bestuursorganen of bij instellingen, diensten of bedrijven die onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werkzaam zijn. Valt een in
de cloud opgeslagen e-mail van een ambtenaar ook onder deze wet?
In de Wob wordt onderscheid gemaakt tussen een passieve en een
actieve informatieplicht voor de overheid. Onder de passieve informatieplicht wordt de mogelijkheid verstaan voor burgers om op grond van
artikel 3 Wob een verzoek om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid te richten tot een bestuursorgaan. Bij de op artikel 8 Wob gebaseerde actieve informatieplicht verschaft het bestuursorgaan uit eigen
beweging informatie over het beleid (inclusief de voorbereiding en de
uitvoering) zodra dat in het belang is van een goede en democratische
bestuursvoering.
In artikel 1a lid 1 Wob is een opsomming opgenomen van bestuursorganen waarop de Wob van toepassing is. Het gaat daarbij om ministers,
bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en alle andere bestuursorganen die werkzaam
zijn onder de verantwoordelijkheid van de eerstgenoemde. Bedrijven,
instellingen of diensten die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid
van een bestuursorgaan vallen ook onder het bereik van de Wob. Het gaat
daarbij om situaties waarbij sprake is van een ‘overwegende invloed’ van
het bestuursorgaan op een civielrechtelijke rechtsvorm. In dat geval neemt
het bestuursorgaan onder wiens verantwoordelijkheid men werkzaam is
de beslissing over de openbaarheid van bestuur. Daarnaast is de Wob van
toepassing op andere (zelfstandige) bestuursorganen voor zover deze niet
bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn uitgezonderd. Uit artikel 1:1 lid
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2 Algemene wet bestuursrecht volgt verder dat onder meer de wetgevende
macht, de Staten-Generaal, de rechterlijke macht, de Raad van State, de
Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman niet als bestuursorgaan worden aangemerkt en derhalve buiten het bereik van de Wob vallen.
In artikel 1 sub a. Wob is opgenomen dat de wet onder ‘document’
verstaat: ‘een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat’. De term ‘ander materiaal’ moet ruim worden
genomen. Het gaat daarbij om alle informatiedragers. Uit de jurisprudentie is af te leiden dat ook foto’s, ﬁlms, ponskaarten en elektromagnetische
kaarten onder deze term vallen. Het feit dat informatie gewist zou kunnen
worden doet daar niet aan af. Daarmee is verdedigbaar dat ook een e-mail
onder deze term valt, hetgeen overigens ook in de afgelopen jaren door de
Raad van State is aangenomen (zie o.a. LJN: BV3221).
Er is daarmee nog geen duidelijkheid over de vraag in hoeverre de
informatiedrager voor de toepasbaarheid van de Wob ook daadwerkelijk
onder controle van het bestuursorgaan moet staan. In geval van netwerksituaties, en zeker in het geval van clouddiensten, is het immers mogelijk
dat informatie wordt opgeslagen in computernetwerken die zich uitstrekken tot ver buiten de fysieke locatie van een bestuursorgaan, en zelfs
buiten de landsgrenzen.
Het in december 2000 aan de Tweede Kamer aangeboden rapport ‘Wob
& ICT’ gaat uit van de volgende aanbeveling:
“In netwerksituaties berust informatie bij het bestuursorgaan dat
exclusieve toegang tot die informatie heeft. In geval meerdere bestuursorganen toegang tot de informatie hebben, dan berust het bij alle bestuursorganen. Indien een derde een bestuursorgaan via een netwerkverbinding
toegang tot informatie geeft, dan wordt deze geacht te berusten bij dit
bestuursorgaan, tenzij de derde aan de toegang tot de informatie voorwaarden heeft verbonden.”
Dit criterium sluit goed aan bij de uitgangspunten over netwerken
in andere wetgeving. Zo is het ook bij strafrechtelijk onderzoek niet van
belang waar de gegevens zich in een netwerk bevinden, maar van waaruit
zij onder de controle van een bevoegde persoon of organisatie staan.
Voor zover openbaarmaking wordt verzocht van documenten die niet
(meer) bij het bestuursorgaan berusten, maar die wel bij het bestuursorgaan hadden behoren te berusten, mag volgens de Raad van State van dit
bestuursorgaan worden verwacht dat het al het redelijkerwijs mogelijke
doet om deze documenten alsnog te achterhalen.
Niet alle e-mails van ambtenaren zijn volledig opvraagbaar op grond
van de Wob. Zo is het noodzakelijk dat de informatie in de e-mail betrekking moet hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Daarbij gaat het
over informatie over beleid in voorbereiding, op de besluitvorming en op
de uitvoering. Bovendien kunnen e-mails persoonlijke beleidsopvattingen
bevatten die naar hun aard bestemd zijn voor intern beraad. In dat geval
kan openbaarmaking op grond van artikel 11 Wob worden geweigerd en
kan in zo’n mail een zin van die strekking zwart gemaakt worden. Het
is dus niet direct een reden om een dergelijke e-mail helemaal niet te
overleggen.
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